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Milí čitatelia časopisu MAXimum,

do rúk sa vám dostalo letné číslo magazínu našej lekárne Dr.Max. 

Nájdete v  ňom články na témy zdravia a  zdravého životného 

štýlu spojené tentoraz s  letom, teplom, ale aj výsostne aktuálnym 

cestovaním. Pripravili ich pre vás odborníci z našich lekární, ktorých 

možno pravidelne stretávate, keď k nám zavítate po lieky, vitamíny 

či odbornú radu a ktorí vás poznajú najlepšie.

Možno že už máte vybranú dovolenku, a možno ešte váhate, kam sa 

počas horúcich letných dní ísť schladiť. Kdekoľvek to bude, želáme 

vám, aby ste si cez leto dobre oddýchli a užili si dovolenku v pohode 

a  dobrom zdraví. V  tomto čísle sa dozviete napríklad o  výhodách 

i nástrahách kúpania v bazénoch či prírodných vodných plochách, ale aj o tom, ako predísť tráviacim 

problémom počas letných ciest. Chystáte sa vyraziť aj s deťmi? Potom si tiež prídete na svoje. 

V  aktuálnom MAXime nájdete aj množstvo oddychových tém, ktoré vás budú sprevádzať pod 

slnečníkom pri vode či na lavičke v parku a možno poslúžia aj ako zdroj inšpirácie – či už sú to plány 

našej talentovanej olympioničky Danky Bartekovej, alebo pozvánka od jedného z  našich kolegov 

z lekárne do krásnych jaskýň v okolí Tisovca.

Želám vám krásne, pohodové a slnkom nabité leto! Jana Fritz
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Časopis Maximum som objavil v lekárni. 

Zapáčil sa mi najmä preto, lebo informuje 

pacientov. Zaujali ma články Diabetes 

– cukrovka, Čo robiť pri alergii na slnko, 

Jarná únava alebo depresia. Sú veľmi 

poučné správne spracované, krížovka 

k nemu patrí tiež. 

K vášmu 10. výročiu Vám zasielam aj 

báseň. 

Vojtech, Levice

Kde sa vzal, tu sa vzal, 

v lekárni sa na mňa pozeral.

Otvorím ho a čo v ňom? 

Farby pekné, jasné – 

časopis na mňa sa usmieva.

Listujem v ňom, nájdem články – 

a tu zrazu pozriem lepšie.

Narodeniny máš – 

pekný deň, oslávenec náš! 

Prajem Ti to najlepšie, aby si ešte dlho bol, 

a veľa článkov priniesol!

Časopis MAXimum číta vždy celá rodina. 

Dozvedela som sa viac o tom ako bojovať 

s nafúknutým bruchom, ktoré ma trápi už 

dlhšiu dobu. Taktiež som si "zgustla" na 

článku o jarnej depresii, trápi ma každý 

rok a teraz viem ako s ňou bojovať. Článok 

o cukrovke si prečítala zase moja svokra, 

ktorá v ňom našla dobré rady pre svoje 

ochorenie. Ďakujem za skvelé články.

Ľubomíra, Považská Bystrica
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Čo obsahujú dojčenské mlieka:

• Probiotiká, bifi dobaktérie

 Sú to najprirodzenejšie baktérie ľudského tela. 

Dieťa ich získa od matky počas pôrodu, ich počet sa zvyšuje 

dojčením. Udržujú rovnováhu črevnej mikrofl óry a pomáhajú 

budovať imunitu.

• Omega - 3 a omega - 6 mastné kyseliny

 Zabezpečujú správny vývoj mozgu a nervového systému.

• Vitamíny D, K, A, B, C

 Sú dobré pre zdravé kosti, krvotvorbu a imunitu.

• Minerály, najmä železo

 Sú dôležité pre správnu tvorbu červených krviniek 

a hemoglobínu.

Probiotiká                                                                                Bifi dobaktérie | Minerály     
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Materské mlieko je ľahko stráviteľné, dáva dieťatku všetko, 

čo potrebuje pre rast, imunitu a vývoj. Svetová zdravotnícka 

organizácia odporúča dojčenie ako jediný spôsob výživy detí 

do šiesteho mesiaca veku. Čím dlhšie je bábätko dojčené, tým 

lepšie. Avšak rýchlym rastom sa zvyšujú aj nároky dieťaťa na stravu 

a materské mlieko časom už nestačí. Vtedy sa do jeho výživy zaradí 

špeciálna mliečna formula, ktorá dokáže poskytnúť malému telíčku 

všetko, čo potrebuje až do troch rokov veku. 

Prečo nedávať kravské mlieko do troch rokov?
Kravské mlieko môže byť zdrojom alergií a intolerancií. Na výživu 

malých detí nie je vhodné. Materské mlieko alebo mliečna výživa 

sú oveľa stráviteľnejšie a zároveň menej zaťažujú nevyvinuté detské 

obličky.

Citlivý žalúdok bábätka môže reagovať na zmenu stravy hnačkou, 

zápchou alebo alergiami. Treba mu dať čas, aby si zvyklo na 

novú stravu a prikrmovanie fľaškou. Veď je to veľká zmena. Počas 

tohto obdobia treba aj trošku trpezlivosti, skúšať jedno mliečko aj 

dlhšie ako týždeň, pretože materské mlieko chutí inak ako mlieko 

dojčenské.

Ako sa rozdeľuje dojčenská výživa?
• Počiatočné mlieka

 Sú určené deťom od narodenia do šiesteho mesiaca. Na 

obaloch majú označenie 1. Zložením sú najviac podobné 

materskému mlieku.

• Následné mlieka

 Vhodné sú od ukončeného šiesteho mesiaca a ich zloženie je 

prispôsobené situácii, pri ktorej je dieťatko už prikrmované. Na 

obaloch majú označenie 2.

• Mlieka pre batoľatá

 Dieťaťu sa dávajú od ukončeného dvanásteho mesiaca. 

Označené sú číslami 3 a 4. Majú vyšší obsah vitamínov, 

minerálov, mastných kyselín a živín pre zdravý rast.

Vzácne materské mlieko dieťatku poskytuje 
všetko, čo potrebuje. Čo však dať bábätku, 
keď už len táto výživa nestačí?
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Najprirodzenejšia 
výživa dieťatka 
je dojčenie
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Ako spoznať, či má dieťa hlad alebo prázdne bruško: 

• hladné dieťa ukazuje na jedlo, siaha po lyžičke, 

je nepokojné, plače

• bábätko s plným bruškom je spokojné, odvracia 

hlavu od jedla, alebo ho odstrkuje

V období od ukončeného šiesteho mesiaca je ideálny čas 

zaradiť aj nemliečne príkrmy. Mali by obsahovať zeleninu a ovocie. 

Zelenina sa pridáva do detského jedálnička ako prvá. Volíme 

zemiaky, brokolicu, mrkvu, špenát. Podáva sa postupne, vo forme 

pyré, po čajových lyžičkách v období poludňajšieho jedla. Ak 

dieťa toleruje jeden druh zeleniny, postupne mu pridáme viac 

druhov vo forme kaše. Po skúsenosti dieťatka so zeleninou nastal 

čas zoznámiť ho s ovocím. Hruška, marhuľa, broskyňa a jablko sú 

tým najvhodnejším. Príkrmy by sa nemali druhovo obmedzovať. 

Obsahovať môžu okrem ovocia a zeleniny aj mäso, obilniny 

a vajíčka. Strava malých detí sa neochucuje, nesolí, nesladí, 

pretože chute detí sa v tomto období len vyvíjajú.

Každá mamička chce pre svoje dieťa len to najlepšie. 

Prikrmovanie sa vždy prispôsobuje individuálnym potrebám 

bábätka. O voľbe dojčenského mlieka sa vždy poraďte 

s pediatrom alebo lekárnikom. Dojčenskú výživu je dôležité 

pripravovať, používať a uchovávať podľa návodu na obale. 

Mgr. Lucia Kurcinová, farmaceut z lekárne Dr.Max
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 V OBDOBÍ OD UKONČENÉHO 6. MESIACA JE IDEÁLNY ČAS ZARADIŤ AJ 
NEMLIEČNE PRÍKRMY. MALI BY OBSAHOVAŤ ZELENINU A OVOCIE.

Zastavte sa
v lekárni Dr.Max

6. - 10. júna
2016

Užite si letnú dovolenku s deťmi 

v pohode a dobrom zdraví! 

Príďte sa poradiť s odborníkmi 
z lekární Dr.Max. Odporučíme 

vám ako na správne trávenie, 

opaľovanie či výživu detí 

počas leta.

Poraďte sa s nami 
do leta pred 
šťastnou cestou
do sveta!

wwwww.drmmaxxx.skk
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Kúpaliská
Pravidelná výmena a dezinfekcia vody sú neustále sledované. Avšak 

za zhoršenie kvality vody si často môžu práve samotní návštevníci.

Častou nákazou sú, najmä u malých detí, hnačkovité ochorenia. 

Stolica je riedka až vodnatá s častou frekvenciou, čo vedie 

k dehydratácii a horúčkam. Ich pôvodcom sú ,,príšery“ Shigella

a Salmonella. Čo robiť v takomto prípade? V lekárni vám odporučia 

produkty na zastavenie hnačky, dôležité je tiež doplnenie tekutín, 

vitamínov a minerálov. Aby ste predišli nepríjemnostiam a rýchlejšie 

sa zotavili, užívajte probiotiká.

V bazénoch môžu ,,plávať“ aj enterovírusy a adenovírusy – 

pôvodcovia horúčkovitých ochorení, zápalov dýchacích ciest 

a mozgových blán. Keďže ide o vysoko prenosné ochorenia, 

infi kované osoby by sa mali vyhnúť návšteve kúpalísk. 

Populárnym ,,darčekom“ z kúpaliska bývajú huby, plesne a kvasinky. 

Postihnutá koža je červená, svrbí a olupuje sa, prípadne sa objavia 

fľaky. Na nechtoch sa mení farba, hrúbka a štruktúra. Z kúpaliska 

si môžete priniesť aj vírusové bradavice. Je potrebné dôkladne 

ich odstrániť spolu s korienkom, v opačnom prípade sú zdrojom 

nákazy. 

Vhodnou prevenciou je obuv. Existujú tiež spreje proti plesniam, 

ktoré možno použiť priamo na pokožku, obuv aj textil.

Väčšina žien si aspoň raz v živote priniesla z dovolenky mykózu. 

Výtok, svrbenie, pálenie, bolesti či zápach sú nepríjemné príznaky. 

Príčinou bývajú patogénne baktérie, kvasinky či anaeróbne 

mikroorganizmy. Prvou pomocou sú vaginálne tablety, masti 

alebo výplachy. Prevenciou je dôsledné osprchovanie s použitím 

intímneho mydla po návšteve bazéna a prezlečenie do suchých 

plaviek. Existujú tiež špeciálne tampóny na kúpanie.

Chlór – smrdí, ale dezinfi kuje
Aby sa zabránilo množeniu ,,vodných príšer“, prenosu ochorení 

a bola udržiavaná čistota a hygiena, používa sa na kúpalisku chlór. 

Pri jeho kontakte s močom však vzniká zdraviu škodlivá látka 

trichlóramín, typická svojím zápachom v okolí bazénov. Spolu 

s ďalšími látkami môže spôsobiť poškodenie dýchacích ciest, dusivý 

kašeľ, zvracanie, alergiu, ekzémy či gynekologické problémy a tiež 

vyvolať podráždenie, pálenie a slzenie očí. Očné kvapky a výplachy 

zmiernia prejavy a poskytnú úľavu. Predchádzať podráždeniu je 

možné používaním plaveckých okuliarov.

Bazény s termálnou vodou a teplé sladkovodné jazerá sú veľmi 

obľúbené a vyhľadávané. Majú ich radi tiež améby – meňavky. 

Žijú prisaté na stenách bazénov, spojoch obkladačiek alebo 

pri výtokových guličkách bazénov. Pre človeka je nebezpečná 

Negleria fowleri – pôvodca zápalu mozgových blán. Do tela 
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om prípade sú d

Čoraz viac ľudí uprednostňuje dovolenku na Slovensku. 
Môžu tak ľahko skĺbiť turistiku s pobytom pri vode. A čo vy? Dávate prednosť 
kúpaniu, turistike, alebo chcete zažiť oboje? Preferujete jazerá v prírode, alebo 
radšej vyhľadávate kúpaliská? A viete, aké ,,príšery“ na vás číhajú pri kúpaní? 
Ako im predchádzať?

Nástrahy leta pri vode 
alebo ako sa ubrániť vodným 
príšerám

 Platí, že pleseň treba liečiť dlhodobo, aj po odznení 
viditeľných príznakov, pretože po pár mesiacoch

sa môže znovu vrátiť.



sa dostáva vdýchnutím vodného aerosólu a cez nosovú dutinu 

prechádza až do mozgu a miechy. Ohrození sú tiež nositelia 

kontaktných šošoviek. Améby sa ľahko dostanú pod 

šošovku. Dochádza k zápalom oka, v najhoršom prípade 

k slepote. Je preto nevyhnutné kontaktné šošovky po 

kúpaní vybrať a vyčistiť, prípadne vymeniť za nové. 

Najbezpečnejšie je kúpať sa bez šošoviek.

Prírodné kúpaliská 
Výhodou je menej ľudí, nevýhodou nemožnosť dezinfekcie 

týchto vodných plôch, ktoré môžu byť kontaminované 

z rozličných zdrojov.

Prírodné vodné plochy sú kráľovstvom rias a siníc. Zoskupujú sa 

na hladine a tvoria tzv. ,,vodný kvet“. Pobyt v takejto vode môže 

vyvolať alergické reakcie ako sú dýchacie problémy, kožné vyrážky, 

zápaly spojiviek, gynekologické a urologické infekcie. Prehltnutím 

znečistenej vody si možno spôsobiť hnačky, zvracanie, nevoľnosť, 

bolesti hlavy až kŕče svalstva. Aj vyschnutý vodný kvet môže byť 

nebezpečný. Rozprašuje sa do vzduchu a hrozí jeho vdýchnutie.

Či už využívate prírodné alebo umelé vodné plochy, po kúpaní je 

vhodné následne sa osprchovať a plavky vyprať. Použitím mydla sa 

odstráni bakteriálna mikrofl óra aj zvyšky chlóru. 

Kvalitu vody na kúpaliskách a vodných plochách využívaných na 

kúpanie a rekreáciu monitoruje Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky a 36 regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva. Všetky informácie ohľadom čistoty vody a možnosti 

kúpania sa možno nájsť na ich stránkach.

PharmDr. Zdenka Bartošová

farmaceut z lekárne Dr.Max
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Prírodné vodné
 plochy sú 

kráľovstvom rias 
a siníc. Zoskupujú 

sa na hladine 
a tvoria tzv. ,,vodný 

kvet“.
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*Zdroj: In vivo: Používateľský test pod gynekologickým dohľadom, september–december 
2014, 30 pacientov, Testovací inštitút Europe Panel, zahŕňajúci ženy, ktoré trpia podráždením, 
svrbením, alebo ženy, ktoré sa liečia na vaginálnu mykózu.www.lactacyd.sk PRETOŽE SEBADÔVERU JE VIDIEŤ

Intímna emulzia 
na umývanie

s antimykotickými vlastnosťamii

NOVINKAPRINÁŠA ŽENÁM ÚĽAVU PRI DISKOMFORTE 
SPÔSOBENOM KVASINKOVOU INFEKCIOU

Klinicky preukázané účinky*:

 Zmierňuje svrbenie až o 97 %

 Znižuje pálenie až o 84 %

 Upokojuje podráždenie až o 86 %

Doplnok k liečbe kvasinkovej infekcie vhodný v kombinácii  

s akoukoľvek gynekologickou liečbou. Nenahrádza liečbu.
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Kozmetický výrobok.



Danka Barteková: Lieky, ktoré si 

vezmem, mi kontroluje biochemička
Krásna a úspešná slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková (31) sa v týchto 
dňoch aktívne pripravuje na blížiacu sa letnú olympiádu v brazílskom Riu. O tom, že vrcholový 
šport je riadna drina, do ktorej dáva maximum, ale aj o tom, ako sa stará o svoje zdravie 
a kondíciu a ešte oveľa viac nám prezradila v rozhovore pre čitateľov časopisu MAXimum. 

Ako ste sa dostali ku športovej streľbe a čím vás oslovila práve 

disciplína skeet?

Keďže otec je vášnivý poľovník, vyskúšal si streľbu na asfaltové holuby 

na poľovníckych pretekoch a ja si pamätám, ako sme mu so sestrou 

a mamou chodili držať palce. Bola to len otázka času, keď sme 

v 13-tich rokoch chytili zbraň do rúk aj my. Odvtedy je to už moja 

osemnásta strelecká sezóna. 

Je to elegantný šport, náročný nielen na koncentráciu, koordináciu, 

techniku, reakciu, ale aj na fyzickú kondíciu, hoci sa to nezdá. Preteky 

nám trvajú celý deň, hocikedy v extrémnych teplách, a ak mám 

mať dostatok síl aj na podvečerné fi nále, potrebujem mať fyzicky 

natrénované. 

Ako obvykle vyzerá váš deň, v čom sa líši od „bežných“ ľudí?

Myslím, že hlavne v tom, že bežní ľudia nevstanú a nejdú na strelnicu. 

(Smiech). Ráno začínam kompenzačnými cvičeniami, potom nasleduje 

strelecký tréning, ktorý trvá aj 5 – 6 hodín. Nestrieľam vkuse, ale medzi 

jednotlivými položkami potrebujem dostatok oddychu, aby sa hlava 

dala do poriadku a pripravila na sústredený výkon. Potom ma čaká 

druhá fáza tréningu, zvyčajne beh alebo kardio cvičenie, no a napokon 

masáž, prípadne sauna. Regenerujem veľa, chrbát mám len jeden a je 

to príjemné “vyventilovanie” hlavy po náročnom tréningu. 

Koľko času venujete tréningom a príprave a ako sa to všetko 

dá skĺbiť s ostatnými povinnosťami, ako je napríklad členstvo 

v Medzinárodnom olympijskom výbore, výbore zasadajúcom 

v švajčiarskom Laussane, ale aj s osobným životom?

Momentálne mám obdobie, kedy som sa rozhodla sústrediť len na 

športovú prípravu. Snažím sa eliminovať všetko ostatné, aj keď nie 

vždy sa to dá. Najmä ak chceme šíriť olympijského ducha medzi ľudí 

ešte predtým, ako sa začnú hry v Riu. V rámci MOV som sa snažila 

naplánovať pracovné povinnosti, stretnutia a rokovania až na obdobie 

po olympiáde. Samozrejme, niektoré veci som musela vynechať 

a som veľmi rada, že som sa v Lausanne stretla s veľkou podporou 

a pochopením. Osobný život je najdôležitejší. Usilujem sa, aby som 

zladila čas, ktorý strávim na strelnici s chvíľami s rodinou. Je to náročné. 

Keď cestujem, chýba ten “normálny” život, na druhej strane mám 

úžasnú rodinu a priateľov, ktorí ma podporujú a rozumejú tomu, že nie 

vždy môžem byť s nimi. 

Ste v olympijskom tíme, ktorý bude Slovensko počas augusta 

reprezentovať na letnej olympiáde v brazílskom Rio de Janeiro. 

S akými očakávaniami sa chystáte do južnej Ameriky?

Prvoradé pre mňa bude dobre sa na olympijské hry pripraviť. 

Podriadila som tomu všetko, pripravujem sa zodpovedne a cieľom je, 

aby som prišla na strelnicu v Riu v deň pretekov a mohla si s čistým 

svedomím povedať, že som urobila pre úspech maximum. Tým moje 

očakávania končia, nerada si dávam ciele dopredu. 

Očakávania od športovcov na svetových podujatiach sú často 

veľmi veľké – najmä pri úspechoch, akými je napríklad vaša 

bronzová medaila z ostatnej olympiády Londýne. Ako sa 

vyrovnávate s tlakom a so stresom tesne pred súťažou? Dajú sa 

vôbec „pevné nervy“ natrénovať?

Tlak na športovcov je na olympiáde, majstrovstvách sveta či Európy 

veľký. Pracujete kvôli jednému dňu niekoľko mesiacov, odopierate si 

bežné veci, cestujete, makáte, denne zaspávate unavený a napokon 

to máte ukázať v jednom momente. Tu a teraz. Je to náročné a aby 

to človek zvládal, vyžaduje si to veľa skúseností, výhier i pádov. Na 
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Na letnej olympiáde v Londýne v roku 2012.



výkon vplýva všetko: kondícia, mentálna pohoda, sebadôvera, pocit, 

že technika je v poriadku... Ak vypadne jeden detail, je o to náročnejšie 

tlak zvládnuť. Podstatou je koncentrovať sa na daný moment 

a nerozmýšľať nad tým, čo sa stane keď... Je to náročné, ale dá sa to 

časom naučiť. 

Pri tréningovej príprave, ale i samotných vrcholových 

podujatiach je okrem prípravy dôležitá aj regenerácia. Ako sa 

regenerujete po náročných športových výkonoch?

Veľa času trávim na masérskom stole. Už 6 rokov chodím na refl exnú 

masáž, ktorá mi vyhovuje najviac. Aj kompenzačné cvičenia pokladám 

za formu regenerácie, cítim sa po nich lepšie. Snažím sa aj pravidelne 

saunovať, kvôli imunite a uvoľneniu napätia. Ale keď skončím preteky 

a cítim v sebe adrenalín, paradoxne ma to ťahá na bežiaci pás alebo 

von na zopár ľahkých očistných kilometrov behu.

Čo je pre váš mentálny relax? Čo vás nabije v súkromnom živote?

Som jeden z tých ľudí, ktorí mentálne vypnú veľmi ťažko. Preto sa 

snažím tráviť čas so svojimi dvoma synovcami, ktorí majú 2 a 5 rokov. 

Vtedy vymením prostredie, zmýšľanie a jedinou starosťou pre mňa je, 

či sa budeme hrať vonku, alebo pôjdeme do kina. Keď som ale doma, 

vypínam pri bežných činnostiach, ako je varenie a upratovanie. 

Veľmi rada si idem aj tonizačne zabehať a vyčistiť hlavu. 

A najradšej trávim čas so svojim priateľom, na prechádzke so 

psom, v kine, na nákupoch, či len tak s priateľmi pri dobrej večeri.
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Zvyknete si po radu chodiť aj do lekárne alebo ako špičková 

športovkyňa máte svojho lekára, na ktorého sa spoliehate?

Mám okolo seba dobrý tím a v prípade akéhokoľvek zdravotnému 

problému viem, komu zavolať a to je na nezaplatenie. Bežné 

nachladenia si vyriešim doma sama, mám vždy základné lieky v zásobe 

a bez nich by som ani nevycestovala na sústredenie či preteky. Ľahšie 

ochorenia sa snažím riešiť vitamínmi, stravou, oddychom, prípadne 

homeopatikami a bylinkami.

Pri vrcholových športovcoch je veľkou témou aj doping. 

Existuje doping aj v športovej streľbe? Aké zakázané 

látky sa tu používajú?

Téma dopingu je momentálne veľmi aktuálna, 

bohužiaľ. Neviem si predstaviť ničiť svoje telo 

preparátmi a zbytočnými chemikáliami, ktoré by mali 

zvyšovať výkon. Všetky lieky mi kontroluje biochemička 

a až po jej odsúhlasení, že neobsahujú žiadnu zakázanú 

látku, si ich vezmem. V streľbe by sa pritom dali využiť 

obyčajne dostupné látky na zmiernenie príznakov chrípky 

a nachladnutia: utlmia a upokoja myseľ pri zachovaní rýchlej reakcie. 

Celkom výhoda pri športe, v ktorom je najdôležitejšie reagovať rýchlo 

a ostať v pokoji. (Úsmev).

Aké máte plány na leto, stihnete okrem prípravy na letnú 

olympiádu aj niečo iné? Plánujete vôbec dovolenku? 

Olympiáda skončí 21. augusta a pre mňa tým skončí obdobie veľkého 

pracovného nasadenia. Uvidíme, ako dopadne, od toho sa budú 

odvíjať ďalšie plány. Viem už teraz, že dovolenku chceme s priateľom 

absolvovať v januári a doprajeme si dlhšie obdobie na relax. Je 

trénerom, po Riu nám obom začne obdobie, kedy si môžeme naplno 

oddýchnuť, cestovať, jesť čokoľvek a vstávať konečne bez budíka. 

Ďakujem za rozhovor a v mene čitateľov časopisu MAXimum 

želám veľa úspechov na letnej olympiáde!

Zdenka Krížová | Foto: Ján Súkup

Prvoradé pre 
mňa bude dobre 

sa na olympijske hry 
pripraviť. Podriadila 

som tomu všetko, 
pripravujem sa 

zodpovedne.

DANKA BARTEKOVÁ S MAMOU INGRID.



Prostamol ®uno

Liečivo:1 kapsula obsahuje 320 mg extraktu zo Serenoa repens. Terapeutické indikácie: poruchy močenia pri nezhubnom zväčšení prostaty v I. a II. štádiu. Dávkovanie a spôsob podávania: 1 kapsula denne 
v rovnakom čase po jedle. Pred použitím sa, prosím, oboznámte s informáciami o lieku v príbalovej informácii pre používateľa. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Nežiaduce účinky: zriedkavé žalúdočné ťažkosti. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Nemecko.
Spôsob výdaja lieku: nie je viazaný na lekársky predpis. Liek na vnútorné použitie. Posledná revízia textu: 11/2015. Dátum výroby materiálu: apríl 2016

BERLIN-CHEMIE AG, obchodné zastúpenie v SR, Palisády 29, 811 06 Bratislava, tel.: 02 / 544 30 730, fax: 02 / 544 30 724 , e-mail: bratislava@bcsk.sk
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Serenoae extractuum concentrattum 320 mg

slabý prúd moču
   nutkanie na močenie

časté močenie počas dňa
    časté močenie počas noci      

                  Typické prejavy spojené
     s benígnou hyperpláziou
 prostaty (BHP) - nezhubným
zväčšením prostaty

1x DENNE

Predtým ako začnete užívať liek 
Prostamol ®uno, poraďte sa

so svojím lekárom alebo lekárnikomj



Kam so starými liekmi? 
Aj v tom poradí aplikácia Green Bin

Každoročne sa na Slovensku do lekární odovzdá 100 ton starých liekov. Vedeli ste, že 200 až 500 
tisíc kilogramov liekov končí na skládke? Z liečiv sa tak stáva nebezpečný odpad, ktorý znečisťuje 
naše vody a pôdy. Lieky po dobe spotreby sú považované za nebezpečný odpad. Nepatria ani do 
toalety, ani do smetí. Ak sa dostanú na skládku, rozpúšťajú sa a kontaminujú životné prostredie. 

Ak doba použiteľnosti lieku uvedená na obale uplynula, lieky sa 

nesmú užívať. Preexspirované alebo nepoužité lieky sa v rámci 

bezpečnosti nevyhadzujú do bežného odpadu, ale vracajú sa 

naspäť do lekárne, kde sú následne odovzdané špecializovaným 

spoločnostiam na bezpečnú likvidáciu. 

Nová mobilná aplikácia Green Bin uľahčí orientáciu, kam 

s odpadom vo vašom meste a okolí. Aplikácia v prehľadnom 

prostredí mobilného telefónu alebo tabletu cez GPS identifi kuje, 

kde je najbližšie miesto na odovzdanie daného typu odpadu 

a jeho recykláciu. Touto cestou používateľ napríklad veľmi 

rýchlo zistí, kde je v jeho blízkosti lekáreň Dr.Max, v ktorej môže 

nepotrebné lieky odovzdať. 

Hlavnou z prekážok správneho triedenia odpadu na Slovensku je 

totiž nejednotný systém triedenia odpadov v jednotlivých mestách. 

Napríklad v Bratislave patria práve plechovky do kontajnerov 

s plastmi, v okolí Piešťan pre ne majú červené nádoby, v Prešove 

sa zahadzujú do hnedých kontajnerov a v Trenčíne ich netriedia 

vôbec. Informáciu o tom, ako jednotlivé typy odpadu separovať, 

poskytuje obecný alebo mestský úrad.

„Keďže téma likvidácie liekov sa týka aj lekární Dr.Max, rozhodli 

sme sa inovatívny koncept Green Bin podporiť. Veríme, že aplikácia 

bude užitočná nielen pre ľudí, ale pomôže odľahčiť samotné životné 

prostredie,“ povedala Zdenka Krížová, PR manažérka z Dr.Max.
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Okrem liekov aplikácia ponúka navigáciu aj pre iné druhy 
odpadov a signalizuje, do akej farby koša patrí v danej 

lokalite napríklad plechovka. 

Aplikácia Green Bin je dostupná na bezplatné stiahnutie 
online v iTunes a obchode Google Play.

Každá obec má špecifi ckú zmluvu 
s odberateľom odpadu. 



V prvom rade si treba zapamätať, že pobyt na slniečku je najvhodnejší 

v doobedňajších hodinách a potom neskôr po obede. V čase obeda, od 

11. do 15. hodiny, keď je slniečko najvyššie a najhorúcejšie, je vhodné 

zdržiavať sa v chládku. 

Ďalej je nevyhnutné siahnuť po správnom opaľovacom prípravku, 

ktorého úlohou je pohlcovať a odrážať ľudským okom neviditeľné 

ultrafi alové (UV) žiarenie. Na dosiahnutie tohto účinku musia obsahovať 

špecifi cké látky tzv. UV fi ltre, ktoré rozdeľujeme na chemické a fyzikálne. 

Hlavný rozdiel spočíva v tom, že chemické (organické) UV fi ltre ľahko 

absorbujú UV žiarenie a sú zároveň aj ľahko roztierateľné. Fyzikálne UV 

fi ltre sú minerálne látky na báze nanočastíc, ktoré odrážajú UV žiarenie. 

Ich nevýhodou je, že sa ťažšie rozotierajú a môžu zanechávať biely fi lm. 

Opaľovacie prípravky s fyzikálnymi fi ltrami sa používajú pre detičky od 

narodenia. 

V opaľovacích prípravkoch nájdeme najčastejšie UVA a UVB fi ltre. 

Dôležitý údaj je tiež SPF faktor, ktorý udáva, koľkokrát dlhšie môžeme 

byť na slnku bez spálenia. SPF (Sun Protection Factor) sa uvádza 

na obaloch opaľovacích prípravkov a vyjadruje ich účinnosť. SPF 

sa vzťahuje výhradne k ochrane proti UVB žiareniu. Hodnota SPF 

vyjadruje násobok množstva slnečnej energie potrebnej na vyvolanie 

začervenania pokožky ošetrenej opaľovacím prostriedkom v porovnaní 

s nechránenou pokožkou. Napríklad: pri použití SPF 50 je na 

začervenanie pokožky potrebné 50x väčšie množstvo slnečnej energie 

ako v prípade, keď pokožka nie je chránená (fi ltre prepustia do pokožky 

len 1/50-inu z dopadajúceho UVB žiarenia). Pozor na zjednodušené 

interpretácie: SPF 15 neznamená možnosť opaľovať sa 15x dlhšie ako 

bez použitia opaľovacieho prípravku, ani 15-hodinovú ochranu proti 

slnku. Množstvo slnečnej energie dopadajúcej na pokožku totiž nezávisí 

len od dĺžky pobytu na slnku, ale aj od konkrétnej dennej hodiny, 

množstva aplikovaného ochranného prostriedku a opakovania jeho 

aplikácie po kúpaní, utretí do uteráku a pod. UVA-PF (UVA Protection 

Factor) sa bežne na obaloch opaľovacích prípravkov neuvádza. 

Hodnota UVA-PF má dosahovať najmenej 1/3 z hodnoty SPF.

Vhodné prípravky vyberáme podľa nášho fototypu, citlivosti pleti, 

sklonom k alergii a tiež podľa zemepisnej polohy a nadmorskej 

výšky. Deti do jedného roka by priamemu slnečnému žiareniu nemali 

byť vystavené vôbec. Pri starších deťoch uprednostňujeme prípravky 

s obsahom minerálnych fi ltrov s SPF 50+.

Opaľovacie prípravky je potrebné nanášať v dostatočnom množstve 

a rovnomerne. Na to, aby zabezpečili naozaj dokonalú ochranu je 

vhodné nanášať ich 15 – 30 minút pred tým, ako sa idete slniť či kúpať. 

Po kúpaní a osušení uterákom by ste mali natieranie zopakovať aj 

v prípade vode odolných prípravkov. 

Aj vy často zvažujete, aké veľké balenie krému si vziať? Pokiaľ 

dodržiavate správny postup natierania, vystačí jedno 200 ml balenie na 

6 – 7 dní pre dospelú osobu. Opaľovací prípravok je potrebné nanášať 

rovnomerne a v dostatočnom množstve. Odporúča sa aplikovať cca 

2 mg / cm2, t. j. približne 30 ml na jedno natretie celého tela. Pri aplikácii 

nedostatočného množstva opaľovacieho prípravku výrazne klesá jeho 

účinnosť v porovnaní s deklarovaným SPF.

Pokrývka hlavy je tiež nevyhnutná súčasť každej letnej dovolenky. 

V kombinácii so správnym pitným režimom predídete prípadnému 

úpalu alebo úžehu. O úpale hovoríme vtedy, pokiaľ sa vy alebo dieťatko 

nachádzate v teplom, vlhkom a nevetranom prostredí a súčasne 

nemáte dostatočný prísun tekutín. Príznakmi sú malátnosť, bolesť hlavy 

a zvýšenie potenia. 

Úžeh sa často spája s dlhým pobytom na slniečku, kedy okrem bolesti 

hlavy, malátnosti a vracania pozorujeme aj spálenú pokožku od slniečka 

a chýba potenie. 

V prípade, že sa vám takéto niečo prihodí, je vhodné premiestniť sa do 

chladnej a vetranej miestnosti, aplikovať studené zábaly alebo ľadové 

obklady. Nie však priamo na pokožku, ale zabalené v uteráku, podať 

minerálku alebo vlažný čajík. 

Neostáva nám už nič iné iba popriať vám a vašim ratolestiam príjemne 

strávené prázdniny a hlavne veľa oddychu!

Zdravé slniečko aj pre tých najmenších
Slniečko je našim najväčším prírodným zdrojom vitamínu D, ktorý prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému, k udržaniu zdravý ch zubov a zdravý ch kostí a správneho 
fungovania svalov. Je aj najlepším zdrojom dobrej nálady a pozitívnej energie. Aby sme si 
ho ale užili naplno, treba dodržiavať určité zásady, obzvlášť ak sa chystáte k moru alebo na 
hory s vašimi najmenšími. 
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 Pri starších 
deťoch 

uprednostňujeme 
prípravky s obsahom 

minerálnych 
fi ltrov 

s SPF 50+.



NAMAĽUJTE SI 
BEZSTAROSTNÉ 

LETO

Nature Care Concept – kozmetika založená na sile prírody. 
Filozofi u značky EQUILIBRIA vystihuje presvedčenie, 
že najúčinnejšie a najefektívnejšie ingrediencie pre ochranu 
pokožky pochádzajú z prírody. 
Slnečná kozmetika EQUILIBRIA obsahuje okrem iného 
výťažok z morskej riasy, ktorá poskytuje aktívnu ochranu 
buniek pred škodlivými vplyvmi slnečného žiarenia. 
Vďaka optimálnemu zloženiu je vhodná aj pre citlivú a náročnú 
pleť. Produkty radu Baby sú vhodné pre deti už od narodenia.
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V zimnom období dá dokonca každá tretia domácnosť s dvomi 

deťmi za receptové lieky viac ako 15 eur mesačne, kým u rodín bez 

detí je to len každá piata. Preto sa Dôvera, ako jediná zdravotná 

poisťovňa na Slovensku, rozhodla vrátiť matkám, otcom a ich 

deťom doplatky za receptové lieky až do výšky 200 eur na každého 

z nich. 

„Od roku 2013 sme vrátili mamám, otcom a ich deťom poisteným 

u nás takmer 3,8 milióna eur. Dokopy sme takto podporili takmer 

130 tisíc našich poistencov. Keďže je to jedna z najviac oceňovaných 

výhod, ktoré im ponúkame, rozhodli sme sa v nej pokračovať a ešte 

ju rozšíriť. Od apríla tohto roku sme zdvojnásobili sumu, ktorú im 

môžeme poslať späť na účet, teda zo sto na dvesto eur, a vrátenie 

doplatkov sa už bude týkať aj dietetických potravín. Teda napríklad 

potravín pre celiatikov, či alergikov, pokiaľ im ich lekár predpíše na 

recept,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan. 

Poisťovňa tak vychádza v ústrety aj mnohým mamám malých detí 

odkázaných na umelé mlieko. Za jedno balenie doplácajú aj 10 eur, 

teda zhruba 50 eur mesačne. Pokiaľ ale mlieko bábätku predpíše 

lekár na recept a rodič za mlieko musí v lekárni časť sumy doplatiť, 

Dôvera mu doplatok vráti. 

V predchádzajúcich rokoch preplácala Dôvera doplatky do 100 eur. 

Túto možnosť využívali najčastejšie rodičia detí do troch rokov, ale 

výhodu využili aj desaťtisíce rodičov so staršími deťmi. Preplatiť 

žiadali najmä doplatky za lieky proti alergii a antibiotiká. Dnes im 

poisťovňa preplatí raz toľko.

Výhodou je, že limit 200 eur sa týka každého člena rodiny osobitne 

– teda ak majú rodičia tri deti do 18 rokov, do rodinného rozpočtu 

môže Dôvera vrátiť až 1000 eur. Stačí, že majú povinnosť v lekárni 

doplácať na nejaký liek, očkovaciu látku alebo práve dietetickú 

potravinu, ktorú im lekár predpísal na recept.

Netreba pritom predkladať žiadne bločky ani potvrdenia od lekára. 

O preplatenie sa žiada cez internet, prostredníctvom Elektronickej 

pobočky Dôvery, ktorú môže využívať každý jej poistenec 

bezplatne. Viac informácií nájdete na www.dovera.sk.
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Viac ako tretinu slovenských domácností s deťmi do 18 rokov vyjdú lieky na recept v priemere 
nad 10 eur mesačne*. Pritom podľa Štatistického úradu SR patria práve deti do 18 rokov 
a rodiny s viacerými deťmi k skupinám najviac ohrozeným chudobou.

Top 20 liekov, za ktoré Dôvera vrátila 
doplatky nad rámec zákona

Č NÁZOV

1 PAMYCON NA PR.KV.
(=FRAMYKOIN)

2 Fenistil

3 NOVALGIN

4 Aerius 0,5 ml/ml perorálny roztok

5 EXCIPIAL U LIPOLOTIO

6 DITHIADEN

7 ZINNAT 500 mg

8 AUGMENTIN DUO

9 CEFZIL 250MG/5 ML

10 INDIVID. VYRÁBANÝ LIEČIVÝ 
PRÍPRAVOK od 4,01 do 10,00 EUR 
vrátane

11 OPHTHALMO-FRAMYKOIN

12 VENTOLIN

13 RECTODELT 100 mg

14 PROMETHAZIN 5 BERLIN-CHEMIE

15 IMAZOL CREMEPASTE

16 OTOBACID N

17 IMUNOR

18 CEDROX (250 mg/5 ml)

19 ZINNAT 250 mg

20 SUPRAX (100 mg/5 ml)

Lieky na dva roky zadarmo? 
Je to možné!

* Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry TNS Slovakia na vzorke 1000 respondentov.

Poistenci, ktorým 
Dôvera vrátila 

doplatky za lieky 
nad rámec zákona

VEK POČET

0-3 26 036

4-6 17 575

7-9 12 420

10-12 9 615

13-15 7 933

16-18 6 608

19-25 2 988

26-35 18 692

36-45 21 749

46-55 3 970

56 
a viac

315

Spolu 127 901
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Máte tento rok chuť stráviť letnú dovolenku 
v zahraničí? Prečítajte si užitočné rady 
ako sa vyhnúť najčastejšiemu ochoreniu 
postihujúceho turistov – cestovateľskej hnačke.

Každoročne postretne hnačka približne 20 – 50 % cestovateľov. Ľahko 

sa šíri či už požitím kontaminovanej potraviny a vody alebo v dôsledku 

nedostatočnej hygieny. Obyčajne sa objavuje v prvom týždni pobytu 

v krajine, pričom môže trvať počas celej doby pobytu, zriedka aj po 

návrate domov.

Prenos ochorenia

Hnačka je obranný mechanizmus tela, ktorým sa telo zbavuje 

škodlivých látok a baktérií. V cudzine býva častokrát výsledkom 

hygienických, klimatických a kultúrnych faktorov. Pôvodca tohto 

ochorenia môže byť infekčnej alebo neinfekčnej povahy. Väčšinu 

infekčných hnačiek vyvolávajú mikroorganizmy miestnej fl óry – 

baktérie, vírusy a málokedy parazity. Približne u 25 % pacientov sa 

pôvod hnačky vôbec nezistí. Neinfekčnou príčinou je nadmerný 

psychický stres z cestovania, nezvyčajne väčšie množstvo sladkých 

a lokálnych vôd, či bohato korenená strava a ovocie.

Čo sa vlastne deje pri hnačke? 

Dochádza k podráždeniu čriev, rýchlejšiemu pohybu natrávenej 

potravy a nedokonalému vstrebaniu živín. Prejavy cestovateľských 

hnačiek sú celkom typické. Zvýšená frekvencia vodnatých stolíc 

niekoľko hodín po konzumácii potravy, nafúknuté brucho, kŕče, 

vracanie, mierne zvýšená teplota, výrazná nechuť do jedla, celkový 

pocit slabosti a vyčerpania. Ak príznaky do 2 dní neustúpia samovoľne, 

naopak, prejavujú tendenciu stupňovania, je nutné vyhľadať lekára aj 

v zahraničí. Pri častých hnačkách je pacient ohrozený dehydratáciou 

a inými zdravotnými komplikáciami.

Efektívna liečba hnačky

Najlepšou „liečbou hnačky“ je prevencia. Avšak niekedy nie je možné 

vzniku ochorenia zabrániť. Hlavnou zásadou je dopĺňanie denných 

potrebných tekutín, ale aj strát tekutín v dôsledku zvracania, teploty 

a vzniknutej hnačky. Pozornosť treba venovať dopĺňaniu tekutín po 

malých dúškoch a dopĺňaniu stratených elektrolytov (predovšetkým 

solí sodíka a glukózy). Špeciálne deti musia dostať dostatok tekutín, 

najlepšie čistú neperlivú originálne balenú vodu. Alternatívou môže byť 

aj slabý čierny čaj, do ktorého pridáte štipku soli a lyžičku hroznového 

cukru. Doplnkom je mierna diéta obmedzujúca hlavne tuky a pokojový 

režim. Vhodné sú minerálne vody, slané polievky a iónové nápoje. 

V lekárňach možno dostať špeciálne rehydratačné roztoky. Aj v cudzine 

si vieme takýto roztok pripraviť z cukru (4 – 5 kociek), kuchynskej soli 

(1 kávová lyžička), šťavy z citróna, pomaranča alebo grepu (pridané 

do 1 litra pitnej vody).

Ktoré lieky nám pri hnačke pomôžu?

Väčšina akútnych hnačiek prejde do 2 – 5 dní samovoľne.

Pri ľahších hnačkách bez teploty sa používajú črevné adsorbenciá

(príkladom je medicinálne „čierne uhlie“). Lieky adsorbujú na seba 

škodlivé látky, baktérie a toxíny, ale aj liečivá zároveň podávané, preto 

je vhodné ich užívať najmenej s odstupom 2 hodín od iných liekov. 

Obmedzenie je u detí mladších ako 3 roky a dojčiacich ženách. Pri 

hnačke, kedy predpokladáme otravu potravinami, volíme čierne uhlie 

s prísadou dezinfekčného bizmutu alebo tiosulfátu, ktorý neutralizuje 

prijaté jedy.

Rovnaký účinok má aj liečivo – diosmektit, ktorý možno rozpustiť vo 

vode alebo v detskej kaši. Na rozdiel od čierneho uhlia, diosmektit 

neprekrýva krv v stolici a súčasne je vhodnou voľbou aj pre najmenších. 

Avšak pozor, diabetici by mali voliť radšej čierne uhlie, pretože častokrát 

sú lieky s obsahom diosmektitu kombinované práve s glukózou!

Pri ťažších hnačkách, ktoré vznikli z infekčnej príčiny a sú sprevádzané 

teplotou, napr. spomínaná cestovateľská hnačka aplikujeme črevné

dezinfi cienciá. Ojedinele môže pomôcť čierne uhlie s obsahom 

bizmutu, väčšinou však prvou voľbou bývajú lieky s obsahom liečiva – 

nifuroxazidu. Pôsobí na široké spektrum baktérií a vírusov. 

Na rýchlu úľavu od hnačky sa používajú inhibítory črevnej motility, 

tzv. látky znižujúce činnosť čriev (loperamid). Spomaľujú činnosť čriev, 

Ako sa chrániť 
pred hnačkou na 
dovolenke?
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čím zabezpečia lepšiu absorpciu tekutín a elektrolytov. Pozor však, 

užívajú sa len krátkodobo a iba v odporúčaných dávkach! Účinok sa 

prejavuje veľmi rýchlo a sú vhodné aj pri hnačke psychického pôvodu.

Liečbu možno doplniť čajovinou s obsahom trieslovín, ktoré 

spomaľujú črevný pohyb a dezinfi kujú (čučoriedka, repík, rumanček, 

mäta, sladké drievko, nátržník). 

Dá sa hnačke predísť?

Posilňujte svoj organizmus probiotikami! Pred cestou a aj počas nej 

zvýšte ich užívanie. Odolné kmene voči cudzorodým baktériám sú 

Lactobacillus reuteri, Lactobacillus casei, Saccharomyces boulardii.

Obnovujú normálnu črevnú mikrofl óru, ktorá je pri hnačke 

mnohokrát narušená. Dospelým sa v liečbe hnačky osvedčilo podávať 

komplex laktobacilov a bifi dobaktérií, vhodný na liečbu hnačky aj 

pre vegetariánov a diabetikov. Kombinácia baktérií kmeňov E. coli, 

Lactobacillus acidophillus a helveticus urýchľuje rast črevnej fl óry, 

pôsobia proti patogénnym mikroorganizmom a sú vhodné aj pre 

deti. Kvasinka Saccharomyces buolardii je prvou voľbou na liečbu 

cestovateľskej hnačky a hnačky vzniknutej v dôsledku diétnej chyby. 

Po návrate z cudziny je potrebné na obnovu poškodenej mikrofl óry 

doplniť aj iné bežné probiotiká.

Ing. Soňa Kufová, farmaceutický laborant z lekárne Dr.Max

Najzákladnejšia je prevencia

Pamätajte, že na cestách sa oplatí dodržať niekoľko zásad:

• vyvarovať sa konzumácii potravy z pouličných stánkov 

upravovanej v improvizovaných podmienkach s pochybnou 

hygienou 

• nekonzumovať surové šaláty, voľte zeleninu tepelne 

upravenú a ovocie, ktoré sa dá šúpať

• nepiť vodu z vodovodu, na pitie a umývanie zubov 

používať vodu len z originálne balených fl iaš

• pokiaľ máte chuť na zmrzlinu, kupovať len balenú

• nepiť nápoje s ľadom, pretože môže byť pripravený 

z miestnej vody alebo za zlých hygienických podmienok

• nepiť miestne pivo, nemusí byť pasterizované

• pred cestou a zároveň aj počas nej zvýšiť užívanie probiotík

• umývať si ruky vždy pred jedením a po použití toalety

Pamätajte, že to, čo jedia a pijú miestni ľudia, nemusí byť dobré 

pre vás – turistu! Zásady je možné zhrnúť aj do „šiestich O“ : 

obchod, originál, otvoriť, olúpať, omyť, obvariť.
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Letná tvorivá dielňa: 
ako na vlastné 
originálne doplnky?
So slnečnými dňami sa u mnohých začína prebúdzať 
prirodzená ľudská chuť tvoriť, experimentovať a zaujať. 
Je veľmi oslobodzujúce dať novej energii voľný priebeh 
a urobiť niečo pre seba. Prečo si takýmto spôsobom 
napríkad nedotvoriť šatník či šperkovnicu? 
Je to jednoduché a ešte k tomu aj zábavné.

Jar a leto nie sú len časom, kedy sa prebúdza príroda, ale spolu s ňou sa zo zimného otupenia zotavujú aj naše zmysly. Odrazu 

počujeme spev vtákov, cítime vôňu stromov a pozorujeme roztomilé farebné kvety kvitnúce všade, kam sa len pozrieme. Presne 

teraz nastáva čas obnoviť svoj šatník a odieť sa do vecí, ktoré nám urobia radosť. Čierne tričká či vyťahané svetre nech zapadnú 

na spodné police skrine, kam nateraz patria. Prirodzená krása sa lepšie vyzdvihuje napríklad slušivým zaujímavým oblečením 

a hlavne doplnkami. 

Veď práve doplnky sú maličkosťami, ktoré utvárajú celkový vzhľad a pôvab. Najkrajšími a najoriginálnejšími sú spravidla tie, 

ktoré si vie majiteľ vyrobiť presne na mieru a podľa vlastného vkusu. Pokiaľ aj vy túžite nosiť na sebe niečo originálne a pôsobivé, 

poradíme vám, ako na to. 

Kvetiny v záhrade aj na hlave
V minulej sezóne začali nielen festivalové areály, ale aj parky či 

ulice miest zaplavovať hlavy obsypané kvetmi v podobe žiarivých 

kyticových čeleniek. Tie z bežných obchodov sú však často pomerne 

drahé a neodrážajú predstavy mnohých z nás. Ako sebe či 

svojim blízkym vyrobiť pôsobivú kvetinovú korunku 

s minimálnymi nákladmi a maximálnym zapojením 

fantázie? 

Aký materiál budeme potrebovať?

Nožnice, lepiaca pištoľ, niekoľko farebných kytičiek z umelých kvetín, 

obalovaný tvarovací drôt a zelená matná lepiaca páska.

Ako budeme postupovať?

Dva kusy drôtu prepletieme jednoducho jeden cez druhý 

a z pletenca vytvarujeme prázdny kruh tak, aby bol 

len o niečo väčši než obvod hlavy. Na konci poriadne 

upevníme, aby nespôsoboval ťahanie či tlačenie. 

Z umelohmotných kytíc obstriháme jednotlivé 

kvetiny aj so stopkami a postupne prilepujeme pozdĺž 

kruhového drôtu lepiacou páskou. Pretože však nechceme, 

aby naša korunka obsahovala primnoho zelených listov, z kytíc 

odstrihneme niekoľko kvetín aj bez stopky. Tieto pomocou lepiacej 

pištole nalepíme medzi jednotlivé kvety priamo na obalený drôt. 

Pokračujeme až dovtedy, kým nám korunka krásne nerozkvitne. 

Necháme na chvíľu zaschnúť lepidlo a potom sa už iba tešíme 

z nových pôsobivých outfi tov. 

AKO VYROBIŤ PÔSOBIVÚ KVETINOVÚ KORUNKU S MINIMÁLNYMI NÁKLADMI

Prirodzená 
krása sa lepšie 

vyzdvihuje 
slušivými 

doplnkami. 
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Morské ozdoby všedných dní
Ladiaca sada zložená z korálikového náramku a náhrdelníka bude 

určite tým pravým. Pokiaľ si z dovolenky zvyknete priniesť suvernýr 

v podobe mušlí vylovených piamo z mora, korálková sada s nimi 

získa priam exotický nádych. Doplnky tak budú znova pripomínať 

zaslúžené dni plné pohody pri mori hoci aj celé mesiace. Poďme sa 

spolu pozrieť, ako si ich vytvoriť.

Aký materiál budeme potrebovať? 

Kus hnedej koženky alebo rybársky silón, 

sadu korálikov podľa vkusu, malé krehkejšie 

mušle, koncovka na retiazky.

Ako budeme postupovať? 

Najprv si odmeriame približnú dĺžku náramku aj náhrdelníka podľa 

vlastných predstáv. Pokiaľ máme dostatok materiálu a chuti tvoriť, 

pokojne si spravíme náramok o dĺžke, ktorá obtočí zápästie aj 

niekoľkokrát. Náramok tak bude výraznejší a na opálenej pokožke sa 

bude lepšie vynímať. Na jednom konci silón či koženku uviažeme 

do uzla tak, aby nám z neho koráliky neskĺzli a zároveň ostalo 

dostatok miesta na uviazanie koncovky na retiazku. Každú mušľu 

jemne prepichneme ihlou či pripináčikom a dieru podľa potreby 

zväčšíme. Začneme postupne navliekať koráliky, ktoré striedame 

s pripravenými mušľami. Vzor aj farebnosť záleží len na autorovej 

fantázii. Keď sa dostaneme pred koniec silónu či koženky, urobíme 

ďalší pevný uzol a na oba konce upevníme zatváranie retiazky. Svoje 

dielo si stačí iba vyskúšať, naladiť sa na dovolenkovú vlnu a vyraziť 

do nového dňa. Okolie váš nový doplnok určite taktiež ocení. 

Samozrejme, kvetinová korunka nemusí štýlovo sedieť všetkým. 

Pokiaľ pracujete napríklad v lekárni, podobný doplnok asi tak 

často nevynosíte. Aj pre konzervatívnejšie povahy však máme 

tip, ktorý poteší a ideálne sa hodí na žiarivé teplé dni. 

TIP: 
Ak vám tvorivá aktivita s mušľami a korálikmi priniesla 

dobrú náladu a potešenie, za pokus stojí aj vytvorenie 

originálnej šperkovnice pre nové doplnky. Stačí si 

zobstarať drevenú alebo plastovú nádobu, na ktorú 

si pomocou lepiacej pištole postupne nalepte zvyšné 

mušle a koráliky. Môže takto slúžiť ako zaujímavá ozdoba 

vašej kúpeľne či obývačky. 

Pokiaľ máme 
dostatok materiálu 

a chuti tvoriť, pokojne 
si spravíme náramok 

o dĺžke, ktorá 
obtočí zápästie aj 

niekoľkokrát. 



O jaskyniarovi, vlhku, tme, blate 
a iných (ne)príjemnostiach… 
Slovensko je známe aj ako krajina tisícich jaskýň. Máme ich vraj spolu 5650! Návšteva jaskýň je 
“povinnou jazdou” hádam každej, nielen letnej dovolenky na Slovensku. Pozývame vás stráviť 
letnú dovolenku napríklad do Muránskej Planiny. Tam totiž môžete v jednej z jaskýň stretnúť 
Miroslava Hecka, farmaceuta z lekárne Dr.Max na ulici M. R. Štefánika v Revúcej. Miro je 
jaskyniar a my vám prinášame jeho príbeh o tom, ako si na našom malom krásnom Slovensku 
plní svoje jaskyniarske sny.

Kto vás priviedol k speleológii? 

K speleológii som sa dostal prostredníctvom priateľa mojich 

rodičov, Dušana Hutku, ktorý ma v detstve trénoval karate. 

Jedného dňa ma prizval na nezvyčajnú dobrovoľnú brigádu. 

Išlo o vyťahovanie blata, sutiny a kameniny z mimoriadne 

starej a inaktívnej jaskyne, kde už istý čas prebiehal výskum. 

Ako pracant som sa osvedčil. Vydržal som drieť vo vlhku, tme, 

blate a stiesnených priestoroch a navyše zadarmo. To je pre 

potenciálneho jaskyniara žiadúce, a tak mi to prischlo. 

Koľko rokov sa už venujete speleológii? 

Vtedy som mal 15 rokov. Rok som bol čakateľom a po niekoľkých 

výkopových prácach som sa stal plnohodnotným členom nášho 

Speleoklubu Tisovec. Mám 27 a ofi ciálne som 11 rokov jaskyniar. 

Akými objavmi sa môžete popýšiť? 

Za ten čas sa nášmu klubu na konto pripísali mnohé väčšie či 

menšie objavy nových podzemných priestorov. Za zmienku stojí 

asi najväčší objav na Slovensku z roku 2007 – Jaskyňa Michňová 2 
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MIROSLAV HECKO VPRAVO, FARMACEUT Z LEKÁRNE 
DR.MAX NA ULICI M. R. ŠTEFÁNIKA V REVÚCEJ 

A VEDÚCI SPELEOKLUBU D. HUTKA.



(pracovný názov M2). Išlo o rozsiahlu jaskyňu s aktívnym vodným 

tokom a takmer 90 metrov hlbokou priepasťou. Ďalšie sú napríklad 

Suchodolská jaskyňa, Jaskyňa 30-tich jazvecov a mnohé iné. 

Kde všade pôsobíte? 

Miesto našej pôsobnosti sa rozprestiera v chránenej krajinnej 

oblasti Muránskej planiny – oblasť Suché doly. Ako z názvu 

vyplýva, nie je tu žiaden riečny tok, všetka voda sa prepadáva do 

podzemia, kde už tisícky rokov modeluje vo vápencovom podloží 

nádherný jaskynný systém. No a my pracujeme na jeho objavovaní, 

sprístupňovaní a mapovaní. Taktiež sa tu vykonávajú rôzne 

výskumy. 

Na čom pracujete v súčastnosti?

Najnovšie sa v spolupráci so špičkovými speleopotápačmi 

z Bratislavy venujeme objavovaniu nových priestorov jaskyne 

Jazerná. Nachádza sa tu jazero o hĺbke 21 metrov, ako sa 

najnovšie zistilo. Snažíme sa o prielom pokračovania do nových, 

doposiaľ neprebádaných oblastí Jazernej jaskyne, ktorá je ústím 

niekoľkokilometrového odvodňovacieho komplexu zo Suchých 

dolov. Skrýva veľký potenciál. My všetci dychtíme po prielome. 

Ak šťastena dá, potápači nás navedú k objavu suchého prielezu 

do nových priestorov. Na výskumoch hosťujú rôzne kapacity 

medzinárodného charakteru. Postupne sa snažíme dostať do 

povedomia laickej i odbornej verejnosti aj prostredníctvom médií.

Je jaskyniarčenie naozaj také náročné? Čo všetko musí 

ovládať jaskyniar? 

K samotnému jaskyniarčeniu je nutné dodať, že je to mimoriadne 

fyzicky, často aj psychicky náročná disciplína. Mnohokrát je to 

o prekonávaní vlastného strachu, samozrejme záleží na charaktere 

jaskyne samotnej. Na jednej strane je to tma, voda, 100% vlhkosť, 

zima, lepkavé blato, často úzke priestory s priam klaustrofobickou 

atmosférou. Či hĺbka priepasti, na dno ktorej vám ani čelovka 

nedosvieti. Na strane druhej ste odmenení fantastickým pohľadom 

na podzemné paláce plné kvapľovej výzdoby. Aktivita je to 

mimoriadne náročná na fyzičku, a ak nie ste trénovaný, čaká vás 

svalovica aj na takých svaloch, o ktorých ste ani nevedeli, že ich 

máte. 

A čo dobrý jaskynný vzduch? 

Áno, ďalším pozitívom je vdychovanie antiseptického jaskynného 

vzduchu nasýteného minerálmi vápnika a horčíka, ktorý regeneruje 

a stimuluje nielen pľúca, ale aj myseľ a ducha. Každý z nás už určite 

počul o speleoterapii. 

Čo by ste odkázali našim čitateľom na záver? 

Všetci nadšenci adrenalínu sú pozvaní. Kedykoľvek vás rád 

povodím po labyrintoch nášho jaskynného krasu – nájdete nás na 

Facebooku pod názvom Speleoklub Tisovec.

Ďakujem za rozhovor. Anna Janošková.
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PO NÁROČNOM PONORE A VON 
Z JASKYNE PLNEJ BLATA  JAZERNÁ.

KEĎ VÁS NÁHLE OSVIETI KARBIDKA.
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Deti ich majú najradšej na svete a rodičom 
pri pomyslení na ne naskakuje husia koža. 
Letné prázdniny. Je správne posielať svoje 
ratolesti k babičke, alebo im radšej zaplatiť 
tábor s profesionálnym dozorom? 
Čo všetko dnešné táborové služby ponúkajú 
a ako vybrať pre svoje potomstvo to najlepšie? 
Dozviete sa to s nami.

Letné prázdniny trvajú celé dva mesiace a dovolenka väčšine 

pracujúcich šťastlivcov vystačí na dva či tri týždne. Pokiaľ rodičia 

nemajú k dispozící dve babičky alebo ochotných starších 

susedov, môže sa pre nich leto ľahko stať obdobím skúšajúcim ich 

manažérske schopnosti. 

Našťastie však existujú tábory, kde sa o najmenších 

dokonale postarajú v čase pracovnej vyťaženosti 

rodičov a pripravia im skvelé zážitky na celý život. 

V dnešnej dobe je najväčším problémom 

vybrať ten správny pobyt. Záleží hlavne na 

tom, aké predstavy má samo dieťa a ako si 

svoju „dovolenku“ predstavuje. Prinášame 

vám niekoľko tipov, ako sa pri výbere 

tábora správne rozhodnúť.

Na deň či na dva týždne?

Najzákladnejším atribútom rozhodnutia by mala byť požadovaná 

dĺžka pobytu. Cestovné kancelárie a najrôznejšie agentúry 

ponúkajú mnoho denných táborov, kde sa deti môžu zabaviť 

tvorivými dielňami, športovými aktivitami či skúmaním prírody. 

Tieto tábory sú vhodné najmä pre jedincov, ktorí ešte nie sú 

pripravení stráviť niekoľko dní a nocí úplne bez rodičov. Pokiaľ 

sa však dieťa a hlavne rodičia neobávajú dlhšieho 

odlúčenia, rozhodne je zaujímavé vyskúšať aj 

jedno- či dvojtýždenný pobyt. Tento je pre dieťa 

často intenžívnejší, zábavnejší a odnáša si 

z neho viac zážitkov.

Dobrý dozor, polovica úspechu

„Naša vedúca je super, stále sa s ňou 

smejeme a vymýšľame nové hry.“ Aj takto 

by sa malo vaše dieťa vyjadriť, pokiaľ by bolo 

spokojné so svojim táborovým 

Výber detského 
tábora? 
Hotové umenie!

ZÁLEŽÍ HLAVNE 

NA TOM, AKÉ 

PREDSTAVY MÁ 

SAMO DIEŤA A AKO SI 

SVOJU „DOVOLENKU“ 

PREDSTAVUJE.
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dozorom. Je dôležité, aby na ratolesti dohliadali spoľahliví vedúci, 

s ktorými je zábava, ale v prípade ťažkostí vedia zakročiť a postarať 

sa o bezpečie a pohodu všetkých detí. V dnešnej dobe väčšina 

veľkých agentúr svojich vedúcich vopred školí a pripravuje ich na 

rôzne situácie, ktoré môžu popri starostlivosti o deti nastať a aj na 

zodpovednosť, ktorú nesú na svojich pleciach. Táborový dozor 

dopĺňajú aj profesionálni lekári, ktorí sa starajú o podávanie liečiv 

a v prípade potreby poskytnú dieťaťu prvú pomoc. Najlepšie je 

spoľahnúť sa v tomto ohľade na rôzne recenzie a doporučenia či už 

od svojich známych alebo priamo na internetových stránkach tábora.

Máte doma športovca alebo malého umelca? 

Výber zážitkových pobytov pre deti je dnes 

obrovský a niekedy zaberie celé týždne 

vybrať ten správny, ktorý splní všetky 

požiadavky zákazníka. Existujú 

tábory orientované na športy ako 

sú tenis, hokej, plávanie, turistika, 

volejbal či cyklistika. Ak to vaše 

deti naopak ťahá na umeleckú 

dráhu, môžete im dopriať pobyt 

zameraný na divadlo, výtvarnú tvorbu, 

tanec alebo spev. Odpočinkovejším 

programom sa venujú zahraničné 

tábory umiestnené v atraktívnych plážových 

destináciách Chorvátska, Talianska alebo Bulharska, 

v jazyku sa ratolesti môžu zdokonaľovať vo Francúzsku či v Rakúsku. 

Výnimkou dnes nie sú ani tábory zamerané na príbehy superhrdinov, 

mladých čarodejníkov alebo rozprávkových postáv. Deti so zmyslom 

pre dobrodružstvo si môžu vyskúšať adrenalínovejšie aktivity 

ako napríklad rafting či horolezectvo a to všetko pod dozorom 

skúsených odborníkov. Špeciálnu starostlivosť a opateru dostanú 

aj tí najmenší v táboroch zameraných na najmladšie detičky. Stále 

viac agentúr sa dnes špecializuje aj na vytvorenie svojich vlastných 

táborových republík, kde fungujú vlastné zákony, platia špeciálne 

táborové peniaze, čas sa posúva o hodinu a táborový prezident je 

ten najváženejší človek v celom okolí. Pri takom obrovskom výbere 

každému rodičovi určite ochotne pomôžu deti a vyberú podľa 

svojich prianí a túžob.

Koľko fi nancií si mám pripraviť? 

Rovnako ako táborové aktivity, aj ich ceny sa veľmi 

rôznia. Nemusí pritom ani platiť pravidlo najvyššej kvality 

za najvyššiu cenu. Za denné tábory zaplatia rodičia najmenej, 

pretože neobsahujú poplatky za penzióny a plnohodnotnú stravu. 

Naopak drahšie vyjdú zahraničné alebo dlhodobejšie pobyty. 

Cena bude záležať taktiež na potrebnej výbave, najmä čo sa týka 

špecializovaných aktivít pre deti. Dobrý tábor mnohokrát stojí 

približne rovnako, ako pekná dovolenka pri mori a tak je vhodné, aby 

ste jeho výberu venovali dostatočnú pozornosť. 

Nič nepoteší rodičov tak, ako keď na tvárach svojich detí uvidia 

spokojné úsmevy a vypočujú si úsmevné zážitky z ich táborových 

výletov. Preto sa veľkou ponukou nedajte odradiť a nenechajte 

svojim ratolestiam ujsť nové prázdninové zážitky. 

ZA DENNÉ 

TÁBORY ZAPLATIA 

RODIČIA NAJMENEJ, 

PRETOŽE NEOBSAHUJÚ 

POPLATKY ZA PENZIÓNY 

A PLNOHODNOTNÚ 

STRAVU. 
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Pomaly ale isto sa k nám opäť blíži leto. Čas, ktorý miluje väčšina populácie. 
Tí ostatní majú už na jar obavy z toho, ako zamaskovať prebytočné zimné kilogramy. 
Pokiaľ aj vy patríte k ľuďom, ktorí sa kvôli dokonalej postave nechcú vzdávať maškrtenia, 
prijmite naše pozvanie na lekciu zdravej prípravy chutných a sviežich dezertov. 
Neobsahujú múku ani cukor a najlepšie na nich je, že ich môžete zjesť koľko len chcete!

Ovocné quinoa tyčinky

Čo potrebujeme: 

6 lyžíc kokosového oleja, 2 lyžice mandľového / kešu / 

kokosového masla, 4 lyžice nesladeného kakaa, 

2 lyžice quinoi namáčanej vo vode, štvrť hrnčeku čučoriedok, 

štvrť hrnčeku mixovaných pistácií

Postup: Príprava tohto zdravého dezrtu je veľmi jednoduchá, keďže 

všetky ingrediencie sú samy o sebe chutné a kvalitné. Najťažšou sa 

môže zdať samotná príprava quinoi, ktorej sa však kvôli neznámemu 

názvu neľakajte. Stačí ju na niekoľko hodín namočiť do vody 

a následne variť 15-12 minút. Všetky prísady receptu teda zmiešame, 

až kým nevznikne súvislá masa. Tú potom uložíme na malý plech či 

panvicu a necháme dve hodiny odstáť v chlade. Hmotu nakrájame do 

tvaru tyčiniek a servírujeme. 

Malinovo-kakaové pokušenie

Čo potrebujeme: 

polovica avokáda, hrnček sušeného kokosu, hrnček malín, 1/2 hrnčeka 

namáčaných sušených ďatlí, 2 lyžičky medu, 4 lyžice (kokosovej) vody, 

2 lyžice kokosového oleja, 2 lyžice nesladeného kakaa, vanilková 

esencia

Postup: Všetky ingrediencie vložíme postupne do mixéra 

a spracovávame, až kým nie sú dojemna nasekané a navzájom 

prepojené. Pokiaľ je základ príliš tuhý, môžeme pridať trochu vody. 

Zmes by však nemala byť ani priliš tekutá, ideálne musí držať svoj tvar 

po odobratí na lyžicu. Do priesvitných pohárov nasypeme trochu 

malín a niektoré rozpučíme, aby pustili svoju šťavu. Po lyžiciach 

pridáme pripravenú zmes a ozdobíme nastrúhaným kokosom 

a ďalšou vrstvou malín.

V  lete má mnoho ľudí chuť na svieže ovocné dobroty, ktorých príprava nie je príliš náročná a  nestojí ich ani priveľa času stráveného pri 

rozžhavenej rúre. Zároveň omnoho viac dbáme na svoj vzhľad, no neradi si odopierame sladké pokušenia. Preto je vhodné mať vždy po ruke 

niekoľko receptov, ktoré potešia celú rodinu a zároveň sú vzpruhou pre unavený organizmus. 

Základom zdravých receptov je nákup kvalitných surovín. Pokiaľ má byť telo zdravé a vitálne, musí mu majiteľ poskytovať ten najlepší základ 

v podobe hodnotných potravín. Základom zdravého (ne)pečenia je mať kuchyňu vybavenú kokosovým olejom, medom, orieškami a bežne 

dostupným ovocím. Keďže nasledujúce recepty neobsahujú klasické „priberacie“ ingrediencie, môže si ich dovoliť skutočne každý. A bez výčitiek!

Maškrtíme do plaviek

TIP: 
Tento recept 

môže slúžiť ako 
zdravá alternatíva 

k desiatovým 
tyčinkám pre deti 

do školy alebo 
na výlet... 

TIP: 
Na ozdobu môže 

poslužiť aj čerstvá mäta. 
Ľahký dezert 

chutí výborne po 
vychladení. 



Čo zbaliť do cestovnej lekárničky? 
Myslite na úraz aj kašeľ
Lekárnička patrí medzi základné vybavenie pri cestovaní. Univerzálne zloženie neexistuje, obsah lekárničky sa líši 
podľa dĺžky a miesta pobytu, podľa spôsobu trávenia dovolenky, podnebia a dostupnosti lekárskej a lekárenskej 
starostlivosti. Dôležitú úlohu hrá aj to, pre koľko osôb je lekárnička určená. Záleží na tom, či cestujú len dospelí, 
alebo aj deti, prípadne tehotné ženy. Ak používate svoju cestovnú lekárničku opakovane, je nutné pred cestou 
skontrolovať použiteľnosť jednotlivých prípravkov.

RIEŠENIE NA KAŠEĽ pre celú rodinu*

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

  sila z prírody

  uľahčuje vykašliavanie

  uvoľňuje hlieny

  uľavuje od kašľa

  už od narodenia

www.prospan.sk

Tipy do lekárničky (nielen na cesty)**

Základom lekárničky by mali byť lieky 
a prípravky, ktoré pravidelne uží-
vame. Tie by mali byť ľahko dostupné 

(napríklad pri ceste lietadlom v príruč-

nej batožine).

Prípravky na cestovnú nevoľnosť 
a zažívacie ťažkosti
Dôležité je prípravok na nevoľnosť 

(kinetózu) užiť približne hodinu pred 

jazdou dopravným prostriedkom, aby 

bola zaručená jeho účinnosť.

Problémy so zažívaním postihujú ces-

tovateľov najčastejšie. Môže sa jednať 

o zápchu, nadúvanie, poruchy trávenia, 

kŕče alebo hnačku. Čiastočne možno 

zažívacím ťažkostiam predísť používa-

ním balenej vody a starostlivým výbe-

rom jedla v rizikových oblastiach.

Lieky na bolesť, zápal, zvýšenú 
teplotu
Veľmi nepríjemnou komplikáciou 

môže byť tiež zvýšená teplota. Do lekár-

ničky si preto pribaľte digitálny teplo-

mer (je odolnejší ako sklenený) a lieky 

znižujúce teplotu. Tieto lieky môžete 

využiť aj pri bolesti zubov, hlavy alebo 

menštruačných bolestiach.

Lieky na bolesť hrdla, kašeľ 
a prechladnutie
Ani v letných mesiacoch nepodceňujte 

možnosť vzniku nachladnutia a  majte 

v lekárničke lieky na bolesť v hrdle, ka-

šeľ a nádchu.

Myslite aj na prevenciu pri cestovaní 

a pobyte, kde sa využíva klimatizácia 

(lietadlo, auto, hotel, apod.). Klimatizá-

cia vysušuje sliznice úst / nosa a môže 

spôsobiť nepríjemné ťažkosti v podobe 

chrapotu, bolesti v hrdle, dráždivého 

kašľa. Ideálnym pomocníkom sú prí-

pravky s islandským lišajníkom, Isla 

pastilky (napr. v príjemnej príchuti 

čiernych ríbezlí Isla Cassis) a Nisita 

nosová masť pre zvlhčenie nosovej 

sliznice.

Prípravky na ochranu pokožky pred 
slnkom
Ak cestujete za slnkom, nezabudnite si 

pribaliť kvalitné opaľovacie prostriedky 

so zodpovedajúcou UVA/UVB ochranou. 

Prípravky na alergické problémy
Do lekárničky patria aj prípravky na 

alergiu. Tie pomôžu pri žihľavke, po-

štípaní hmyzom alebo u  miernych 

popálenín a podráždení slnkom. Ak ste 

na čokoľvek alergický, poraďte sa pred 

cestou s  lekárom alebo lekárnikom, 

akými prípravkami sa vybaviť. Súčas-

ťou vášho vybavenia na cesty by mali 

byť aj prípravky na odpudenie hmyzu 

- repelenty. 

Prípravky na ošetrenie drobných 
poranení
V  žiadnej lekárničke nesmie chýbať 

dezinfekcia. Rôzne škrabnutia alebo 

porezania sú častými úrazmi a správne 

vyčistenie rany je veľmi dôležité. Pri 

ošetrení využijete aj obväzy, náplasti, 

gázu a vatu. 

Hygiena
Známe heslo praví „čistota, pol zdravia“ 

a platí aj na cestách. Na cestovanie sú 

veľmi praktické gély, ktoré sú určené na 

dezinfekciu rúk.

Ďalšie tipy nájdete v dolnej časti textu.

*Zdroj: http://www.fno.cz/documents/Lkrnika_na_cesty.pdf  **návrh vybavenia bežnej cestovnej lekárničky, v prípade ďalších otázok konzultujte so svojím lekár-

nikom alebo lekárom. Isla medic hydro+, Nisita nosový sprej/masť a Suppositoria glycerini Sanova, Glycerínové čapíky sú zdravotnícke pomôcky. Carbo Medicinalis 

Sanova je výživový doplnok.  Esprico je dietetický prípravok pre zvláštne lekárske účely. Pred použitím prípravkov si starostlivo prečítajte príbalový leták.  
Dostanete bez receptu v lekárni.

pre
dospelých 

aj deti
• Črevné / zažívacie problémy

• Alergia, nádcha

• Opaľovacie prípravky a prostriedky 
k ochrane proti hmyzu / kliešťom

• Náplasti a dezinfekcia, pinzeta 
(na kliešťa), ap. 

• Bolesť v hrdle a kašeľ

• Teplota, bolesť hlavy

• Všetky pravidelne používané
lieky / prípravky…

www.isla-moos.cz  www. esprico.cz  www. strevnipotize.cz

+

PROSPAN® Sirup je liek.



Krížovka
V rámci Oddychovky sme pre vás pripravili tradičnú krížovku, aby ste si potrápili mozgové závity 
aj počas horúcich letných dní. Za správnu odpoveď máte možnosť získať: 2x balenie prípravku 
FEMARELLE® (28 cps). Riešenie zašlite e-mailom na: info@knm.cz alebo na adresu: 
KNM Agency s.r.o., Krnovská 63, 746 01 Opava, Česká republika.
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Úspešnému riešiteľovi krížovky z minulého čísla: Ľubomír Šebo - srdečne blahoželáme a posielame nosový sprej Nisita. Riešenie tajničky bolo: 
Obráť tvár k slnku a všetky tiene padnú za teba.

autor: 
Pavol  
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FEMARELLE® nový prístup k menopauze

Prírodný nehormonálny prípravok určený pre ženy 50+ pri menopauze, 
obsahuje patentovaný extrakt DT56a, účinok sa zvyčajne dostaví po 
1 mesiaci užívania.*

*Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták. Femarelle je výživový doplnok.



1 Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poisťovňou a nákupe voľnopredajného sortimentu sú uvedené vo Všeobecných podmienkach Vernostného 
programu Dr.Max v lekárni alebo na www.drmax.sk. Zľava z doplatku za liek čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z. 

AKO ZÍSKAŤ NOVÚ KARTU A STAŤ 
SA ČLENOM Dr.Max CLUB? 
1. Som novým členom Dr.Max CLUB 
 Ak ešte nemáte vernostnú kartu Dr.Max, požiadajte o jej 

vydanie priamo v lekárni. Po vyplnení žiadosti vstupujete do 
CLUBu plného zdravia s novou kartou, ktorú dostanete ihneď 
a bezplatne! Žiadosť o vydanie karty si môžete stiahnuť aj na 
www.drmax.sk/na-stiahnutie a vyplniť ju v pohodlí domova. 
Takto vyplnenú žiadosť stačí odovzdať v najbližšej lekárni 
Dr.Max – novú kartu plnú výhod získate ihneď. 

2. Bol som členom Dr.Max CLUB, chcem však novú kartu 
plnú ďalších výhod a odmien 

 Ak už máte vernostnú kartu Dr.Max, požiadajte v ktorejkoľvek 
z lekární Dr.Max o jej výmenu. Na novú kartu vám budú 
prenesené všetky získané body a dostávate ju ihneď. 

 Najbližšiu lekáreň Dr.Max nájdete na www.drmax.sk/lekarne, 
alebo sa spýtajte na bezplatnej infolinke 0800 60 60 70. 

 Platnosť pôvodnej karty Dr.Max CLUB je do 30. 9. 2016. 
VYMEŇTE SI STARÚ KARTU ZA NOVÚ A ZÍSKAJTE 

NOVÉ VÝHODY Dr.Max CLUB !

KARTU MÔŽETE ZÍSKAŤ V KTOREJKOĽVEK LEKÁRNI 
Dr.Max ALEBO NA STRÁNKE WWW.DRMAX.SK. AK UŽ 

MÁTE KARTU Z MINULOSTI, OCHOTNE VÁM JU VYMENÍME.

NÁKUP NA RECEPT SO ZĽAVOU AŽ 1 € 

Zľava až 1 € za recept pokračuje aj naďalej. Ak 
máte recept na liek s čiastočnou úhradou zdra-
votnej poisťovne, na každé balenie vám po-
skytneme zľavu z doplatku až do výšky 0,25 €. 

PONUKY PLNÉ ZDRAVIA ŠITÉ NA MIERU 

Výhodné ponuky ušité na mieru presne podľa 
vašich individuálnych potrieb budeme vám 
zašleme niekoľkokrát do roka. 

NARODENINOVÝ DARČEK LEN PRE VÁS

Pri príležitosti vašich narodenín dostanete 
od nás každý rok špeciálny darček len pre vás 
a vaše zdravie (cez e-mail alebo SMS). 

BEZPLATNÁ INFOLINKA 0800 60 60 70

V pondelok až piatok od 8.00 h do 20.00 h 
vám radi poskytneme viac informácií o našom 
vernostnom programe a jeho výhodách či 
našich lekárňach Dr.Max. 

VZDELÁVACIE A ODBORNÉ KAMPANE 
V LEKÁRŇACH 

Ako držiteľa novej vernostnej karty vás 
budeme vopred informovať o pripravova-
ných podujatiach zameraných na edukáciu, 
poradenstvo a prevenciu v rôznych oblastiach 
starostlivosti o zdravie. 

NARODENINOVÝ DARČEK LEN PRE VÁS

Pri príležitosti vašich narodenín dostanete 
od nás každý rok špeciálny darček len pre vás 
a vaše zdravie (cez e-mail alebo SMS). 

VIRTUÁLNY LEKÁRNIK – ODBORNÉ 
PORADENSTVO

Vďaka službe Virtuálny lekárnik získate cenné 
rady od našich odborníkov prostredníctvom 
online chatu alebo telefonicky.

ZBIERAJTE BODY ZA NÁKUPY A VYMEŇTE 
ICH ZA ZĽAVY ALEBO PRODUKTY 

V každej lekárni Dr.Max, vrátane internetovej 
lekárne www.drmax.sk, zbierate za svoje 
nákupy body, ktoré si môžete vymeniť za zľavy 
na nákup alebo produkty značky Dr.Max. 

ZBIERAJTE BODY ZA NÁKUPY A VYMEŇTE 
ICH ZA ZĽAVY ALEBO PRODUKTY 

V každej lekárni Dr.Max, vrátane internetovej 
lekárne www.drmax.sk, zbierate za svoje 
nákupy body, ktoré si môžete vymeniť za zľavy 
na nákup alebo produkty značky Dr.Max. 

Pri príležitosti desiatych narodenín prinášajú lekárne Dr.Max 
všetkým svojim zákazníkom nové výhody a  odmeny plné 
zdravia a  radosti. Známy vernostný program Dr.Max CLUB 
s  novou kartou prináša ešte viac výhod – odborné rady 
a  poradenstvo kedykoľvek, zľavu na doplatky za lieky 
a množstvo ďalších atraktívnych bonusov. V  lekárňach Dr.Max 
na Slovensku nájdete príjemné prostredie, odborný personál 
ochotný poradiť a  pomôcť, široký výber liekov, kvalitných 
prípravkov a  výživových doplnkov pre zdravie vás a  vašich 
blízkych. Založením vernostnej karty získate členstvo v CLUBe 
plnom zdravých výhod a odmien, v ktorom sa budeme starať 
o vás a vaše zdravie, ako len najlepšie vieme. 

NOVÁ KARTA, NOVÉ ODMENY
Dr.Max oslavuje 10 rokov a prináša vám novú vernostnú kartu s novými výhodami



Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci. Fenistil® gel je lék k zevnímu použití. Obsahuje dimetindeni maleas 
1 mg/g (0,1 %). Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis, s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Praha 4. V případě otázek kontaktujte 
prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.
com, tel.: +420 222 001 111. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: cz.safety@gsk.com. 

Pred použitím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu. Fenistil® gél je liek na vonkajšie použitie. Obsahuje dimetindénmalei-
nát 1 mg/g (0,1 %). Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Novartis, s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Praha 4. V prípade otázok kontaktujte, 
prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com, 
tel.:  + 420 222 001 111. Prípadné vedľajšie účinky hláste, prosím, na: cz.safety@gsk.com.
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  Spálenie 
od slnka

  Poštípanie 
hmyzom

...od svrbivého podráždenia pokožky.

  Svrbivá 
vyrážka


