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Milí čitatelia časopisu Maximum,

slnečné horúce dni, more, plavky... (a pesnička Despacito ) sú 

defi nitívne za nami. Koniec leta býva nostalgický a sentimentálny, 

avšak farebné hry prírody nám dvíhajú náladu. My vám prinášame nové 

číslo časopisu Maximum. Verím, že vám bude robiť spoločnosť počas 

pohodových jesenných dní. Poďme sa spolu pozrieť, čo sme pre vás 

pripravili. 

Pre všetkých členov programu Dr.Max CLUB sme zriadili nový benefi t – 

lekár na telefóne 24 hodín, 7 dní v týždni. Môžete sa s ním poradiť o tom, 

ako postupovať v prípade ťažkostí so zdravím, pri otázkach ohľadom 

odporúčaní po vyšetrení či po zákroku, aj o možných interakciách 

liekov. Naši operátori vás v prípade potreby navigujú do najbližšej ordinujúcej ambulancie či 

otvorenej lekárne. Veď to poznáte, často potrebujeme radu lekára ako naschvál večer alebo cez 

víkend. Chceme vám prinášať stále lepšiu starostlivosť a podať pomocnú ruku v otázkach zdravia 

kedykoľvek to budete potrebovať. Uložte si do mobilu číslo našej infolinky 0800 60 60 70, je dobre 

mať ho po ruke. 

Pravidelne v septembri sa koná celoslovenská edukačná kampaň, ktorej cieľom je zvýšiť 

informovanosť o rizikových faktoroch a poukázať na možnosť prevencie so zameraním na zdravý 

životný štýl. Projekt každoročne vrcholí akciou Deň srdca. Tento rok vychádza na 22. septembra 

2017. Lekárne Dr.Max vás pozývajú bezplatne si skontrolovať  „kód vášho zdravia”, a na 

vyšetrenia rizikových faktorov. 

Radíme vám aj pri iných témach. Jeseň je obdobie, kedy naše zdravie dostáva najviac zabrať. 

Prečítajte si, ako môžeme dosiahnuť a udržať si plnú silu, keď naša imunita  „stráca kondíciu”. 

Užívajte si padanie krásne sfarbených listov v plnom zdraví, 

S úctou, 

Jana Fritz 

Editoriál

Z vašich listov Čitateľom veľmi pekne ďakujeme za milú spätnú väzbu. Zasielame im jesenný balíček produktov 
Dr.Max. Svoje postrehy a podnety nám môžete zasielať aj vy na redakciamaximum@drmax.sk.
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Potrebujeme soľ?
Soľ je bežnou súčasťou ľudského tela. Dospelý človek má v sebe 

približne 60 % vody, v ktorej je rozpustených viacero minerálnych 

látok. Je medzi nimi aj bežná kuchynská soľ. Tá je zlúčeninou sodíka 

a chlóru (chlorid sodný, NaCl). Sú to minerály, ktoré si naše telo 

nevie samé vytvoriť, no bez nich sa nezaobíde. Soľ reguluje 

množstvo telesných tekutín, krvný tlak, činnosť nervov 

a svalov, tvorbu žalúdočnej kyseliny a množstvo ďalších 

procesov.

Počas dňa dochádza k jej prirodzeným stratám z tela 

a to najmä potením, močom a slzami. Tieto straty soli 

a ďalších nevyhnutných minerálov sú dopĺňané stravou. 

K extrémnym úbytkom môže dôjsť nadmerným potením, 

napríklad pri intenzívnom športe a dlhodobej záťaži alebo pri 

horúčkových stavoch spojených s potením. V 1 litri potu sa vylúči 

0,8 – 1,3 g soli. Výrazné straty solí z organizmu hrozia aj pri úpornom 

vracaní (nebezpečné je najmä u malých detí), pri dlhotrvajúcich 

hnačkách alebo pri popáleninách na väčších plochách tela.

Nedostatok sodíka v tele sa prejaví bolesťou hlavy, 
závratmi, celkovou slabosťou, nízkym tlakom krvi. 

Je rovnako nebezpečný ako jeho nadbytok. 
Rizikovou skupinou sú najmä deti a starší ľudia. 

Hrozí dehydratácia až kolaps obehového systému. 
U ľahších foriem možno defi cit dopĺňať roztokmi solí, 

u vážnejších stavov pomocou infúzií.

Ak je soli priveľa
Dlhodobé nadužívanie soli predstavuje pre organizmus záťaž a môže 

vyvolať alebo zhoršiť viaceré ochorenia. Nadbytok soli zadržiava 

v tele vodu, zaťažuje krvný obeh a srdce, spôsobuje zvýšenie 

krvného tlaku a ďalšie srdcovocievne ochorenia ako srdcový infarkt 

a cievna mozgová príhoda. Takisto môže spôsobovať opuchy, 

zaťažuje a poškodzuje obličky, obmedzuje využitie vápnika pre 

organizmus a taktiež zvyšuje chuť do jedla. Viaceré vedecké štúdie 

poukazujú na možnosť, že nadmerný príjem soli spôsobuje alebo 

zhoršuje osteoporózu, artritídu a niektoré autoimunitné ochorenia.

Ako to teda s príjmom soli vyzerá u nás?
Podľa Úradu verejného zdravotníctva na Slovensku predstavuje 

spotreba soli 9 – 11 g na dospelú osobu na deň. V Českej republike je 

to podľa ich Ministerstva zdravotníctva až 14 – 16 g na osobu na deň. 

Štatistiku spotreby soli u dospelej populácie v Európe vedie Turecko 

s 18 g na osobu na deň. 

Zdravotné odporúčania uvádzajú spotrebu soli v rozmedzí 2 – 6 g 

ako zdraviu neškodnú dávku u väčšiny dospelej populácie; u detí sú 

odporúčané denné dávky samozrejme nižšie.

Podľa štatistík teda solíme 2- až 3-krát viac, ako sa odporúča. 

Najviac soli prijímame vo vyrobených a priemyselne spracovaných 

potravinách. Ide zhruba o 80 % denného príjmu soli. Iba cca 10 % soli 

pridávame do jedál pri varení a ich dosáľaní. Cca 10 % soli obsahujú 

potraviny prirodzene.

Kde všade sa soľ nachádza
Vo veľkej miere je soľ zastúpená v pečive, syroch, konzervovaných 

potravinách, bujónoch, omáčkach a dochucovacích koreninách 

(glutaman sodný). Dokonca aj priemyselne spracované sladkosti 

obsahujú pomerne vysoké percento soli.

Nadmerné solenie nie je nad zlato 
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V súčasnosti patrí medzi ostro sledované témy zdravý životný štýl a zdravá výživa. Čo je zdravé a čo 
nie, sa však zvykne časom prehodnocovať. Podobne aj soľ v stravovaní. Kedysi vyzdvihovaná nad 
zlato sa dnes takmer dostáva na čiernu listinu. Ako to teda so soľou je?

Najviac soli 
prijímame 

vo vyrobených 
a priemyselne 
spracovaných 
potravinách.

Výrobok 
(100 g)

Kuchynská 
soľ (NaCl) v g

Rožok 0,6

Chlieb 0,9

Tavené syry 2,3

Párky 6,2

Trvanlivé salámy 2,0

Výrobok 
(100 g)

Kuchynská 
soľ (NaCl) v g

Šunka 1,8

Arašidy pražené 
solené

0,5

Chipsy 1,5

Slané tyčinky 8,0

Priemerné množstvo kuchynskej soli vo vybraných potravinách:



Vysoký obsah soli a cukru v priemyselne spracovaných potravinách 

„programuje“ preferencie spotrebiteľa k vyššej konzumácii 

takýchto potravín a k zvýšenej konzumácii celkovo. Zvýšený príjem 

sodíka navyše vyvoláva pocit smädu. Ak spotrebiteľ siahne po 

presládzaných nápojoch, riziko vzniku obezity je vysoké. Alarmujúce 

je, že takéto návyky často vznikajú už v detskom veku a pretrvávajú 

do dospelosti.

Výskyt obezity, vysokého krvného tlaku a srdcovocievnych 
ochorení v rodinách býva často podmienený stravovacími 

návykmi a až následne genetickou predispozíciou.

U koho je teda zvlášť žiadúce sledovať 
množstvo soli? 
Predovšetkým u malých detí, minimálne do 1 roku sa odporúča 

nesoliť. Ďalej u starších ľudí a u pacientov trpiacich obezitou, 

ochorením obličiek, na vysoký krvný tlak a iné srdcovocievne 

ochorenia.

Ako možno znížiť príjem soli do organizmu?
Chuť na slané jedlá nie je vrodená. Ide o zvyk alebo zlozvyk 

podporovaný konzumáciou príliš slaných potravín. Soľ do určitej 

miery zlepšuje chuť aj stráviteľnosť jedla a pôsobí ako konzervant, no 

priveľa soli potláča prirodzenú chuť jedla.

Ako sa možno stravovať chutne a s menším množstvom soli:

•  vylúčiť alebo obmedziť polotovary a fastfood,

•  uprednostňovať základné (nespracované) potraviny ako 

obilniny, zemiaky, ryžu, zeleninu, mäso,

•  obmedziť konzervované jedlá a nahrádzať ich čerstvou stravou, 

prípadne upravené fermentáciou,

•  nahradiť časť soli prirodzenými dochucovadlami ako bylinky, 

cesnak, cibuľa, huby, sušená zelenina,

•  uprednostniť varenie na pare,

•  používať soľ so zníženým obsahom sodíka alebo draselnú soľ 

(KCl) – tzv. kardiosoľ,

•  potraviny dosáľať až po uvarení, 

•  jemne mletú soľ nahradiť kryštalickou – v posledných dvoch 

prípadoch pre dosiahnutie chuti postačí menšie množstvo soli.

Zdraví ľudia konzumujúci racionálnu stravu nemusia soľ z jedálnička 

celkom vylúčiť a ak jej spotreba nepresiahne denne 5 g, ani ju 

výrazne obmedzovať.

PharmDr. Beáta Kellerová, farmaceutka z lekárne Dr.Max
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Urobte niečo pre svoje srdce.
NAVŠTÍVTE NÁS 

V PIATOK 22. 9. 2017
v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max.

WWW.TVOJESRDCE.SK                 WWW.SKS.SK                 WWW.PRESRDCE.EU



Koľko železa potrebujeme?
Odporúčaná denná dávka železa je asi 15 – 20 mg, z ktorej sa 

vstrebáva okolo 10 %. Prirodzené straty železa bývajú malé, 

približne na úrovni 1 mg denne. Pri správnom stravovaní 

a dostatočnom vstrebávaní by bilancia medzi stratami a príjmom 

mala byť vyrovnaná. Prirodzene zvýšené straty organizmu sú 

napríklad u žien v období menštruácie a tehotenstva. 

V prípade podozrenia na nedostatok železa je vhodné dať 
si u lekára spraviť krvný test. V lekárňach sa dajú kúpiť 

samodiagnostické domáce testy na zistenie nedostatku 
železa. Stanovujú hladinu feritínu. Je to bielkovina, ktorá 
slúži ako hlavná zásobná forma železa. Test sa vykonáva 

jednoducho, z kvapky krvi. 

Kedy môže vzniknúť nedostatok železa
Železo sa vstrebáva z tenkého čreva. Metabolizmus železa je 

relatívne zložitý a citlivý proces. Nedostatok železa môže byť 

spôsobený poruchou v príjme potravy, nevhodným výberom 

potravy, poruchou vstrebávania a zvýšenými stratami železa. 

Napriek malým množstvám, ktoré sú potrebné, získavanie 

železa z potravy nemusí byť dostatočné. Sideropénia 

(nedostatok železa) a sideropenická anémia 

(chudokrvnosť z nedostatku železa) postihuje:

 približne jednu štvrtinu detí, 

 30 % mladistvých, 

 30 % žien s menštruáciou, 

 len 3 % mužov, 

 avšak až 60 % tehotných žien. 

Príznaky nedostatku železa
Prvým príznakom nedostatku býva zvýšená únava, bledosť 

pokožky, zvýšená citlivosť na chlad a nechutenstvo. S poklesom 

množstva hemoglobínu dochádza k vystupňovaniu týchto 

príznakov. Súvisia s tým, že kapacity krvi na transport kyslíka 

sa znižujú. Objavujú sa príznaky ako zadýchavanie, malátnosť, 

búšenie srdca, bolesti hlavy, poruchy koncentrácie, hučanie 

v ušiach a poruchy spánku. Relatívne často býva aj oslabená 

štruktúra nechtov, nadmerné vypadávanie vlasov, praskajúce 

kútiky úst, zmeny na jazyku či zápal ústnej dutiny. Vážne dôsledky 

sa môžu objaviť pri nedostatku železa v čase intenzívneho 

detského vývoja (poruchy telesného či psychického vývoja) alebo 

v tehotenstve (nižšia pôrodná hmotnosť dieťatka, predčasný pôrod 

alebo vážnejšie vývojové zmeny).

 

Ako železo doplniť cez potraviny
Prvou voľbou by mala byť úprava stravy. Je vhodné doplniť ju 

o potraviny bohatšie na železo – červené mäso, hlavne pečeň. 

Železo je jedným z najdôležitejších prvkov v ľudskom organizme. Je nevyhnutnou súčasťou 
hemoglobínu, bielkoviny prenášajúcej kyslík z pľúc k pracujúcim svalom. Podieľa sa aj na tvorbe 
DNA. V tele dospelého zdravého človeka ho nájdeme v objeme 3 – 4 g. 
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Keď nám chýba železo

Vzhľadom 
k potrebe nižšieho 

pH sa odporúča 
užívanie železa pred 

jedlom. Je vhodné 
súčasné podávanie 

vitamínu C alebo zapitie 
pomarančovým 

džúsom. 



Železo má zo živočíšnych zdrojov vstrebateľnosť 

okolo 20 – 25 %, z rastlinných zdrojov sa 

vstrebateľnosť pohybuje okolo 3 – 6 %. 

Na železo sú bohaté strukoviny ako šošovica, fazuľa 

(majú 50 – 110 mg železa/kg), tiež pohánka, mak, pšeno 

a oriešky. Železo sa vyskytuje aj v sušených marhuliach a hríboch, 

taktiež v riasach ako chlorela a spirulina. Lepšej vstrebateľnosti 

zo zeleniny, napríklad z brokolice, sa dá v mnohých prípadoch 

pomôcť varením a dusením. 

Ak je železo potrebné dopĺňať aj inak
Ak z rôznych dôvodov strava nepostačuje alebo sú požiadavky 

organizmu veľké (tehotenstvo, dojčenie, veľmi silné menštruácie, 

aktívni športovci), môžeme doplniť železo pomocou výživových 

doplnkov.

Vzhľadom k potrebe nižšieho pH sa odporúča užívanie železa pred 

jedlom. Je vhodné súčasné podávanie vitamínu C alebo zapitie 

pomarančovým džúsom. Pri tomto spôsobe užívania sú však často 

prítomné tráviace ťažkosti v podobne nevoľnosti, pocitu ťažkého 

žalúdka a podobne. Ak sa vyskytujú, je vhodnejšie podávanie 

železa po jedle, aj za cenu nižšej celkovej vstrebateľnosti.

Vstrebávanie železa je veľmi náchylné k potravinovým a liekovým 

interakciám. Ovplyvňuje ho pitie čaju, kávy, kolových 

nápojov či súčasne podávaný vápnik, horčík, zinok 

a viaceré skupiny liekov. Preto by ste tieto potraviny 

nemali konzumovať spolu so železom. Naviac, dopĺňanie 

železa často vedie k zápche, čo značne znižuje komfort pacienta. 

Preto je výhodnejšie užívanie železa v takzvanej chelátovej 

komplexnej forme. Tú stačí podávať v nižších dávkach a pacienti ju 

veľmi dobre znášajú.

Vysokú vstrebateľnosť (25 – 40 %) má hémové železo. Ide o prášok 

hemoglobínu z hovädzieho dobytka obohatený o 600 mg síranu 

železnatého. Vstrebateľnosť takto viazaného železa jedlo ani 

nápoje neovplyvňujú a riziko typických nežiaducich účinkov býva 

u pacientov veľmi nízke.

NA ČO SI DAŤ POZOR?

Užívať vysoké dávky železa dlhodobo bez lekárskej kontroly 
nie je vhodné. Nadmerné množstvo železa sa v organizme 

ukladá a môže zapríčiniť ochorenie, prípadne zhoršiť priebeh 
už prebiehajúceho ochorenia. 

Mgr. Jaroslava Zlatušková, farmaceutka z lekárne Dr.Max
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Potraviny 
bohatšie na železo 

– červené mäso, hlavne 
pečeň, strukoviny ako 
šošovica, fazuľa tiež 

pohánka,
mak, pšeno 

a oriešky. 



Liek Wobenzym®

urých uje hojenie, výrazne skracuje dobu 
lie by po úrazoch a operáciách

Wobenzym je tradičným liekom z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Starostlivo 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

Po operácii a úrazoch
chce by  každý v poriadku o najskôr

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 opakovane. 
Potvrdzuje to, že sú s ním spokojní, a že pomáha.

Inzercia



V rámci rozširovania výhod pre držiteľov 

vernostnej karty Dr.Max CLUB prinášajú 

lekárne Dr.Max službu s názvom Dr.Max 

Lekár24. Tá umožňuje konzultovať zdravotný 

stav prostredníctvom zákazníckej infolinky 

0800 60 60 70, voľba 4. Nonstop – 

24 hodín denne, 7 dní v týždni.

V rámci služby Dr.Max Lekár24 

sa môžete poradiť:

• pri príznakoch zhoršenia zdravotného 

stavu, kde dostanete rady a odporúčania 

do návštevy lekára v zdravotníckom 

zariadení,

• ohľadom nežiadúcich účinkov, dávkovania 

a možných interakcií liekov ordinovaných 

lekárom, respektíve viacerými lekármi,

• ohľadom správneho dávkovania a vedľajších 

účinkoch voľnopredajných liekov a možných 

interakcií s ordinovanou liečbou,

• v otázkach správnej prípravy a režimu pred 

vyšetreniami a liečebnými zákrokmi,

• o diéte a správnom liečebnom režime po 

prepustení po operačnom zákroku či inom 

výkone,

• ohľadom interpretácie laboratórnych 

výsledkov, odborného nálezu a odporúčaní 

z vyšetrení realizovaných inými lekármi. 

Operátori služby poradia aj v otázkach 

týkajúcich sa najbližšej dostupnej 

zdravotnej starostlivosti, vrátane lekárenskej 

starostlivosti, a správnom postupe jej 

využívania. 

Samotná služba je v rámci vernostného 

programu Dr.Max CLUB bezplatná 

a dostupná na celom Slovensku. Na to, 

aby mohol volajúci tento benefi t použiť, 

potrebuje v úvode telefonátu zadať číslo 

vernostnej karty. V prípade, že ju nebude mať 

pri sebe, bude verifi kácia možná na základe 

mena, priezviska a adresy, ktoré uviedol do 

prihlášky programu Dr.Max CLUB.

Konzultácie s lekárom ohľadom zdravotných 

ťažkostí zákazníkov, prípadne ich dieťaťa či 

zákonitého partnera, bude možno využiť 24 

hodín denne, 7 dní v týždni. 

Je dôležité zdôrazniť, že Dr.Max Lekár 24 

nenahrádza lekársku službu prvej pomoci, 

ústavnú pohotovostnú službu a záchranné 

služby. V žiadnom prípade nie je alternatívou 

k volaniu na linku záchrannej zdravotnej 

služby. 

Opýtajte sa lekára, kedykoľvek to budete potrebovať
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Možno sa vám niekedy stalo, že ste sa na dovolenke alebo neskoro v noci potrebovali poradiť ohľadom zdravotných ťažkostí 
a nebolo s kým. Takáto nepríjemnosť by mala byť už minulosťou. 

S vernostnou kartou Dr.Max CLUB vám
poradíme 24 hodín denne 7 dní v týždni 

Ste v dobrých rukách

Počúvam vás
Dr.Max Lekár24
0800 60 60 70

V prípade vážnych akútnych 

zdravotných problémov treba volať 

číslo 112 alebo 155.
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Deti po prázdninách opäť nastúpili do školy alebo škôlky a svoj nástup v tomto období často 
hlásia aj vši. Vedia nám narobiť veľa problémov, a preto je dôležité vedieť o nich všetko potrebné.

Začala sa sezóna 
vší, toto by ste 
o nich mali vedieť

Čo je vlastne voš detská a ako sa ňou možno nakaziť 
Voš detská (vlasová) – Pediculus humanus capitis - je plochý, 

bezkrídly hmyz priesvitnej farby, dlhý asi 2 – 4 milimetre. Živí sa 

cicaním krvi, inú potravu nedokáže prijímať. Bez prísunu krvi po 

dvoch dňoch hynie. Má rada teplo, preto jej ľudský organizmus 

nechtiac vytvára ideálne podmienky pre vývin. Najviac sa vyskytuje 

u ľudí v mladšom a detskom veku, ale môže ich mať ktokoľvek. 

Napáda všetky sociálno-ekonomické skupiny obyvateľstva. 

Voš detská dokáže parazitovať iba na človeku, zdrojom nákazy je 

teda zavšivavený človek. Vši sa šíria hlavne priamym stykom, najmä 

vo väčších kolektívoch, ale aj prostredníctvom rôznych predmetov 

ako hrebene, čiapky, šály, či posteľná bielizeň.

Aké sú príznaky tohto ochorenia? 

Dieťa postihnuté všami má na hlave viditeľné červené miesta 

po vpichoch, ktoré veľmi svrbia. Intenzívnym škriabaním môžu 

vznikať začervenané plochy, niekedy až s mokvajúcimi pľuzgiermi. 

Do nich sa môže zaniesť i bakteriálna infekcia, ktorú je potrebné 

následne liečiť antibiotikami. Dôležité je dieťaťu prezrieť hlavu. 

Ak má bohaté vlasy, tak prečesať hustým hrebeňom nad bielym 

papierom. Ak zostane na papieri čo i len jediná voš alebo hnida, je 

na čase utekať do lekárne.

Čo robiť, ak zistíte, že dieťa má vo vlasoch vši?

V prvom rade je potrebné informovať učiteľov v škole alebo škôlke, 

prípadne mamičky iných detí. Oblečenie je dôležité oprať pri 60 

stupňoch a následne vyžehliť, povysávať a vytepovať stoličky, 

sedačky, postele v byte či aute. 

Vši sa vyčešú hrebeňom na odstraňovanie vší (často býva súčasťou 

zakúpeného prípravku), postupuje sa od pokožky hlavy až ku 

končekom vlasov. Pred česaním je vhodné vlasy zmyť octovou 

vodou. Je potrebné sústrediť sa najmä na zadnú časť hlavy pri krku 

a za ušami. Po každom prečesaní jednotlivých prameňov sa hrebeň 

očistí suchým odličovacím tampónom, aby sa zabránilo prenosu 

parazitov na ostatné časti hlavy. 

Následne sa aplikuje prípravok na odstránenie vší a hníd, ktorý sa 

nechá pôsobiť podľa pokynov v príbalovom letáku. Po uplynutí 

doby pôsobenia sa šampón opláchne a vlasy sa opäť prečešú. 

Treba počkať, kým sa nevyliahnu všetky generácie vší a celý postup 

po siedmich dňoch dôkladne zopakovať, pretože hnidy sú často 

odolné proti väčšine prípravkov. 

Ako vybrať najvhodnejší prípravok

Existujú rôzne liekové formy prípravkov ako šampóny, spreje 

a séra. Vši usmrcujú dvomi spôsobmi. Ten prvý je mechanický, keď 

sa hmyz udusí olejmi, ktoré tieto prípravky obsahujú (napríklad 

silikónový olej alebo minerálne oleje). Druhý spôsob je chemický, 

keď kontaktné látky – insekticídy, narúšajú nervovú sústavu vší. 

Chemické látky nie sú vhodné pre tehotné ženy a deti do troch 

rokov. 

Výhodou mechanických prípravkov je, že sa voš proti nim nestáva 

rezistentná, pretože odolnosť proti zaduseniu sa vybudovať 

nedá. Pri chemických prípravkoch rezistencia vzniknúť môže, ak 

sa používajú nesprávne alebo veľmi často. Po aplikácii takýchto 

prípravkov sa často vyskytuje podráždená pokožka vlasovej 

časti hlavy, preto je vhodné regenerovať pokožku šampónom 

s pantenolom alebo kokosovým olejom. 

Tretiu skupinu tvoria prípravky na báze prírodných extraktov. Ide 

o bylinné látky s repelentným a insekticídnym účinkom, napríklad 

extrakty zo šalvie, klinčeka, puškvorca, rozmarínu, či orecha 

kráľovského. Aj keď sú to jemné prípravky, zvýšiť opatrnosť je 

potrebné pri pacientoch so zhoršenou bariérovou ochranou kože 

(najmä u pacientov s atopickým ekzémom), u ktorých je riziko 

kontaktnej alergie vyššie. 

Dá sa pred všami ochrániť?

Na slovenskom trhu existujú i preventívne spreje a rôzne repelenty 

proti všiam. Je vhodné aplikovať ich hlavne na jeseň, alebo keď 

viete, že sa dieťa vyskytlo v kontakte so zavšivavenou osobou. 

Na odpudzovanie vší je vhodný aj čajovníkový olej. Pár kvapiek 

olejčeka sa nakvapká do šampónu alebo do vody a následne 

priamo na vlasovú pokožku.

Mgr. Michaela Domčeková, farmaceutka z lekárne Dr.Max 



Exkluzívne
iba v lekárňach

a v eshope
www.drmax.sk

Roztok proti všiam a hnidám 
s jednoduchou aplikáciou.
Má neutrálnu vôňu a je šetrný 
k pokožke. V balení nájdete 
kovový hrebeň na vyčesanie vší.
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Veľmi dobré je urobiť si poriadny celotelový peeling, ktorý 

nám pomôže účinne sa zbaviť hrubšej vrstvy odumretých 

kožných buniek. Následne je vhodné pokožku ošetrovať 

telovými mliekami s obsahom regeneračných zložiek, akými 

sú napríklad pantenol, vitamín E, aloe vera, rakytníkový olej či 

extrakty z morských rias. Nesmieme zabúdať ani na dostatočný 

pitný režim, aby bola pokožka hydratovaná a pružná. Zvnútra 

jej pomôžeme užívaním vitamínu E a C, betakaroténu alebo 

omega-3 mastných kyselín.

Máte aj vy pigmentové škvrny?
Z estetického hľadiska bývajú problémom u čoraz väčšej skupiny 

ľudí, predovšetkým u žien, rôzne hyperpigmentácie známe 

aj ako pigmentové škvrny. Ide o tmavé škvrny na 

pokožke, ktoré môžu byť rôzneho tvaru a veľkosti a vyskytujú 

sa predovšetkým na miestach najviac vystavených slnečnému 

žiareniu - na tvári, dekolte a na rukách. Vznikajú nadmernou 

tvorbou melanínu, ktorý sa potom nerovnomerne objaví na 

pokožke. Melanín sa prirodzene vyskytuje v našom tele ako 

farbivo, ktoré určuje zafarbenie pokožky, vlasov ale aj očí. 

Jeho nadmernú produkciu môžu spustiť rôzne faktory. Medzi 

najčastejšie patria UV žiarenie, genetika, vek, hormonálne 

vplyvy a rôzne zápaly a poranenia kože. Číslom jedna je určite 

UV žiarenie, preto je nevyhnutné chrániť sa prípravkami 

s maximálnym ochranným faktorom, najlepšie počas celého roka. 

Ako neželané hyperpigmentácie zredukovať
Ak už nepomohla ani prevencia, prípadne sme ju trošku 

zanedbali, máme možnosť siahnuť po rôznych 

kozmetických prípravkoch alebo využiť niektorú 

z dermatokozmetických procedúr, ktoré pomáhajú 

pigmentové škvrny odstrániť. Najvhodnejším 

obdobím na starostlivosť sú zimné mesiace, kedy už 

slniečko nie je také silné. Táto zásada platí hlavne pri 

invazívnejších dermatokozmetických procedúrach, keďže 

sú založené predovšetkým na odstránení povrchovej vrstvy 

pokožky a nová rovnomerne pigmentovaná pokožka je jemná 

a citlivá. 
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Horúce leto sa pomaly skončilo a hoci nám 
so sebou prinieslo krásne opálenie, sprevádzajú 
ho aj menej príjemné a zo začiatku možno 
aj menej viditeľné zmeny na koži. 
Popri zhnednutí dochádza aj k jej prirodzenému 
zhrubnutiu. Spolu pôsobia ako obranný 
mechanizmus nášho tela proti nadmernému 
UV žiareniu. Keďže slnko, ale aj klimatizované 
priestory, dokážu dať našej pokožke 
poriadne zabrať, mali by sme sa jej 
na jeseň povenovať o niečo viac. 

Doprajete 
pokožke po lete 
regeneráciu?

Je nevyhnutné 
chrániť sa 

prípravkami 
s maximálnym 

ochranným faktorom, 
najlepšie počas 

celého roka. 



Jednou z možností je chemický peeling, pri ktorom sa na 

pokožku nanášajú roztoky kyselín spôsobujúce olupovanie 

jej vrchnej vrstvy. Podobne pôsobí aj mechanický 

peeling, kedy je pokožka obrusovaná mechanicky 

– mikrodermabráziou. Veľmi účinným, a často 

využívaným, je aj laser, ktorý má podobný účinok 

ako peelingové ošetrenia. Nevýhodou týchto 

zákrokov je ich väčšia fi nančná náročnosť. 

Ak sa rozhodnete siahnuť radšej po nejakej 

šetrnejšej forme ošetrenia, máte na výber viacero 

produktov vo forme denných a nočných krémov, sér 

alebo koncentrovanejších lokálnych pier. Depigmentačná 

lekárenská kozmetika obsahuje predovšetkým účinné látky, 

ktoré potláčajú nadmernú tvorbu melanínu, ale nájdu sa aj 

také, ktoré môžu pokožku jemne olupovať. Tie je vhodnejšie 

používať v zimných mesiacoch. Väčšina depigmentačných 

denných krémov obsahuje aj SPF, čiže ochranný faktor voči UV 

žiareniu. To zjednodušuje ranný skrášľovací rituál. Ak však chcete 

mať zabezpečenú maximálnu ochranu, môžete ich pokojne 

kombinovať aj s krémom s vyšším ochranným faktorom (50+). 

Nevyhnutnosťou pre viditeľný účinok dermatokozmetických 

prípravkov je poctivé, pravidelné a dlhodobé používanie.

Správny čas na drobné vylepšenia
Koniec leta je tiež optimálnym obdobím na plánovanie drobných 

chirurgických a dermatokozmetických 

zákrokov. Znamienka, odborne 

nazývané kožné névy, sú v našej 

populácii veľmi rozšírené. Ide 

o neškodné nahromadenie 

melanocytov, teda buniek produkujúcich melanín v pokožke. 

Problém nastáva, ak sa s nimi zrazu začne niečo diať. 

Intenzívne a nekontrolované dávky slnečného žiarenia 

v letných mesiacoch spôsobujú v pokožke zápalovú 

reakciu sprevádzanú začervenaním, prehriatím 

a poškodením DNA buniek. Znamienka sú na takéto 

poškodenia citlivejšie a až dve tretiny prípadov 

rakoviny kože vznikajú práve zo znamienok. Preto 

by sme ich pravidelnú kontrolu nemali podceňovať. 

Pravidelná kontrola v jednoročných intervaloch sa 

odporúča hlavne ľuďom so svetlou pokožkou a veľkým 

počtom znamienok. Samozrejme platí, že pri podozrení 

na nejaký problém je potrebná okamžitá konzultácia 

s dermatológom. Všímať by sme si mali hlavne zmeny tvaru, 

zafarbenia, neostré ohraničenie, výraznejšie zväčšovanie, 

svrbenie alebo krvácanie zo znamienka. 

Ak lekár rozhodne, že je znamienko potrebné vybrať, 
jeseň a zima sú na to najlepším obdobím. Jazva, 

ktorá ostáva po výbere znamienka, akné alebo po inom 
zákroku, predstavuje veľmi citlivé a jemné tkanivo, 

ktoré sa nedokáže chrániť pred UV žiarením, 
tak dobre ako zdravá koža. Najviac ohrozené sú 

samozrejme čerstvé jazvy, ktoré by mohli vplyvom 
slnečného žiarenia natrvalo stmavnúť alebo zhrubnúť.

Ak ste počas leta na svoju pokožku trochu pozabudli, doprajte 

jej s nastávajúcim obdobím trošku starostlivosti a regenerácie, 

ktorú si ako najväčší orgán nášho tela určite zaslúži.

PharmDr. Adriána Ondirová, farmaceutka z lekárne Dr.Max
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Veľmi 
účinným a často 
využívaným je aj 

laserové 
ošetrenie, ktoré má 

podobný účinok 
ako peelingové 

ošetrenia. 

Pravidelná
kontrola 

v jednoročných 
intervaloch sa odpo-

rúča hlavne ľuďom so 
svetlou pokožkou 
a veľkým počtom 

znamienok. 



O čom je vlastne poľovníctvo a akú má úlohu v ekosystéme?

Moderné poľovníctvo by som defi noval ako cieľavedomý, trvalo 

udržateľný manažment voľne žijúcej zveri. Má za úlohu zver 

chrániť a regulovať jej stavy v ekosystéme.

Čím vás toto hobby oslovilo a ako dlho sa mu venujete?

Prvý poľovný lístok som získal v roku 2004, ale dá sa povedať, 

že ma poľovačka bavila už od detstva. Myslím si, že poľovačku 

či samotný lov má človek geneticky zakódovaný a záleží len na 

okolnostiach, či sa v ňom lovec prebudí...

Čo všetko okrem poľovania robia poľovníci?

Poľovníctvo zahŕňa množstvo činností od prípravy krmiva 

pre zver, samotné dokrmovanie, budovanie a zveľaďovanie 

poľovníckych zariadení, stráženie zveri, administratívu, a až na 

poslednom mieste je samotný lov.

Ako je to s držaním zbrane – museli ste prejsť nejakými 

skúškami? Čo všetko musí človek spraviť, aby sa stal 

poľovníkom?

Aby ste sa mohli stať poľovníkom, treba absolvovať odbornú 

skúšku z poľovníctva a samozrejme skúšky, ktoré oprávňujú 

majiteľa k držaniu zbrane.

Na ktoré druhy je dnes zakázané poľovať? 

Lov zveri na Slovensku sa riadi vyhláškou č. 344/2009 Z.z. Každý 

mesiac v roku sa to mení. Ale napríklad rys ostrovid je celoročne 

a celoplošne na Slovensku chránený.

Ku poľovníctvu patria aj psy, máte nejakých?

Poľovne upotrebiteľného psíka bohužiaľ nemám, hlavne 

z časových dôvodov. Samozrejme, je to moje želanie, nakoľko 

pes dáva poľovačke úplne iný rozmer.
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Hovorí sa, že poľovník je človek, ktorý je telom 
i dušou spätý s prírodou. Poľovníctvo, ktoré 
sa postupne vyvíjalo z lovu, keď si pravekí 
lovci zabezpečovali prežitie, prešlo odvtedy 
výraznými zmenami. Dnes je to v skratke 
najmä chov, ochrana a starostlivosť o zver 
v revíre a vo zverniciach. Aj takéto vznešené 
hobby nájdeme medzi lekárnikmi z Dr.Max, 
ktorých v tejto rubrike predstavujeme. Jedným 
z poľovníkov je Mgr. Ladislav Černý z lekárne 
Dr.Max vo Veľkom Krtíši na Nemocničnej ulici 1.

Lov je až na 
poslednom 
mieste

V práci 
farmaceut, vo 

voľnom čase poľovník
Mgr. Ladislav Černý

z lekárne Dr.Max 
vo Veľkom Krtíši 
na Nemocničnej 

ulici 1.



Často počujeme o nehodách a postrelení práve pri 

poľovníctve. Čo je najčastejšou príčinou takýchto 

zranení?

Myslím si, že premotivovanosť a hlad po rane novopečených 

poľovníkov. V neposlednom rade tiež chabé skúsenosti a prax pri 

manipulácii so zbraňou najmä sviatočných poľovníkov.

Zažili ste na poľovačke nejaké nebezpečné situácie?

Čo je nebezpečná situácia? Určite som nebojoval 

s medveďom s nožom v ruke, ak máte na mysli toto. 

Ale stáva sa dosť často, že sa najmä poranený diviak 

obráti proti poľovníkovi a zaútočí naňho. Takže asi áno... 

Veľká téma je aj pytliactvo – ako sa dá proti nemu 

bojovať, sú tresty postačujúce?

Tresty za pytliactvo sú dostačujúce, ale je neuveriteľne ťažké 

samotné pytliactvo dokázať a usvedčiť zaň páchateľa... ako by 

bol pytliak chránený, a nie zver.

Čo je pre poľovníka najväčšia trofej?

Koľko ľudí, toľko chutí. Pre každého niečo iné. 

Ďakujem za rozhovor

Zdenka Krížová
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 NA POSEDE SO SYNOM.

Stáva sa dosť 
často, že sa najmä 
poranený diviak 

obráti proti 
poľovníkovi 

a zaútočí naňho.

BUĎTE HRDÁ 
NA SVOJE VLASY 

Ewopharma spol. s r.o., Hlavná 13, 831 01 Bratislava
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REVALID® – ŠVAJČIARSKY SYSTÉM  
STAROSTLIVOSTI O VLASY.  

Padajú Vám vlasy? Dajte svojim vlasom presne 

to, čo potrebujú. Liek Revalid® kapsuly obsahuje 

aktívne zložky a vitamíny, minerály a stopové 

prvky vyživujúce vlasy od korienkov a nechty 

s nechtovým lôžkom, podporuje ich rast, 

zlepšuje ich kvalitu, zvyšuje ich pružnosť, 

pevnosť a celkový zdravotný stav.

www.revalid.sk

KÚPITE IBA V LEKÁRNI.

VÍŤAZ  2015



Čo teda v skutočnosti stres je?
Za stres sa vo všeobecnosti považuje pôsobenie 

určitého podnetu (stresor), ktorý na nás „tlačí“. 

Slovo stres má pôvod v latinskom stringere, čo znamená 

„naťahovanie“, „sťahovanie“ a jeho význam tak veľmi dobre 

popisuje niektoré z príznakov vystresovaného organizmu. 

Častokrát nielen prítomnosť tohto podnetu, ale už len jeho 

predvídanie či očakávanie, tzv. anticipačný stres, predlžuje dobu 

prežívania tohto nepríjemného stavu a ešte viac nás vyčerpáva. 

Stres však nemusí vždy predstavovať niečo negatívne. Často sa 

spája aj s pozitívnymi situáciami ako je napríklad svadba, úspech 

v športe, pracovný pohovor, ktoré tiež do určitej miery stresujú, 

ale sú aj zdrojom motivácie.

STRESORY PRÍZNAKY STRESU

nadmerné teplo, chlad, 
zármutok, výčitky svedomia, 

pocity viny, nadmerné osobné 
nároky, medziľudské vzťahy, 

nadmerné pracovné zaťaženie, 
skúšky, časový stres, úmrtie 

blízkej osoby či absencia 
partnera, rôzne obavy 

z budúcnosti, existenčná 
neistota, každodenné menšie, 

pravidelne sa vyskytujúce 
starosti, zmena zamestnania, 

sťahovanie a pod.

búšenie srdca, nechutenstvo, 
migréna, nespavosť, 

vyčerpanosť, tráviace 
problémy, zmeny nálad, 
podráždenosť, problémy 

s koncentráciou, nedostatok 
empatie a narušené 
medziľudské vzťahy, 

znížený pracovný výkon, 
nerozhodnosť, nespoľahlivosť, 

závislosť na cigaretách, 
alkohole či liekoch

Zvládanie stresu
Stresová situácia nadobúda na väčšej intenzite vtedy, ak ju 

nemôžeme ovplyvniť, predvídať, ak pre nás predstavuje 

neprimerané nároky alebo sa jedná o zásadnú 

zmenu, či dlhodobo neriešené vnútorné konfl ikty. 

Okrem prežívania stresu a stresovej situácie je však 

zároveň veľmi dôležitá schopnosť sa so stresom 

vyrovnávať. Zvládanie stresu prebieha na vedomej 

úrovni, kedy človek volí určitú zvládaciu stratégiu. 

To, ako budeme stres zvládať, závisí aj od rysov 

osobnosti, aktuálneho stavu, motivácie či doterajších 

skúsenosti, od tzv. odolnosti voči stresu.
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Stres je súčasťou našich každodenných životov. Určitá dávka stresu je potrebná, 
no moderná doba prináša čoraz náročnejšie situácie a okolnosti, ktoré nás robia čoraz viac 
„vystresovanými“. Nedostatok času, neprimerané životné podmienky, výskyt chorôb,
rôzne životné krízy, traumy, konfl ikty či frustrácie, vysoké pracovné nároky. To sú len niektoré 
zo situácií, ktoré nás výrazne stresujú. 

7 tipov, ako zatočiť so stresom
Proti stresu nie sme bezmocní

Slovo stres má 
pôvod v latinskom 

stringere, čo znamená 
„naťahovanie“, „sťahovanie“ 

a jeho význam tak 
veľmi dobre popisuje 
niektoré z príznakov 

vystresovaného 
organizmu.



1. Ako Šípková Ruženka
Unavený a nevyspatý organizmus je nielen 

náchylnejší na rôzne choroby a vírusy. 

Tiež sa tažšie sústredí, čo ovplyvňuje 

požadovaný výkon. Po akomkoľvek druhu 

záťaže sa telo potrebuje zregenerovať, 

a preto mu doprajte dostatočne dlhý 

a kvalitný spánok. Odporúča sa zaspávať 

vo vyvetranej miestnosti, bez rušivých 

zvukov ako je televízor alebo smartfón 

či počúvanie hudby z tabletu. Lepšie sa 

nám bude zaspávať, ak aspoň hodinu 

pred spánkom nebudeme rozoberať 

naše starosti či obavy, ale strávime ju 

takou aktivitou, ktorá nás príjemne unaví 

a zrelaxuje. 

2. Dýchajte zhlboka
Mozog je plne závislý na prísune kyslíka 

a je jeho ohromným konzumentom. 

Práve preto je tak dôležitý pobyt na 

čerstvom vzduchu a správne dýchanie 

celými pľúcami. Keď ste v strese počas 

dňa, nájdite si čas na občasné prevedenie 

hlbokých nádychov a výdychov, ideálne 

však vo vyvetranej miestnosti. Hlboké 

dýchanie eliminuje stres tým, že znižuje 

svalové napätie, znižuje srdečnú 

frekvenciu a krvný tlak a navodzuje 

pokojový stav. Rôzne druhy relaxácií či 

meditácie sú založené v prvom rade na 

práci s dychom.

3. Ste to, čo jete
Zložením stravy je možné podstatne 

ovplyvniť priebeh niektorých chorôb, 

zvýšiť odolnosť voči infekciám, zvýšiť 

svoju pracovnú výkonnosť, ale tiež do 

veľkej miery redukovať stres. Strava 

by mala byť pestrá, jedzte ovocie 

a zeleninu bohaté na magnézium, 

vitamín B či omega 3 mastné kyseliny, 

ktoré výrazne pomáhajú pri boji so 

stresom. Konzumácia cukrov či kofeínu je 

nápomocná iba krátkodobo, pri vyšších 

dávkach telo dostávajú do väčšieho 

stresu a úzkosti. Pite preto radšej bylinné 

čaje z medovky či levandule, ktoré majú 

uvoľňujúce účinky.

4. Tu a teraz
Často sa zaoberáme problémami, ktoré 

nevieme zmeniť, aj keby sme veľmi chceli. 

Obraciame sa do minulosti, ľutujeme 

chyby. Obávame sa budúcnosti alebo sa 

nastavujeme na to, ako problém „zajtra“ 

vyriešime. Uniká nám pritom jedinečnosť 

súčasného okamihu, a to aj v prípade, 

že sme v „strese“ práve teraz. Je priam 

žiadúce sa v danom okamihu zastaviť, 

sústrediť sa na to čo robíme, koncentrovať 

sa na naše ruky, nohy, myšlienky, dych. 

Zameranie sa na prítomnosť a samých 

seba eliminuje príznaky stresu, aj keď 

len na krátku chvíľu. Schopnosť žiť 

v prítomnosti, sústrediť sa na svoje 

konanie a niesť zaň zodpovednosť je 

znakom vyzretej a stabilnej osobnosti.

5. Buďte aktívni
Či už budete cvičiť, tancovať, okopávať 

záhradku, chytať ryby alebo kresliť, 

nájdite si aktivitu, ktorá vás baví 

a udržiava aktívnymi, či už fyzicky alebo 

psychicky. Aktívny prístup je dôležitý pre 

psychické zdravie a častokrát sú záľuby 

prvou činnosťou, ktorú vystresovaní 

ľudia hľadajú na zníženie celkového 

napätia. Je dokázané, že pri striedaní 

duševnej a telesnej práce sa organizmus 

zotaví z únavy omnoho rýchlejšie ako 

pri pasívnom odpočinku. Taktiež tvorivá 

činnosť a sebarealizácia stimulujú myseľ. 

Vďaka viditeľným výsledkom motivujú 

k ďalšiemu konaniu za prítomnosti 

pozitívnych emócií.

6. Upracte si a pripravte sa
Chaos, preskakovanie z jednej činnosti 

na druhú, nesystém a neporiadok 

dokážu niekedy vystresovať najmä ľudí, 

pre ktorých organizačné schopnosti 

nepatria medzi silné stránky. Stále vám 

pípa telefón, objavujú sa pripomienky, 

neviete čo skôr a na nič sa neviete 

sústrediť. Hľadáte papiere, neviete kam 

ste si položili zmluvy a stres je na svete. 

Urobte si poriadok vo svojich veciach,  

nielen v práci, ale aj doma. Zvoľte si 

systém, ktorý budete používať, rozdeľte 

si pracovné úlohy rovnomerne a určite si 

priority. Robíte veci na poslednú chvíľu? 

Pokiaľ vás čaká porada a vy 5 minút 

pred jej začiatkom hľadáte potrebné 

podklady, vystresujete sa ešte viac. 

Príprava čiastočne eliminuje stres tým, 

že budete vedieť, že vás nič nezaskočí. 

Vedomie, že máte veci pod kontrolou, 

významne prispieva k psychickej 

vyrovnanosti.

7. Terapia láskou
Existujú rôzne druhy terapií, ktoré 

pomáhajú vyrovnať sa so stresom. 

Napríklad terapia vôňami, hudbou, 

smiechom, umením a pod. Každá má 

svoje „čaro“, avšak blízkosť osoby, na 

ktorej nám záleží, ktorú máme radi, 

ktorej môžeme pomôcť v ťažkej situácii či 

o ktorú sa môžeme oprieť, je obrovským 

zdrojom psychickej rovnováhy. Jedna zo 

základných ľudských potrieb je potreba 

bezpečia a lásky, a práve preto býva 

v stresových situáciách veľmi často 

vyhľadávaná. Objatie, úsmev a podpora 

zo strany blízkej či milovanej osoby vás 

určite povzbudí natoľko, že zabudnete na 

starosti a stres naokolo.

Mgr. Barbara Castagnola, psychológ
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V prvom rade je dôležité poznať samých seba a podnety, ktoré nás stresujú. 

Rovnako je dôležité vedieť aj to, ako na stres reaguje náš organizmus. Pokiaľ sa nebudeme zaoberať našim 

prežívaním, telo len ťažko naladíme na vyššiu odolnosť voči stresu či na požadovaný stav rovnováhy. 

Dopomôcť nám k tomu môžu nasledovné body:
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Obdobie jesene praje všetkých milovníkom sezónnych dekorácií. Veď kedy inokedy človek vpustí 
do svojho domova dočervena sfarbené listy opadané zo stromov, voňavé drevené ornamenty, 
veľké žiariace tekvice či iné dekorácie priamo z prírody? Načerpajte s nami nové nápady 
na ozdoby interiéru aj exteriéru, ktoré môžete vyrobiť celkom sami za použitia prírodných 
materiálov. Ich výroba je jednoduchá, lacná a k tomu zábavná!

Jesenné dekorácie 
rozhýria váš domov 
farbami a štýlom

Pripravt e si:
Zaváraninový pohár

Lepidlo na vodnej báze
Umelohmotné jesenn é lístie na 

výrobu dekor ácií
Št etec

Svietniky z farebných listov

Postup výroby:
Zaváraninový pohár umyte 

a osušte. Postupne ho budete 

natierať lepidlom, na ktoré 

prikladajte umelohmotné listy. 

Začnite celkom zdola pohára, 

pričom listy sa môžu prekrývať. 

Pokryte nimi celú plochu pohára 

a nechajte zaschnúť. Listy vo 

vrchných vrstvách nemusia byť 

na pohári prilepené celé. Stačí, ak 

nalepíte iba ich prostrednú časť 

a kraje necháte voľne prevísať. 

Do pohára vložte čajové sviečky, 

zapáľte ich a vykúzlite príjemnú 

atmosféru voňavých jesenných 

večerov.
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Pripravt e si:
8 šišiek bor ovice o veľkosti 

10-15 cm
8 kusov saténovej stuhy 

o dĺžke 30 cm
Hor úce lepidlo

Jesenn ý strapec

Podšálky z konárov 

Postup výroby:
Pomocou horúceho lepidla pripojte na spodnú časť každej šišky stuhu 

v dĺže približne päť centimetrov. Počkajte, kým lepidlo nezaschne. Stuhy 

vezmite za ich voľné konce do ruky a povyťahujte tak, aby na nich šišky 

viseli v rôznych dĺžkach. Stužky potom zviažte navrchu do jedného uzla. 

Ich konce narovnajte a obstrihnite tak, aby vyzerali rovnako. Uzol už len 

stačí zavesiť na klinec na dverách. Dekorácia vám poslúži ako originálny 

jesenný „veniec“.

Postup výroby:
Konár narežte na disky široké približne dva 

centimetre. Pokiaľ by ste si nevedeli poradiť 

doma, zastavte sa v záhradníckych potrebách, 

kde s narezaním pomôžu. Z obrúskov si 

vystrihnite jesenné motívy. Môžu to byť 

napríklad listy, šišky alebo farebné stromy. 

Oddeľte z obrúska všetky vrstvy tak, aby 

vám v ruke ostala iba jedna vrstva obrúsku 

v tvare vystrihnutého motívu. Plochú stranu 

dreveného disku potrite pomocou štetca 

lepidlom a priložte naň obrúsok. Nechajte 

zaschnúť. Potom pretrite lepidlom aj obrázok 

a opäť nechajte zaschnúť. Tieto štýlové 

podšálky budú skvelým doplnkom napríklad 

k rannému čaju a sušienkam.

Pripravt e si:
Konár s priemerom 

aspoň 8 cm
Obr úsky s jesenn ými motívmi
Št etec, lepidlo na vodnej báze

Nožnice
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Tekvica v kuchyni 
na päť spôsobov
Tradícia amerického sviatku Halloween sa každým rokom stále viac zakoreňuje už 
aj v našich končinách. A tak nečudo, že sa mnohí z nás ocitnú pred rozhodnutím, 
čo urobiť s vnútrom tekvice, ktorú naši najmenší šikovne vyrezali a nadekorovali. 
Hlavne nevyhadzovať! Prinášame vám originálne recepty, ktorými potešíte 
celú rodinu a naviac s nimi nemusíte ani počítať kalórie.

Čo potrebujeme:

Dve malé tekvice zbavené semiačok a pokrájané na spôsob hranoliek.

Ako na to:

Rúru si predhrejeme na 200 stupňov. Tekvicové kúsky vložíme do veľkej misy a obalíme podľa chuti v koreninách popísaných 

nižšie. Obalené hranolky poukladáme na plech vyložený papierom na pečenie a vložíme do trúby približne na 35 minút. 

Počas pečenia môžeme hranolky jemne poobracať.

TEKVICOVÉ HRANOLKY TRIKRÁT INAK
TIP: 

Obalené hranolky 
poukladáme na plech 

vyložený papierom 
na pečenie.

ŠTIPĽAVÉ

1 lyžica javorového

 sirupu

1 lyžica chilli omáčky

Soľ

NASLANO

2 lyžičky sušeného cesnaku

¼ lyžičky kajmanského 

korenia

Lyžica olivového 

oleja

Soľ

NASLADKO

2 lyžičky javorového 

sirupu

Vanilkový cukor

Škorica



Ľubomíra Honíšková
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Čo potrebujeme:

1 a ½ pohára mlieka

1 pohár tekvicového pyré

1 vajíčko

2 lyžičky oleja

2 lyžičky octu

2 lyžičky múky

3 lyžičky hnedého cukru

2 lyžičky prášku do pečiva

1 lyžička jedlej sódy

1 lyžička škorice

Ako na to:

V jednej mise vymiešame mlieko, tekvicové pyré, vajíčko, olej a ocot. V druhej zmiešame múku, hnedý cukor, prášok do 

pečiva, jedlú sódu a škoricu. Suchú zmes vsypeme do misy s tekvicouvou zmesou a poriadne premiešame. Na strednej 

teplote si na panvici predhrejeme olej. Naberačkou postupne vylievame malé množstvá zmesi na panvicu a opekáme, až 

kým palacinky po oboch stranách nezhnednú. Servírujeme so smotanou alebo domácim džemom.

Čo potrebujeme:

2 poháre nakrájanej tekvice

2 poháre ryže

3 poháre suchého bieleho vína

6 pohárov kuracieho vývaru

¾ poháru strúhaného parmezánu

Pohár nakrájaných hríbov

Olivový olej

Stredne veľkú cibuľu

Rozmarín

Ako na to:

Na veľkej panvici ohrejeme olivový olej na strednej teplote. Nakrájanú cibuľku si na ňom osmažíme do zlata. Pridáme tekvicu, 

ktorú opekáme, kým nezmäkne, asi 6 až 8 minút za stáleho miešania. Do panvice vsypeme ryžu, zalejeme ju vínom a chvíľu 

povaríme. Následne pridáme do zmesi 3 poháre kuracieho vývaru, rozmarín a hríby. Privedieme k varu, potom znížime teplotu 

a za občasného miešania necháme zmes variť. Postupne dolievame vývar, približne po polovici pohára. Ponecháme na ohni, 

až kým ryža nie je uvarená na spôsob al dente, približne 15 až 20 minút. Na záver pridáme maslo, parmezán a zmes precízne 

zamiešame. Servírujeme najlepšie za tepla s bielym vínom.

RIZOTO À LA TEKVICA
TIP: 

Servírujeme 
najlepšie za tepla 
s bielym vínom.

TEKVICOVÉ PALACINKYTIP: 
Servírujeme so 

smotanou alebo 
domácim džemom.



Krížovka
V rámci Oddychovky sme pre vás pripravili obľúbenú krížovku. Za správnu odpoveď máte možnosť získať: vyfarbovaciu mapu -  plagát 
140 x 100 cm od www.pin-deco.cz. Riešenie zašlite e-mailom na: info@knm.cz alebo na adresu: KNM Agency s.r.o., Krnovská 63, 
746 01 Opava, Česká republika. Úspešnému riešiteľovi krížovky z minulého čísla Ondrejovi Mladšiemu z Lubeníka srdečne blahoželáme 
a posielame slnečnú kozmetiku EQUILIBRIA v hodnote 30 eur. Riešenie krížovky bolo: Zdravie a veselá myseľ sú zdrojom krásy.
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Pre viac tipov, rád a súťaží sledujte lekárne Dr.Max aj na Facebooku 
na www.facebook.com/drmaxlekaren 





masť s harmančekom a propolisom

Zdravotnícka pomôcka, pred použitím si starostlivo prečítajte príbalový leták.
*Čulig J., Clinical Evaluation Report Overview, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Osijek, 2013.

jte príbalový leták.
of Pharmacology, Faculty of Medicine, Osijek, 2013.3

NOVINKANOOVVINNNOOV

LIEČBA 

HEMOROIDOV 

účinne a bez  

bolesti

Dostanete v lekárni.  

/dobrezazivani/

KEĎ VÁS SVRBÍ ZADOK…
Nehanbite sa a zbavte sa hemoroidov!
Hemoroidy trápia každého druhého tridsiatnika a u ľudí 
nad 40 sa objavujú prakticky bez výnimky. 
Týkajú sa aj tehotných žien!

Hemoroidy sú civilizačnou chorobou, 

ktorej hlavnou príčinou je životný štýl, 

sedavé zamestnanie, nadváha, málo po-

hybu a  nezdravá strava s  malým obsa-

hom vlákniny, ktorá vedie k  zápche, ale 

aj tehotenstvo.

Hemoroidy sa týkajú naozaj podstatnej 

časti ľudí, uvádza sa až 10 % populácie 

s pomerom muži : ženy 1 : 4.

Hemoroidy samé nezmiznú! 

Je potrebné sa poradiť s  odborníkom 

o vhodnej liečbe.

Hemoroidálne pletence sú fyziologickou 

súčasťou análneho kanálu s funkciou pri 

udržiavaní kontinencie črevného obsahu.

Anatomicky rozoznávame vnútorné

a  vonkajšie hemoroidy. Keď začnú vy-

volávať problémy, hovoríme o  hemoroi-

dálnom ochorení, ktoré výrazne znižuje 

kvalitu života a vyžaduje liečbu.

Vonkajšie hemoroidy sú najčastejšie poy -

stihnuté trombózou, ktorá sa prejaví bo-

lesťou nezávislou na defekácii na okraji

konečníka.

Vnútorné hemoroidy sa prejavujú jasy -

nočervenou krvou v stolici. Bolia pri ich 

natrhnutie a  sú spojené s  hlienovitým 

výtokom, svrbením, špinením stolice až

inkontinenciou stolice.

Operačná liečba hemeroidálneho ocho-

renia patrí do rúk lekára - skúseného

proktológa, u ktorého by sa mal každý 

pacient nechať vyšetriť kvôli vylúčeniu 

závažnejších ochorení.

Ako na hemoroidy?

Dôležitá je úprava stravy – mala by byť 

bohatá na vlákninu a  dodržiavanie pit-

ného režimu. Tieto opatrenia slúžia na 

prevenciu tuhej stolice.

Odporúča sa zvýšená análna hygiena, na 

vonkajšie hemoroidy tzv. sedacie kúpele 

a masť ako prvá voľba liečby hemoroidov.

Pozor, vždy vyberajte prípravky, ktoré 

urýchľujú regeneráciu sliznice a  majú 

zvláčňujúce vlastnosti zlepšujúce vy-

prázdňovanie, ideálne ak sú šetrné 

pri použití tiež pre tehotné ženy.

Tip: Prírodná masť s propolisom a har-

mančekom pôsobí lokálne v mieste prob-

lému. Maste majú tiež ďalšiu výhodu, ak 

ich je možné používať vnútorne (naprí-

klad pomocou aplikátora), lubrikujú

sliznicu a  významne tak uľahčujú vylu-

čovanie stolice.

článok vznikol v spolupráci s gynekológom, 

doc. MUDr. Tomášom Faitom, Ph.D.

• Črevné a tráviace problémy

• Bolesť v hrdle a kašeľ 

• Opakované vaginálne problémy a infekcie

• Pre aktívne a moderné ženy
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TIPY DO LEKÁRNIČKY*

+

Dostanete bez receptu v lekkárni.kárni
*návrh vybavenia bežnej lekárničky, v prípade ďalších otázok konzultuujte so svojím lekárnikom alebo

lekárom. isla pastilky, NaturGyn a Suppositoria glycerini Sanova, Glyceríínové čapíky sú zdravotnícke po-
môcky. Carbo Medicinalis Sanova je výživový doplnok. PROSPAN Akut je volnopredajný liek na vnútorné volnopredajný liek na vnútorné
použitie. Liečivo: Suchý extrakt z brečtanových listov. O správnom použití sa poradte so svojím lekárom 
alebo lekárnikom. Pred použitím prípravkov si starostlivo prečítajte príbalový leták.

+ unikátny prírodný prostriedok  
s preukázanou účinnosťou*

+ urýchľuje hojenie a uľahčuje vyprázdňovanie 

+ odstraňuje krvácanie, bolesť,  
svrbenie a napätie

+ aj pre tehotné a dojčiace ženy

/dobrezazivani/

Zdroj: http://ona.idnes.cz/hemeroidy-jak-na-ne-0ad-/zdravi.aspx?c=A120713_120339_zdravi_pet0339_zdravi_ppetdravi_pet

balenie na 2 mesiace (2 vaginálne telieska v balení)
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