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Ako si poradiť 
s bežnými ťažkosťami 

počas tehotenstva?

STAROSTLIVOSŤ
O OČI POČAS LETA

Sú naozaj muži z Marsu 
a ženy z Venuše?

OCHRÁŇTE SA 
účinne pred otravným

hmyzom

DOSTUPNOSŤ LIEKOV 
SI OVERÍTE CEZ TELEFÓN



Čo zbaliť do cestovnej lekárničky? 
Myslite na úraz aj prechladnutie
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, či cestujú len dospelí, alebo aj deti 
a tehotné ženy. Je nutné pred cestou skontrolovať použiteľnosť jednotlivých prípravkov.

Tipy do lekárničky (nielen na cesty)**

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

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 le-

kárničky si preto pribaľte teplomer 

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, 

kašeľ a nádchu.

Myslite aj na prevenciu pri cestovaní 

a pobyte, kde sa využíva klimatizácia 

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

tizácia vysušuje sliznice úst / nosa a 

môže spôsobiť nepríjemné ťažkosti v 

podobe chrapotu, bolesti v hrdle, dráž-

divého kašľa. Ideálnym pomocníkom 

sú prípravky s islandským lišajníkom, 

isla pastilky (napr. v príjemnej príchu-

ti 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 prostried-

ky so zodpovedajúcou UVA/UVB 

ochranou.

Prípravky na alergické problémy
Do lekárničky patria aj prípravky 

na alergiu. Tie pomôžu pri žihľavke, 

poštípaní hmyzom alebo u  miernych 

popálenín a  podráždení slnkom. Sú-

časťou 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 správ-

ne vyčistenie rany je veľmi dôležité. Pri 

ošetrení využijete aj obväzy, náplasti, 

gázu a vatu. 

Hygiena
Známe heslo praví „čistota, pol zdra-

via“ a platí aj na cestách. Na cestovanie 

sú veľmi praktické gély, ktoré sú urče-

né 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 lekárnikom 

alebo lekárom. isla pastilky, NatturGyn a Suppositoria glycerini Sanova, Glycerínové čapíky sú zdravotnícke pomôcky. Carbo Medicinalis Sanova je výživový doplnok.

Esprico je dietetický prípravok pre zvláštne lekárske účely. PROSPAN Akut je volnopredajný liek na vnútorné použitie. O správnom použití sa poradte so svojím lekárom/

lekárnikom. Liečivo: Suchý extrakt z brečtanových listov. Pred použitím prípravkov si starostlivo prečítajte príbalový leták.

Dostanete bez receptu v lekárni.

• Črevné / zažívacie problémy

• vaginálne problémy a infekcie

• Opaľovacie prípravky a prostriedky 
k ochrane proti hmyzu / kliešťom

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

• Chrapot/bolesť v hrdle a kašeľ

• Teplota, bolesť hlavy

• Všetky pravidelne používané
lieky / prípravky…

www.islapastilky.cz www. esprico.cz www. prospan.sk

konzultujte so svojím lekárnikom
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masť s harmančekom a propolisom

+ urýchľuje hojenie a uľahčuje 
vyprázdňovanie  
(bez bolesti a napätia)

+ pôsobí proti nepríjemným 
príznakom (opuch, bolesť, 
pálenie, svrbenie)

+ znižuje podráždenie

+ s preukázanou účinnosťou, 
aj pre tehotné a dojčiace ženy

Unikátny prírodný prostriedok 
s preukázanou účinnosťou

STOP 
HEMOROIDOM!

87 %
účinnosť*

vysoká

Zdravotnícka pomôcka, pred použitím 

si starostlivo prečítajte príbalový leták.
*  Prospective study Final report of the clinical study that investigated the efficiency 

of the „Hemopropin“ unguent in facilitating and suppression of the symptoms of the 

haemorrhoidal diease type I and type II, 2009; Čulig J., Clinical Evaluation Report 

Overview, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Osijek

Dostanete v lekárni.

om a propolisom
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Milí čitatelia časopisu Maximum,

prišli dni, kedy sa cítime „letno“. Leto je ako čarovné slovíčko. Evokuje teplo, 
ktoré prichádza a  s  ním nával pozitívnej energie. Prázdniny našich detí, 
slnko, dovolenka, more, záhrada, grilovačka, turistika, prechádzky lesom… 
Mnohí z nás radi cestujú a objavujú nepoznané alebo sa opätovne vracajú 
k  obľúbeným srdcu blízkym miestam. Nech sú vaše plány akékoľvek, 
myslite o  krok vpred, a  zabezpečte pre seba a  svojich blízkych pohodu 
a zdravie. Odborný personál z  lekární Dr.Max vám prináša pár tipov ako 
preplávať letom a slnkom bez obáv. Manuál zdravého opaľovania nájdete 
na str.10 a vyškolení dermoporadcovia sú tu pre vás aj priamo v lekárni. 
Poradia vám, ktorá rada slnečnej kozmetiky je pre vás tá najvhodnejšia.

Venujeme sa aj téme ochrany očí, či starostlivosti nepríjemných uštipnutí hmyzom. S  hrdosťou 
vám ďalej v  letnom čísle predstavujeme projekt podpory vzdelávania, ktorú považujeme za jednu 
z kľúčových aktivít v programe spoločenskej zodpovednosti.

Lekárne Dr.Max mali tento rok opäť česť stať sa partnerom podujatia Študentská osobnosť Slovenska, 
nad ktorým prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Tentokrát vám v rubrike Relax 
prinášame interview s víťazkou kategórie Lekárske vedy a farmácia. Je to inšpiratívna mladá dáma, 
ktorá študuje nádorovú hypoxiu – Mgr. Petra Bullová, PhD.

Mars a  Venuša, muži a  ženy. O  tom, či sú medzi nami dokázané rozdiely alebo ide o  mýtus, píše 
naša psychologička Barabara Castagnola. Je zaujímavé sledovať tú rôznorodosť, zároveň ich cez ňu 
spoznávať.

Prajem vám všetkým letnú vnútornú uvoľnenosť, novú energiu a návrat k sile a zdraviu.

S úctou, Jana Fritz

Editoriál

Z vašich listov Čitateľom veľmi pekne ďakujeme za milú spätnú väzbu a zasielame im letný balíček produktov 
Dr.Max. Svoje postrehy a podnety nám môžete zasielať aj vy na redakciamaximum@drmax.sk.
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Cieľom tohto projektu nie je podpora 
predpisovania, predaja či spotreby 

prípravkov. V rámci tém sa redakcia snaží 
poskytovať objektívne, pravdivé a vyvážené 

informácie k danej téme, a to edukačnou 
formou (ostatné materiály sú označené 

ako komerčné). Tento časopis nenahrádza 
poradenstvo lekárov ani lekárnikov.

Milá redakcia! Váš časopis ma vždy poteší, keď ho nájdem v lekárni. Dozviem sa tam zaujímavé rady od odborníkov. V rukách mám 

ešte jarné vydanie, kde ma najviac zaujal článok o jedálničku pre diabetikov, pretože patrím medzi nich. Keďže sa snažím aj viac hýbať, 

dobre mi padol aj článok o vitamínoch pre športovcov. Vždy je dobré mať prehľad, čo z toho veľkého množstva vitamínov a výživových 

doplnkov dáva zmysel. Skvelé boli aj informácie o bylinkách, pretože tie som v rámci diéty začala pestovať len nedávno. Ďakujem 

a prajem vám veľa spokojných čitateľov!

Martina, Košice

Dobrý deň. Časopis Maximum poznám už dlhšie a pravidelne ho čítam. Tento raz ma potešili informácie o vitamínoch pre športovcov, 

keďže som sa s prichádzajúcim letom rozhodla cvičiť viac a dostať sa späť do formy, ale aj článok o starostlivosti o detské zúbky, 

pretože mám malého synčeka Adamka. Teším sa na ďalšie číslo, pri kočíkovaní je to skvelý relax!

Zuzana, Bratislava



Dôraz na kvalitné slnečné okuliare
Pred intenzívnym slnkom je potrebné oči chrániť klobúkom 

a najmä slnečnými okuliarmi. Viditeľná časť slnečného žiarenia 

bežne očiam neškodí. Výnimkou je dlhodobé namáhanie zraku 

nadmerným svetlom, napríklad v dôsledku odrazu svetla od vody 

alebo snehu, najmä vo vysokých nadmorských výškach.

Podľa intenzity viditeľného žiarenia možno zvoliť 

okuliare s nasledujúcimi kategóriami fi ltra:

• bezfarebný alebo veľmi svetlý fi lter – 

prepúšťa 80 až 100 % viditeľného žiarenia, je 

vhodný na šport a ako ochrana pred vetrom, 

prachom a podobne;

• svetlý fi lter (často býva žltý alebo oranžový) 

– prepúšťa 40 až 80 % viditeľného žiarenia, 

rozjasňuje pri zníženej viditeľnosti (zamračené 

počasie, stmievanie);

• stredný fi lter – prepúšťa 18 až 43 % viditeľného žiarenia;

• tmavý fi lter – prepúšťa 8 až 18 % viditeľného žiarenia, 

dobre chráni pred intenzívnym oslnením, výrazne 

obmedzuje viditeľnosť, fi lter 3 – 4 už nie je vhodný pri 

šoférovaní;

• veľmi tmavý fi lter – prepúšťa len 3 až 8 % viditeľného 

žiarenia, používa sa pri extrémnych svetelných 

podmienkach (ľadovec, púšť);

Ultrafi alová zložka slnečného žiarenia je nebezpečná pre pokožku, 

ale aj oči. V lete, počas pobytu na horách a v iných oblastiach 

s intenzívnym slnečným žiarením je potrebné oči chrániť kvalitnými 

okuliarmi s overenou UV ochranou. Vysoké riziko poškodenia zraku 

hrozí pri okuliaroch s tmavými fi ltrami, no zároveň s chýbajúcou 

alebo nedostatočnou UV ochranou. Tmavé fi ltre potlačia 

refl exné zúženie zreničiek a UV žiarenie môže vo 

zvýšenej miere prenikať až na sietnicu oka. Preto 

sa odporúča kupovať slnečné okuliare v očných 

optikách a overených predajniach. 

Nositelia dioptrických okuliarov môžu v lete 

zvoliť dioptrické slnečné okuliare. Tieto 

môžu mať sklá s trvalým sfarbením, alebo 

fotochromatické sklá. Fotochromatické sklá 

na slnku stmavnú, a naopak v miestnosti budú 

v priebehu niekoľkých sekúnd číre. Ďalšou možnosťou 

je kombinácia kontaktných šošoviek a slnečných okuliarov. 

Nie je však vhodná pre každého.

Vaše oči si počas leta 
zaslúžia špeciálnu 
starostlivosť
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Medzi prirodzené obranné mechanizmy chrániace oko pred poškodením 
patria očné viečka, slzný fi lm, tvorba sĺz a refl exné zúženie alebo rozšírenie 
zreníc podľa intenzity svetla. Očné viečka sú nielen mechanickou ochranou 
oka. S každým žmurknutím obnovujú slzný fi lm na jeho povrchu. 
Spolu so slzami a slzným fi lmom pomáhajú odstraňovať prípadné nečistoty. 
Slzný fi lm obsahuje viaceré antibakteriálne látky, čím bráni vzniku infekcie. 
Pri vyššej intenzite svetla dochádza k zúženiu zreníc. Ide o ochranu pred 
poškodením oka nadmerným slnečným žiarením. V tme alebo pri 
nižšom osvetlení nastáva ich rozšírenie. Sú však situácie, kedy tieto 
prirodzené mechanizmy nestačia a zrak je potrebné chrániť.

Viditeľná 
časť slnečného 

žiarenia bežne očiam 
neškodí. Výnimkou je 
dlhodobé namáhanie 

zraku nadmerným svetlom, 
napríklad v dôsledku odrazu 
svetla od vody alebo snehu, 

najmä vo vysokých 
nadmorských 

výškach.



Nepodceňte kontaktné šošovky
Kontaktné šošovky čiastočne obmedzujú už spomenuté obranné 

mechanizmy oka. Vytvárajú bariéru medzi viečkom a rohovkou 

a znižujú tak efekt mechanickej ochrany rohovky viečkom. 

Pri plávaní sa odporúča šošovky nepoužívať, alebo ak je to 

nevyhnutné, použiť jednodňové kontaktné šošovky a súčasne 

plavecké okuliare. Pri podráždení oka z kontaktných šošoviek 

je možné použiť očné kvapky na báze kyseliny hyalurónovej 

(umelé slzy) alebo očné kvapky s dezinfekčným účinkom. Pred 

ich použitím sa nezabudnite v lekárni poradiť, či ide o typ očných 

kvapiek vhodný aj pri nosení kontaktných šošoviek.

Pozor na kvalitu vody
Pri kúpaní a plávaní treba pamätať na čistotu vody (jazerá, 

bazény, more). Znečistená voda predstavuje riziko infekcie 

a zápalu spojiviek, v horšom prípade rohovky. Tu už býva liečba 

dlhodobejšia a komplikovaná. Pri neskorej diagnóze a liečbe 

môže dôjsť až k zjazveniu rohovky a strate zraku.

Opatrnosť pri kúpaní je potrebná najmä u nositeľov kontaktných 

šošoviek a u pacientov s poškodenou rohovkou (pri chronických 

zápaloch spojiviek, viečok a pod.). Vo vode sa pod kontaktnú 

šošovku ľahko môže dostať bakteriálna, vírusová alebo iná 

infekcia.

V našich podmienkach sa môžu vyskytovať vo vode sinice. 

Toxické látky obsiahnuté v siniciach vyvolávajú alergické prejavy 

na koži a alergický zápal očí. Ten sa prejaví svrbením, pálením 

a prípadne začervenaním očí so slzením. Ak dôjde ku kontaktu očí 

s vodou so sinicami, je vhodné oči vypláchnuť čistou vodou (prvá 

pomoc) a potom čo najskôr dezinfekčnými očnými kvapkami. 

Ak sa nevyskytnú očné ťažkosti, ďalšia liečba nie je potrebná. Ak 

ťažkosti pretrvávajú, je potrebné navštíviť očného lekára. 

Vo vodách prežívajú taktiež rôzne vírusy, baktérie, plesne, 

chlamýdie a nebezpečné akantaméby. Chlamýdiové infekcie sa 

môžu rozvinúť aj týždne či mesiace po kúpaní. Liečba môže byť 

dlhodobá a vždy patrí do rúk lekára. Akantaméby sa vyskytujú 

v jazerách, riekach, horských potokoch, ale aj vo vlhkom prostredí 

okolo hospodárskych zvierat. Opäť ohrozujú najmä nositeľov 

kontaktných šošoviek – pod šošovkou je možný dlhodobý kontakt 

s povrchom oka. Akantamébová infekcia vyvoláva závažný zápal 

rohovky prejavujúci sa bolesťou, svetloplachosťou, začervenaním 

a slzením. 

Častá je aj citlivosť očí na príliš chlórovanú vodu v bazénoch. 

Pri podozrení na nedostatočnú kvalitu vody sa neodporúča 

otvárať oči pod vodou. Vhodné je naopak používať plavecké 

okuliare. Ak je to možné, kontaktné šošovky v tomto prípade 

nepoužívajte vôbec, alebo uprednostnite jednorázové. 

Ak po samoliečbe nenastane zlepšenie do 1 – 2 dní, je potrebné 

navštíviť lekára. Pri hnisavom sekréte z očí alebo pri podozrení na 

závažnejšiu infekciu je potrebné navštíviť lekára bezodkladne.

Pobyt v klimatizovaných priestoroch
Klimatizácia má v lete nesporne svoje výhody, no súčasne ľudský 

organizmus aj zaťažuje. Spôsobuje vysychanie povrchu očí – 

spojovky a rohovky. Citlivejší sú ľudia so syndrómom suchého 

oka, ktorí majú zníženú schopnosť tvorby sĺz alebo zhoršenú 

kvalitu slzného fi lmu. Tento syndróm môže byť vrodený, alebo ho 

krátkodobo môže vyvolať samotná klimatizácia. 

Pri liečbe suchého oka sa podávajú umelé slzy vo forme kvapiek, 

gélov, prípadne mastí. U alergikov môže klimatizácia zhoršiť 

alergický zápal spojiviek. Prejavuje sa pálením, svrbením, 

prípadne slzením a začervenaním očí. Nevyhnutné je pravidelné 

čistenie klimatizácie.

Alergici nie vždy tolerujú dezinfekčné zložky alebo konzervanty. 

Riešením sú očné kvapky na báze kyseliny hyalurónovej bez 

pridaných konzervantov – v balení s membránovým fi ltrom. Tento 

bráni kontaminácii očných kvapiek po dobu 3 – 6 mesiacov.

PharmDr. Beata Kellerová, farmaceutka z lekárne Dr.Max

Okrem slnka, suchých klimatizovaných priestorov a vody 
nevhodnej kvality škodí očiam aj prašné prostredie. 

Vhodné je použitie zvlhčujúcich očných kvapiek, prípadne 
kvapiek s dezinfekčným účinkom. Po prvom otvorení

je ich použiteľnosť jeden mesiac.
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Bolesť
Nával hormónov a zvýšený objem krvi najčastejšie spôsobuje 

bolesti hlavy. Zhoršuje ich stres, nesprávne držanie tela, niektoré 

jedlá (syry, čokoláda), nedostatok spánku či málo prijatých tekutín. 

Môžu sa vyskytnúť bolesti sprevádzané kŕčmi v podbrušku, 

ktoré sú normálne pri rozširovaní maternice v prvom trimestri 

tehotenstva. Často sa vyskytuje aj bolesť chrbtice, na ktorú je teraz 

kladená vyššia záťaž. Pozor treba dať hlavne pri ostrej bodavej 

bolesti v krížoch, ktorá môže byť príznakom vážnych komplikácií. 

Vždy je vhodné akúkoľvek bolesť - či už hlavy, v oblasti brušnej 

alebo podrbuška – prekonzultovať s lekárom (gynekológom) 

a svojvoľne si nenasadzovať žiadne lieky proti bolesti. Od bolesti 

uľaví, ak sa na boľavé miesto priložia chladné alebo teplé obklady. 

Okrem hodnotnej a vyváženej stravy je po konzultácii s lekárom 

dobré užívať kvalitný prípravok s obsahom horčíka (magnézia). 

Magnézium by sa malo užívať medzi jedlami s dostatočným 

odstupom od jedál a prípravkov s obsahom železa a vápnika. 

Aby sa mamička vyhla bežnej bolesti hlavy, svalov, kĺbov a chrbta, 

môže využiť ľahké cvičenia, ako sú primeraná chôdza, relaxačné 

cviky pre tehotné, nácvik správneho držania tela a predpôrodná 

príprava pre tehotné, ktoré sú vedené odborne školeným 

personálom. Extrémnym športom, jazde na koni , bicyklovaniu 

a iným aktivitám spojeným s rizikom úrazu pre matku alebo 

bábätko sa treba radšej vyhnúť. Taktiež kúpanie v teplej vode 

a saunovanie je treba počas tehotenstva obmedziť. 

Nevoľnosť, zvracanie
Až 50 % tehotných žien má skúsenosti s rannou nevoľnosťou 

a zvracaním počas prvých dní tehotenstva. Je to dôsledok 

zvýšených hormónov v tele a tieto príznaky zvyčajne sami 

vymiznú do dvanásteho týždňa tehotenstva. Existujú spôsoby, 

ako sa tehotenskej nevoľnosti vyhnúť alebo aspoň zmierniť jej 

intenzitu: 

• Jesť častejšie a menšie porcie jedla, rovnako aj piť treba 

menšie dávky a častejšie.

• Piť tekutiny pol hodiny pred jedlom alebo po jedle, nie 

spolu s jedlom.

• Dopriať si oddych a spánok aj počas dňa.

Tehotenstvo je pre ženu jedno z najkrajších, no určite nie najľahších období v živote. Je plné 
zmien. Telo ženy sa prispôsobuje a vytvára podmienky pre malého človiečika, aby sa mohol 
od prvých chvíľ počatia cítiť pohodlne a bezpečne sa vyvíjať až do pôrodu, kedy bude schopný 
samostatného života. Mamička chráni nielen seba, ale je zodpovedná aj za život a zdravie svojho 
dieťatka. V priebehu deviatich mesiacov sa nedá vždy vyhnúť stretu s bežnými ochoreniami. Počas 
tehotenstva sa môžu vyskytnúť bolesti, ktoré sú spojené s naberaním hmotnosti a prispôsobovaním 
sa rastúcemu životu. Zvýši sa objem krvi, preto je aj pri užívaní bežných liekov potrebné zvážiť 
úpravu dávkovania. Chorobám je lepšie predchádzať a dopriať si kvalitnú a zdravú stravu plnú 
vitamínov a minerálov. Užívanie akýchkoľvek liekov a liečivých prípravkov treba prekonzultovať 
s lekárom alebo lekárnikom. 
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Ako si poradiť s bežnými 
zdravotnými ťažkosťami 
počas tehotenstva? 



• Vyhnúť sa prehriatym priestorom. Pocit horúčavy zhoršuje 

nevoľnosť.

Pri začínajúcej nevoľnosti pomáha ovoňať citrón alebo zázvor. 

Rovnako jej pomáha predchádzať aj pitie zázvorového čaju 

(aj počas cestovania dopravnými prostriedkami). 

V každom prípade je potrebné o týchto komplikáciách 

informovať lekára, pretože vo väčšom rozsahu môžu mať za 

následok nerovnováhu dôležitých živín v tele.

Pálenie záhy, zápcha
Pálenie záhy a poruchy trávenia sa vyskytujú najčastejšie v treťom 

trimestri tehotenstva, kedy rastúca maternica viac tlačí na 

žalúdok a črevá. Najlepší spôsob, ako sa s tráviacimi problémami 

vysporiadať, je im predchádzať. Pomôcť vám môžu aj tieto tipy: 

• Jesť päť až šesť menších jedál počas celého dňa, 

namiesto troch veľkých jedál denne.

• Počkať jednu hodinu po jedle a až potom si ľahnúť.

• Vyhnúť sa pikantným, mastným a ťažkým jedlám, 

taktiež aj káve.

Ak sa páleniu záhy nedá vyhnúť, skúsiť treba 

najskôr nasledujúce tipy: 

• Zjesť biely jogurt alebo vypiť pohár mlieka.

• Vypiť pohár teplého mlieka s lyžicou medu.

• Žuvanie žuvačky podporuje tvorbu slín, ktoré môžu pomôcť 

zriediť žalúdočné kyseliny.

Užívanie antacíd (liekov proti páleniu záhy) je nutné vždy 

prekonzultovať s lekárom alebo lekárnikom, keďže obsahujú 

vysoký obsah sodíka. Bezpečné sú prípravky s obsahom 

prírodného alginátu.

Chrípka, prechladnutie, bolesť hrdla
Tehotné ženy sú náchylnejšie na vznik týchto ochorení. 

Prepuknúť môžu po pobyte v extrémne klimatizovaných 

chladných miestnostiach, letných horúčavách či v sychravom 

počasí. Horúčku nad 38,5 °C netreba podceňovať. Rovnako aj 

vírus chrípky, ktorý je nebezpečný hlavne v prvom trimestri 

tehotenstva. Tieto ochorenia je potrebné konzultovať 

s lekárom a dôkladne vyliečiť. Horúčku a bolesť je možné 

krátkodobo potlačiť liekom s obsahom paracetamolu. Kyselina 

acetylsalicylová sa smie podávať na odporúčanie lekára na 

tlmenie bolesti a zníženie teploty len počas prvého a druhého 

trimestra tehotenstva. V boji proti chrípkovým ochoreniam, 

kašľu a prechladnutiu pomôže zázvorový čaj, cibuľový sirup 

a cesnak. Proti bolesti hrdla sú vhodné pastilky na cmúľanie 

s obsahom propolisu a kloktanie odvarom z rumančeka. Pri 

pocite upchatého nosa pomáha preplachovanie morskou 

vodou. Imunitu nastávajúcej mamičky posilní zázvor, dostatok 

vitamínu C a E, zinok, selén, echinacea a čaj rooibos, ktorý je aj 

prirodzeným zdrojom minerálov.

Pri nákupe akýchkoľvek prípravkov v lekárni je vhodné upozorniť 

na skutočnosť, že majú slúžiť tehotnej žene. Pri pretrvávajúcich 

alebo výrazných komplikáciách je vždy potrebné kontaktovať 

lekára. Pre budúcu mamičku je dôležité prežiť tehotenstvo pokiaľ 

možno v pokoji, aby so svojim dieťatkom prežila chvíle plné 

pohody a radosti. 

Mgr. Daniela Haľková, farmaceutka z lekárne Dr.Max
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Zápchu, sprevádzajúcu tehotenstvo, pomôže prekonať 
zvýšenie množstva prijatých tekutín, konzumácia 

sušených sliviek a fíg, ale i vlákniny, ktorá sa nachádza 
v čerstvom ovocí a zelenine.

Horúčku nad 
38,5 °C netreba 

podceňovať. Rovnako 
aj vírus chrípky, ktorý 
je nebezpečný hlavne 

v prvom trimestri 
tehotenstva.



V priebehu života sa naša pokožka môže stať citlivou hneď 

z niekoľkých dôvodov. Či už hovoríme o dedičnosti, alebo 

o vplyve vonkajšieho prostredia. Je len na nás, ako sa k prípadným 

problémom postavíme. Ľudia s citlivou pokožkou by si preto mali 

dávať veľký pozor pri výbere krému na opaľovanie a poradiť sa 

s odborníkom v tejto oblasti. 

Najčastejšie obmedzenia pri opaľovaní
Jedným z najčastejších chronických ochorení kože je akné. Vzniká 

v dôsledku uzatvorenia vývodov mazových žliaz, čo následne 

vedie k ich zápalu. Mnoho ľudí si myslí, že v letných 

mesiacoch je akné na ústupe aj vďaka prísunu slnečnej 

energie. Nie vždy je tomu tak. Výberom nevhodného 

prípravku na opaľovanie môžeme svojej pokožke 

ublížiť a stav akné zhoršiť. Prirodzene, závisí od druhu akné, 

ktoré sa na povrchu našej epidermy vytvorí. Stav zhoršuje nielen 

prítomnosť kvasiniek, baktérií, prípadne roztočov, ale aj slnko. 

Taktiež niektoré lieky na akné môžu zvyšovať citlivosť pokožky 

na slnko. V neposlednom rade, nadmerným vystavovaním akné 

slnečnému žiareniu môže v týchto miestach nastať zvýšená 

pigmentácia pokožky, ktorá sa prejavuje odlišným sfarbením. 

Ďalším veľmi častým problémom sú jazvy. Tie nám síce 

z pokožky nikdy nezmiznú, ale nadmerným pobytom 

na slnku, prípadne chybným výberom krému na 

opaľovanie, môžu škaredo zhrubnúť. Navyše, veľa 

ľudí sa spolieha na to, že častejším opaľovaním 

jazvy zhnednú a ich viditeľnosť sa zníži. Niekedy sa 

však môže výraznosť jazvy ešte zvýšiť, keďže sa v jej 

blízkosti vytvoria pigmentové škvrny. Tento problém sa 

dá najlepšie odstrániť dôkladnou hydratáciou a ochranou 

pokožky. 

Menej šťastní z nás sa slnečnému žiareniu musia vyhýbať počas 

celého roka. Dôvodom je donedávna zriedkavý, no v dnešných 

dňoch stále častejší, výskyt alergie na slnko. V prípade tejto 

diagnózy je nevyhnutná pravidelná liečba liekmi proti alergii 

(antihistaminikami), ktorú však musia pacienti konzultovať so 

svojím lekárom. 

Aby ste si slnko 
cez leto užili 
bezpečne
Slniečko. Kto by ho nemal rád? Vyčaruje 
úsmev na tvári, dodáva nám životnú energiu, 
vitamíny, ba čo viac, vďaka „oskarovi“ 
sa môžeme aj krásne opáliť. Ako všetky 
príjemné veci, aj opaľovanie má taktiež svoju 
odvrátenú stránku. Ak si nedáme pozor, naša 
pokožka môže dopadnúť veľmi zle. Rizikovú 
skupinu predstavujú najmä ľudia, ktorých po 
celý rok trápi citlivá pokožka, jazvy, alergie, 
ekzémy a takisto pigmentové škvrny. 

Mnoho ľudí si 
myslí, že v letných 
mesiacoch je akné 
na ústupe aj vďaka 

prísunu slnečnej 
energie. Nie vždy je 

tomu tak.
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PREPLÁVAJTE 
SLNKOM BEZ OBÁV
Opa ovacie prípravky EQUILIBRIA s extraktom 
z morskej riasy Laminaria ochroleuca pomáhajú 
chráni  pred UV žiarením aj tú najcitlivejšiu pokožku. 
V aka garantovanej vodeodolnosti vám poskytnú 
ochranu aj po as pobytu vo vode.

www.equilibria-cosmetics.com

Zakúpite exkluzívne v lekár ach Dr.Max 
alebo v e-shope www.drmax.sk

Žiadny opa ovací prípravok neposkytuje 100% ochranu pred slne ným žiarením. 
Aj v prípade použitia opa ovacieho prípravku je nutné dodržiava  alšie zásady 
bezpe ného pobytu na slnku. Viac informácií nájdete na www.equilibria-cosmetics.com

equilibria2017_185x235_052017.indd   1 18.05.17   17:24



Pigmentové škvrny sú menšie oblasti pleti s tmavším zafarbením 

(hyperpigmentácia), ktoré sa vytvárajú na rôznych častiach 

tela často vystavovaných slnku. U žien ide o častejší jav, 

najmä v období okolo štyridsiateho roku života. Nejde pritom 

o zdravotne závadný proces, pokožka len za určitých okolností 

produkuje viac melanínu (pigment, farbivo), čím dochádza k jej 

zhnednutiu. 

Správnym prípravkom k peknému opáleniu 
Pre ochranu proti všetkým komplikáciám, ktoré sme si priblížili, 

je kľúčový výber správneho a účinného prípravku na ochranu 

našej pokožky. V tomto prípade máme niekoľko možností. 

Buď siahneme po opaľovacích krémoch, prípadne sprejoch, 

olejoch alebo géloch. Novinku na trhu tiež predstavujú takzvané 

„opaľovacie hmly“. Tak či onak, závisí od typu pokožky 

a potrieb jednotlivca. Počas leta je tiež dôležitý aj 

výber doplnku na výživu našej pokožky. Vhodné je 

napríklad užívanie betakaroténu, ktorý nám počas 

celého leta pomáha udržiavať pokožku zdravú 

a opálenú. Taktiež nezabúdajme na jej dostatočnú hydratáciu, 

ktorá je dôležitá počas celého roka. Dobre hydratovaná pokožka je 

lepšie pripravená na prijímanie slnečných lúčov, aj na regeneráciu 

po pobyte na slnku. V lekárňach nájdeme rozličné prípravky, 

ako sú spreje, peny a krémy. Každá je pritom vhodná na iný 

typ pokožky. Dôležité je už len vybrať si dermoporadcu, alebo 

lekárnika, ktorý vám ochotne a správne poradí. Lebo slnko 

a leto je tu pre nás, tak si ho nenechajme pokaziť.

Stela Kiššová, farmaceutická laborantka 

z lekárne Dr.Max

V lekárňach 
nájdeme rozličné 
prípravky, ako sú 

spreje, peny a krémy. 
Každá je pritom 

vhodná na iný typ 
pokožky.

Na tvorbu pigmentových škvŕn majú dosah 
rozmanité faktory. Tým najvýznamnejším sú pritom 

hormonálne zmeny. 
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Aby ste sa
nenachodili

Nová
služba

Dostupnosť vášho lieku teraz zistíte na našej infolinke 
alebo na www.drmax.sk/dostupnostliekov.

Vďaka našej novej službe sa nenachodíte. 

Stačí len zavolať alebo navštíviť našu webovú stránku.

Bezplatná infolinka Dr.Max

0800 60 60 70

Ste v dobrých rukách

Dostupnosť liekov
si po novom môžete overiť telefonicky
Stalo sa vám už niekedy, že ste pri hľadaní vášho lieku po lekár-

ňach nachodili doslova kilometre? Po novom by takáto nedobro-

voľná turistika mala patriť minulosti. Nová služba lekární Dr.Max 

vám umožní overiť si dostupnosť lieku alebo napríklad výživové-

ho doplnku vo vašom okolí prostredníctvom zákazníckej infolin-

ky. Služba je bezplatná a od apríla je k dispozícii širokej verejnosti 

v pracovných dňoch od 8.00 do 20.00.

Prostredníctvom novej služby lekární Dr.Max si môžete overiť 

dostupnosť lieku na predpis či voľnopredajného produktu vo va-

šom okolí. Stačí, keď operátorovi nadiktujete adresu, prípadne 

miesto, kde sa nachádzate, a názov produktu, ktorý potrebujete. 

Ten na základe poskytnutých informácií preverí v systéme aktuál-

nu dostupnosť v okruhu 10 kilometrov. V prípade záujmu vás bu-

de navigovať do najbližšej lekárne Dr.Max, kde je tovar k dispozícii. 

„Naše služby sa snažíme neustále zlepšovať a inovovať. Pevne 
 veríme, že táto novinka prispeje v rámci starostlivosti o pacientov 
k väčšiemu pohodliu zákazníkov, ktorí sa vďaka nej po lieky už nena-
chodia,“ vysvetľuje zámer služby Tomáš Slechan, výkonný riaditeľ 

 lekární Dr.Max na Slovensku.

V rámci služby je k dispozícii aj bezplatné zasielanie SMS s adre-

sou a kontaktom na vybranú lekáreň. Služba má len informatívny 

charakter a nie je možné prostredníctvom nej produkt napríklad 

rezervovať. Číslo bezplatnej infolinky je 0800 60 60 70.



Alergická reakcia
Po bodnutí každým druhom blanokrídleho bodavého hmyzu 

ako osa, včela, sršeň, či čmeľ môže vzniknúť alergická reakcia. 

Najčastejšie sa stretávame s alergickou reakciou na jed osy 

a včely. 

Pri normálnej reakcii po bodnutí spozorujeme sčervenanie, 

opuch, bolestivosť v mieste bodnutia, ktorá vzniká hneď 

a odznieva v priebehu 24 – 48 hodín. 

Alergickú kožnú reakciu charakterizuje veľká oblasť opuchnutej 

kože a podkožia (viac ako 10 cm) červenej farby, ktorá je horúca 

a bolestivá. V priebehu prvých 24 – 48 hodín sa reakcia môže 

zväčšovať a pretrváva až 5 dní.

Celková alergická reakcia sa vyvíja v priebehu prvej polhodiny 

po bodnutí hmyzom, najčastejšie však v priebehu prvých minút. 

Okrem vyššie opísanej alergickej kožnej reakcie (nemusí byť 

vždy prítomná) ju charakterizujú celkové kožné príznaky, ako 

napríklad žihľavka, ale aj dýchacie (sípanie či astmatický záchvat), 

kardiovaskulárne (zrýchlenie pulzu, zníženie krvného tlaku), 

neurologické, tráviace (kŕče v bruchu, nevoľnosť) a prípadne ešte 

aj iné prejavy.

Nebezpečné sú najmä bodnutia do tváre, 
krku, jazyka. Vtedy je potrebné človeka posadiť 

a rozopnúť mu tesné oblečenie, chladiť bodnuté miesto, 
podať liek (antihistaminikum proti alergickej reakcii) 

a vyhľadať lekársku pomoc. 

Čo nás to vlastne pichlo?
Pri zisťovaní, ktorý bodavý hmyz nás to bodol, nám môže 

pomôcť zanechané žihadlo v pokožke. Vo väčšine prípadov 

je žihadlo od včely. Samozrejme, je dôležité si aj spomenúť, 

kde sme sa nachádzali. Na rozkvitnutej lúke je väčšia 

pravdepodobnosť bodnutia včelou, kým pri stánku so zmrzlinou 

skôr osou. Ak ostalo žihadlo v pokožke, je nutné ho opatrne 

odstrániť a ranku vydezinfi kovať. Veľmi vhodné je miesto chladiť 

a potrieť gélom s antihistaminikom.

Spomedzi asi 14 000 druhov zo 400 rodov cicavého hmyzu nás 

najčastejšie v prírode budú trápiť komáre a ovady. Po uštipnutí 

komárom vzniká malý začervenaný pupenec, ktorý veľmi svrbí 

a najťažším a zároveň najdôležitejším pravidlom je neškriabať 

si ho. Hrozí nám totiž zanesenie infekcie do ranky, zhoršené 

hojenie, prípadne aj vznik jazvičky. U detí sa môže niekedy 

vyskytnúť alergická žihľavka na celom tele, a celkové ťažké 

reakcie podobné po bodnutí osou alebo včelou. Našťastie sú 

tieto prípady veľmi ojedinelé. Na Slovensku žije taktiež okolo 

40 – 50 druhov komárov, ktoré môžu prenášať vírusy aj parazity. 

Uhryznutie ovadom je veľmi bolestivé, priebehom podobné 

komárovi. 
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Krásne počasie nás priam láka na oddych do 
prírody. No aj ten najkrajší výlet dokážu zničiť 
nepríjemné štípance a alergická reakcia môže 
urobiť zo stanovania nočnú moru! Ako sa 
pripraviť, aby sme si prírodu naozaj užili bez 
následkov z nepríjemného hmyzu?

Ochráňte 
sa účinne 
pred otravným 
hmyzom



Ako sa pred hmyzom chrániť?
Je potrebné uvedomiť si zvýšený výskyt bodavého 

hmyzu pri stánkoch s občerstvením, nedotýkať sa osích 

hniezd, nechodiť do blízkosti včelích úľov. V prírode 

by ste nemali chodiť bosý a vždy si pred pitím, hlavne 

sladkého nápoja, skontrolovať pohár. Z plechovky, 

ktorá bola aj na krátky okamih bez nášho dozoru, by ste 

už radšej nemali piť. V prípade prítomnosti hmyzu v blízkosti 

človeka je potrebné zostať pokojný – nerobiť rýchle pohyby, 

neoháňať sa. Najlepšie je počkať, kým hmyz sám odletí.

Do prírody nepoužívajte výrazné vône a ani nenoste 

pestrofarebné oblečenie. Proti komárom poskytuje základnú 

mechanickú ochranu moskytiéra. Ráno a podvečer noste vhodné 

zakrývajúce oblečenie, účinnú ochranu vám poskytnú aj 

repelenty. Znižujú atraktivitu hostiteľa tým, že narušujú 

„čuchovú“ orientáciu rôznym spôsobom. Tradičným receptom 

býva užívanie vyšších dávok vitamínu B1 alebo B-komplexu. 

Aktuálne poznatky však ich účinok nepotvrdili.

Americké centrum pre prevenciu chorôb odporúča 
používať chemické repelenty na báze DEET, icaridin, 

IR3535 alebo vybrané éterické oleje.

DEET patrí medzi najviac používanú zložku repelentov 

a považuje sa za určitý štandard, s ktorým sa porovnáva účinnosť 

iných repelentov. Má široké spektrum účinnosti a pri bežnom 

zodpovednom použití je to relatívne bezpečná látka. Zvyšovanie 

koncentrácie DEET sa neprejavuje ani tak vo zvýšení účinku 

repelentu, ako skôr v predĺžení doby jeho pôsobenia. Nemal 

by sa používať na poškodenú pokožku. DEET má charakter 

organického rozpúšťadla, a preto môže poškodiť laky, povrchy 

plastov a syntetické tkaniny.

Icaridin (picaridin) je novšia repelentná látka, ktorá vykazuje 

nižšiu toxicitu a dráždivosť ako DEET pri podobnej účinnosti. 

Na rozdiel od DEET nepoškodzuje syntetické materiály vrátane 

plastov. Éterické oleje bývajú veľmi dobre znášané a zároveň 

nepredstavujú skoro žiadnu záťaž pre životné prostredie. Ich 

nevýhodou je kratšia doba účinku a nutnosť opakovania aplikácie 

skoro každé 2 hodiny. K najpoužívanejším patrí olej citrónového 

eukalyptovníka a olej z citrónovej trávy cejlónskeho typu. 

Čo nesmie chýbať na výlet či stanovačku?
V prvom rade sa vždy pripravte dopredu – popremýšľajte, čo si 

oblečiete a kde budete spať. 

Zoberte si vhodný repelent. Deťom neaplikujte repelent určený 

pre dospelých! Pre prípad poštípania a silného svrbenia si 

zoberte aj gél s antialergickou zložkou. Pre prípad silnejšej 

reakcie, napríklad pri bodnutí osou, je dobré mať po ruke tablety 

s antihistaminikom – sú to látky na potlačenie alergickej reakcie 

a 7 tabletkové balenie je voľnopredajné. Majte so sebou aj 

dezinfekciu na rany – nikdy neviete, kedy sa niečo prihodí a aj 

bodnutie je dobré vydezinfi kovať, zabránite tak prípadnej infekcii. 

V prípade, že ste ťažký alergik, nemali by ste nikdy odísť 

z domu bez pohotovostného balíčka, ktorý by mal obsahovať 

adrenalínové pero, tablety s obsahom kortikoidov, tablety 

s obsahom antihistaminika a inhalačný betablokátor na 

uľahčenie dýchania. Tieto lieky sú na lekársky predpis a pacient 

má na nich nárok po konzultácii s lekárom raz ročne. Po podaní 

adrenalínového pera (t.j. po prekonaní alergickej reakcie) sa má 

pacient okamžite dostaviť k lekárovi na akútne vyšetrenie. 

Na záver vám prajeme veľa krásnych chvíľ v prírode. 

A nezabudnite, že šťastie praje pripraveným. 

Mgr. Jaroslava Zlatušková, farmaceutka z lekárne Dr.Max
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V prípade 
prítomnosti hmyzu 
v blízkosti človeka
 je potrebné zostať 
pokojný – nerobiť 

rýchle pohyby, 
neoháňať sa.



Čo ťa priviedlo k futbalu? Spomenieš si ešte 

na svoje futbalové začiatky?

K futbalu ma priviedol môj starší brat, ktorý v dobe, keď som mal 

asi 7 rokov, sa už futbalu venoval aktívne. Pamätám si, že som za 

ním raz prišiel na naše ihrisko na dedine, kde hrali medzi sebou 

kamaráti. Chýbal im hráč do počtu a samozrejme, aj keby som 

len mal stáť v bráne, musel som sa k nim pridať. Viem, že v ten 

deň sme tam strávili až do zotmenia a hra skončila, keď majiteľ 

lopty musel ísť už domov . Odvtedy ma tento šport tak chytil, 

že sa mu venujem dodnes. 

Si hráčom ŠTK Šamorín. Na akom poste hrávaš? Ako si sa 

dostal do tohto klubu?

Aktívne som začal s futbalom v Trenčíne, ako malý žiačik. Keď 

som odišiel do Bratislavy študovať na fakultu, hrával som za 

Inter Bratislava a ŠKP Dúbravka. Potom ma oslovil majiteľ klubu 

v Šamoríne. Jeho fi lozofi a a ambície ma zaujali, tak som prijal 

jeho ponuku. V Šamoríne hrávam záložníka, ale nie je to ten, 

ktorý sedí na lavičke . Je to post medzi obranou a útokom.

Za aký klub je tvojím snom hrať a prečo?

Vždy som mal sen hrať za španielsky klub, akým je Barcelona. Kto 

by nechcel, že? Patrí medzi najúspešnejšie kluby sveta a to čo, 

jeho hráči momentálne predvádzajú na ihrisku s loptou, je niečo 

neuveriteľné. Niekedy sa veľmi čudujem, či sú títo chlapci vôbec 

z našej planéty. 

Od ktorého futbalistu z histórie alebo súčasnosti by si sa rád 

dozvedel niekoľko tipov?

Určite je to Francúz Zinedine Zidane, ktorý bol brilantným 

technikom a rozumom celého tímu. Čo momentálne dokazuje aj 

ako tréner. 

Ako vyzerá tvoj denný program? Ako sa ti darí skĺbiť prácu 

v lekárni s futbalom? 

Ráno 5:30 budíček (raňajky sa nikdy nestíhajú). Od siedmej 

do pol štvrtej som v lekárni. Trošku si poexpedujem (150-200 

receptov) a o šiestej som už na tréningu . Domov prichádzam 

okolo pol deviatej večer. Takto fungujem 5x do týždňa. Cez 

víkend mám jeden deň zápas a druhý deň konečne oddychujem 

a venujem sa rodine. Dá sa to skĺbiť, ale je to časovo náročné. 

Mám jedno šťastie, že pracujem do pol štvrtej.

MAXimum | Predstavujeme | 14

Skĺbiť prácu, rodinu a voľný čas býva často veľmi náročné. Ešte väčšou výzvou je, ak sa hobby 
venujete na profesionálnej úrovni. Príkladom toho, že sa to dá, je farmaceut PharmDr. Ľubo 
Mezovský z lekárne Dr.Max v Galante, ktorý sa popri práci za tárou venuje aktívne futbalu za 
ŠTK Šamorín. Prezradil nám, prečo podľa neho dámy chodia na futbal, ale aj o jeho plánoch, 
úspechoch a lekárenských i futbalových snoch.

Futbal aj práca v lekárni sa 
dá skĺbiť, aj keď je to náročné

NA ZÁPAS PRÍDE ĽUBOVI FANDIŤ CELÁ RODINKA.



Máš aj nejaký rituál pred zápasmi? 

Jeden mám. Je to skôr zvyk od mala, dajme tomu, že pre šťastie. 

Ako farmaceuti by sme povedali, že je to taká malá obsedancia. 

Keď si obúvam kopačky, vždy si najskôr zaväzujem ľavú, až 

potom pravú kopačku. 

Na ktorý z momentov vo svojej doterajšej kariére si najviac 

hrdý? Koľko gólov sa ti podarilo počas svojej kariéry dať? 

Počas štúdia na farmácii som mal profesionálnu zmluvu 

s Interom Bratislava. Bola to najvyššia slovenská 

súťaž. Niekedy sme trénovali dvakrát denne, 8 – 9 

tréningov v týždni. Bolo to naozaj náročné popri 

škole. S odstupom času sám neviem, ako som 

to dokázal zvládať. Druhá vec, ktorá je pre mňa 

nezabudnuteľná, je postup so Šamorínom zo štvrtej 

ligy až do druhej najvyššej ligy. Prežil som v Šamoríne 

najkrajších osem futbalových rokov. Koľko gólov som dal, 

to naozaj neviem presne. Za sezónu to bude tak do 10 gólov. 

Aké sú tvoje plány do budúcnosti v lekárni a aké vo futbale?

Pravdu povediac, ako futbalový hráč nemám veľké oči. Roky 

pribúdajú a futbalový vek sa mi kráti, preto si to užívam a teším 

sa z každej chvíle na trávniku, pokiaľ mi zdravie slúži. Moja 

budúcnosť v lekárni? Ťažko povedať, aká bude. Práca v lekárni 

má určite svoje čaro. V lekárni som od skončenia na fakulte 

a momentálne ma táto práca baví. Nechávam tomu voľný priebeh. 

Čím môže tento šport prilákať ženy? 

Myslím si, že je pravda, keď poviem, že ak muž ide na futbal, tak 

sleduje, kto proti komu hrá a do koho brány padajú góly. Keď 

príde na futbal žena, tak vidí 22 mužských pozadí, behajúcich 

v trenírkach a je jej úplne jedno, či je na ihrisku aj tá 

biela guľatá vec. Takže mnoho fanúšičiek priláka 

práve týmto spôsobom . Samozrejme, na prvom 

mieste je atmosféra. 

Ak je zaplnený štadión, na ktorom je 20 – 30 tisíc 

spievajúcich fanúšikov, tak je to určite silný 

zážitok aj pre ženy. 

A posledná otázka, čo robíš ak práve nie si v lekárni, ani 

na futbalovom ihrisku? 

Venujem sa mojej rodine. Toho času je veľmi málo, preto 

sa ho snažím čo najviac tráviť s mojím synom Samkom 

a priateľkou Martinou.

Eva Čepanová
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 NA IHRISKU I V LEKÁRNI VYDÁ ZO SEBA MAXIMUM.

 



Prečo ste sa v rámci štúdia rozhodli zamerať práve 

na virológiu a neskôr na molekulárnu biológiu?

Keď som začala študovať na Prírodovedeckej fakulte UK 

v Bratislave, nemala som jasnú predstavu, ktorému odboru 

by som sa chcela venovať. Avšak už počas prvých prednášok 

virológie a mikrobiológie som nadobudla presvedčenie, že 

to bude jeden z týchto dvoch odborov. Nakoniec som sa 

rozhodla pre virológiu, pretože vírusy sú podľa mňa neskutočne 

fascinujúce. 

Čím vás zaujali?

Fakt, že tieto nebunkové organizmy dokážu preprogramovať 

bunku, aby produkovala to, čo oni potrebujú, mi pripadal 

jedinečný. Virológia a molekulárna biológia sa v mnohom 

prelínajú a mňa vždy najviac zaujímali práve molekulárne 

mechanizmy replikácie vírusov. Svoju diplomovú prácu som 

vypracovávala v laboratóriu, ktoré sa venuje nádorovým 

ochoreniam a ich molekulárnym mechanizmom. Už vtedy 

som vedela, že v budúcnosti sa chcem venovať práve tejto 

tématike, a tak bolo prirodzené, že ako študijný odbor svojho 

doktorandského štúdia som si vybrala molekulárnu biológiu. 

Taktiež je známa spojitosť medzi vírusmi a niektorými nádorovými 

ochoreniami, takže je to všetko „pekne poprepájané“.

Ako doktorandka ste sa venovali štúdiu feochromocytómov 

a paragangliómov. Čo je to za ochorenia?

Feochromocytómy a paragangliómy sú nádory 

neuroendokrinného pôvodu, ktoré sú veľmi zriedkavé, a preto 

mnoho ľudí o nich ani netuší. To je aj jeden z dôvodov, prečo 

zatiaľ neexistuje efektívna liečba v prípade malígneho ochorenia, 
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Lekárne Dr.Max mali tento rok opäť česť stať sa partnerom podujatia Študentská osobnosť 
Slovenska 2015/2016, nad ktorým prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. 
Lekárne sa tohto zaujímavého projektu zúčastnili už druhý raz, pretože podporu vzdelávania 
považujú za jednu z kľúčových aktivít v programe spoločenskej zodpovednosti. Tento raz 
vám v rubrike Relax prinášame interview s víťazkou kategórie Lekárske vedy a farmácia, 
Mgr. Petrou Bullovou, PhD.

Zoznámte sa s víťazkou 
súťaže Študentská osobnosť 
Slovenska v kategórii 
Lekárske vedy a farmácia

Mgr. Petra Bullová, PhD. 

Vek: 31. Pochádza z: Liptovskej Lúžnej.
Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 
odbor biológia, špecializácia virológia. Ako doktorandka sa 
venovala štúdiu feochromocytómov a paragangliómov, 
ako aj molekulárnym mechanizmom a úlohe hypoxie 
v súvislosti so vznikom a progresiou týchto nádorov. 
Aktuálne zamestnanie: vedecký pracovník na Oddelení 
Molekulárnej Medicíny, Virologický Ústav, BMC, SAV.
Obľúbená farba: zelená. 
Jazyky: anglický, základy francúzštiny.
Životné motto: „Šťastie praje pripraveným.”



nakoľko výskumu týchto nádorov sa venuje podstatne 

menšia vedecká komunita, ako častejšie sa vyskytujúcim typom 

onkologických ochorení. 

Prečo ste sa zamerali práve na ne?

Priznám sa, tiež som o tomto ochorení nevedela nič, až do 

posledného roku môjho magisterského štúdia. Ako som spomínala, 

v našom laboratóriu sa venujeme štúdiu nádorov, konkrétne 

nádorovej hypoxii, teda zníženej hladine kyslíka. Hypoxia je 

v nádoroch bežná a je zodpovedná za aktiváciu mnohých procesov 

podporujúcich ich rast. Medzi nádory, u ktorých hrá hypoxia 

dôležitú úlohu, patria aj feochromocytómy a paragangliómy. 

Na základe toho prejavil záujem o spoluprácu s naším 

laboratóriom jeden z najväčších odborníkov na toto 

ochorenie na svete profesor Karel Pacák, ktorý 

zhodou okolností pochádza z Českej Republiky. 

V rámci tejto nadviazanej spolupráce s ním som 

dostala ponuku venovať sa tejto tematike. Veľmi 

rada som s tým súhlasila. 

Čomu konkrétne sa venujete na SAV, ako sa Vám 

v ňom darí napredovať?

Na našom oddelení sa už vyše 20 rokov venujeme proteínu 

karbonická anhydráza IX (CA IX), ktorý bol objavený práve 

u nás a dnes sa vie, že je to významný marker nádorovej 

hypoxie. Ja študujem odpovede nádorových buniek na rôzne 

chemoterapeutiká v súvislosti s CA IX, keďže prítomnosť tohto 

proteínu je zvyčajne spojená so zlou prognózou ochorenia. 

No a myslím si, že zatiaľ to ide celkom fajn. 

Máte veľa kolegov vo vašom veku?

Tak primerane. Myslím, že vzhľadom k počtu vedeckých 

pracovníkov na našom pracovisku, je to vyvážené. Neustále k nám 

prichádzajú noví diplomanti, máme doktorandov a samozrejme 

„postdocov“, takže je u nás veľa šikovných mladých ľudí. 

Ako prišiel nápad zapojiť sa do súťaže Študentská osobnosť 

Slovenska?

Bol to nápad môjho bývalého školiteľa Dr. Juraja Kopáčka. Ja totiž 

veľmi neobľubujem, keď som stredobodom pozornosti, a preto 

by mi to samej ani nenapadlo, aj keď si uvedomujem, že aj takáto 

forma prezentácie má svoj zmysel. Pokladám za veľmi dôležité 

ukázať verejnosti, že aj na Slovensku sa dobrá veda naozaj robí 

a dajú sa dosiahnuť významné výsledky. 

Čo pre Vás znamená víťazstvo v kategórii Lekárske vedy 

a farmácia?

Ja si toto víťazstvo veľmi cením. Vôbec som to neočakávala, 

pretože som videla, že v mojej kategórii je veľa šikovných 

a kvalitných mladých vedcov. Veľmi ma potešilo, že moja práca 

bola aj takto povšimnutá a odmenená a utvrdilo ma v tom, 

že to, čo robím, má zmysel. 

Aké máte ďalšie plány v profesijnej oblasti?

Momentálne som zamestnancom Oddelenia 

Molekulárnej Medicíny, VÚ, BMC, SAV a istú 

dobu by som tu chcela pobudnúť a pokračovať 

v rozbehnutých projektoch. Určite by som sa 

naďalej chcela venovať štúdiu nádorovej hypoxie 

a mechanizmom, ktoré ovplyvňuje. Je to tématika, 

ktorá je mi veľmi blízka a pre tento výskum máme 

u nás k dispozícii kvalitné a potrebné vybavenie na 

veľmi vysokej úrovni. Taktiež by som chcela aj nadviazať 

ďalšie spolupráce v zahraničí a získať tak nové skúsenosti, ale to je 

zatiaľ otázkou budúcnosti. 

Zdenka Krížová

Cieľom projektu Študentská osobnosť Slovenska je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov z rôz-
nych vedných odborov, študujúcich na slovenských vysokých školách alebo doktorandov v rámci vedeckých pracovísk SAV. 
Týmto projektom chcú organizátori podporiť vedu, ako aj mladých talentovaných študentov vysokých škôl na Slovensku. 

Porota tento raz vyberala zo 79 nominácií. Ocenenia boli tento rok študentom udeľované v 12 kategóriách, zahŕňajúc 
elektrotechniku, hutníctvo, farmáciu, chémiu, informatiku, architektúru, poľnohospodárstvo alebo šport. Najvýznamnejšou 
študentskou osobnosťou šk. r. 2015/2016 sa stala Veronika Némethová z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied (SAV). 
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Ja si toto víťazstvo 
veľmi cením. Vôbec som 
to neočakávala, pretože 
som videla, že v mojej 

kategórii je veľa 
šikovných a kvalitných 

mladých vedcov. 

Víťazka súťaže Študentská osobnosť Slovenska 2015/2016 v kategórii 
Lekárske vedy a farmácia Mgr. Petra Bullová, PhD.



V čom sa teda od seba skutočne líšime a ktoré situácie riešime 

rozdielne? Je na mieste sa zamyslieť a pokúsiť sa nájsť spoločnú 

reč, keďže v konečnom dôsledku sa protiklady priťahujú a muži 

a ženy vedia utvoriť pekný harmonický celok, aj keď zložený 

z rozdielnych častí. 

Môžu za to aj gény
Odlišnosti medzi nami sú zakorenené v našich 

génoch, evolučnom vývoji a sú tiež podmienené 

situáciami z dávnych dôb. Historicky bol muž 

vnímaný ako dominantný, individualista, lovec 

a ten, kto ochraňoval rodinu pred prípadným 

nebezpečenstvom. Ženy sa starali o domácnosť, 

rodinu, viac komunikovali a družili sa s ostatnými 

ženami. U oboch pohlaví sa preto rozvíjali odlišné 

časti mozgu. U mužov tie, ktoré zodpovedali za strategické 

myslenie, organizáciu či vytrvalosť. U žien boli viac aktívne centrá 

zodpovedajúce za komunikáciu, socializáciu či schopnosť robiť 

viac činností naraz. Rozdiely medzi nami nie sú preto iba vo 

fyzickom výzore, ale tiež v psychických procesoch či sociálnej sfére 

a sú často podmienené výchovou a rôznymi situačnými faktormi. 

Ženy majú vyššiu predstavivosť a fantáziu, vďaka ktorej 
lepšie píšu slohové práce, rýchlejšie chápu gramatiku či 

pravopis. Chlapci a muži sú zasa šikovnejší v matematike 
či geometrii, logických úsudkoch a predmetoch, ktoré si 

vyžadujú abstraktné myslenie.

Počas detstva a pri výchove detí vidíme rozdiely medzi 

dievčatami a chlapcami aj v hre, kedy chlapci automaticky 

siahajú po autíčkach, vláčikoch a strojoch, hrajú sa na vojakov 

a súperia medzi sebou. Dievčatá naopak pôsobia placho, hrajú sa 

s bábikami, učia sa variť a napodobňujú rolu matky. Rozdielnosť 

v povahách či správaní je tak často odrazom aj sociálneho učenia 

a preberania vzorcov správania sa našich rodičov.

Pri rozhodovaní a výbere štúdia alebo povolania sú taktiež 

badateľné rozdiely. Dievčatá viac inklinujú k humanitným 

smerom, kde môžu využívať svoju schopnosť empatie, intuíciu 

a predstavivosť, vďaka ktorým bývajú v práci často kreatívne. 

Chlapcov a mužov viac zaujímajú technické či ekonomické smery, 

v ktorých je im umožňované používať ich dobrý logický úsudok 

a analytické myslenie. Vďaka nim sú schopní riešiť problémy 

efektívne. Ženy sú orientované viac na detail, a preto sa pri riešení 

problémov môžu niekedy zahltiť drobnosťami alebo pozerať 

na situáciu menej komplexne ako muži, ktorí obvykle veci riešia 

s väčším nadhľadom. 

Rozdiely v komunikácii aj na pracovisku
Čo sa týka pracovného výkonu, ženy spravidla podávajú 

dlhodobo konštantný a stabilný výkon, pričom výkon mužov 

môže oscilovať a meniť sa v rôznych časových intervaloch a pod 

vplyvom napríklad stresovej situácie. Ženy majú dobrú schopnosť 
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Výrok, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše, sa stal v poslednom období populárny a často sa 
používa ako ironické poukázanie na nedokonalosti druhého pohlavia, alebo ako odľahčenie 
situácie, kedy sa muži a ženy dostanú do konfl iktu, nerozumejú si a nevedia sa dohodnúť.

Sú naozaj muži v Marsu 
a ženy z Venuše? 

Ženy majú 
dobrú schopnosť 

plánovať či organizovať, 
pravidiel sa však nedržia 
vždy striktne, dokážu aj 

vybočiť z nalinkovanej cesty, 
improvizovať a orientovať 

sa aj v neporiadku 
a chaose. 
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plánovať či organizovať, pravidiel sa však nedržia vždy striktne, 

dokážu aj vybočiť z nalinkovanej cesty, improvizovať a orientovať 

sa aj v neporiadku a chaose. To môže mužov niekedy miasť 

a pôsobiť na nich chaoticky. Je to podmienené opäť zapájaním 

odlišných mozgových centier. 

Ženy do komunikácie často vnášajú emócie, čo muži nie vždy 

chápu, pretože je pre nich typické stručné a jasné formulovanie 

myšlienok. V komunikácii idú priamo k jadru veci, nepoužívajú 

rôzne metafory alebo náznaky. Ženy sa zameriavajú na vzťahy 

a pocity ľudí, zatiaľ čo racionálnejší muž upriamuje pozornosť na 

fakty a podložené argumenty. Ženy sú v komunikácii prívetivejšie, 

podpornejšie, viac sa navzájom počúvajú a snažia sa navzájom 

sa pochopiť. Okrem zdĺhavejšej formy komunikácie produkujú 

aj viac slov. Počas dňa použijú okolo 6 tisíc slov v porovnaní 

s mužmi, ktorí denne vyslovia len okolo 3 tisíc slov. Muži však majú 

širšiu slovnú zásobu a používajú rôzne synonymá. Komunikácii 

nepripisujú taký význam ako ženy, ktoré o veciach radi rozprávajú, 

muži sú v tomto odlišní, radšej konajú. Pri počúvaní sa muži opäť 

sústredia viac na fakty a jasnosť obsahu komunikácie.

Pri rokovaniach alebo rôznych pracovných 

stretnutiach sú viac čitateľné ženy, pokiaľ napríklad 

prežívajú napätie. Pôsobia viac strnulo na rozdiel od 

„pohodovejšie“ pôsobiacich mužov. 

Pri stresových a náročných situáciách ženy často 

vyhľadávajú sociálnu oporu, potrebujú sa z problému 

doslova vyrozprávať. Ak niečo trápi mužov, spracovávajú 

to vo vnútri seba alebo premiestnia pozornosť inam, 

na šport alebo inú aktivitu. 

Odlišnosti v neverbálnej komunikácii
Pri neverbálnej komunikácii nachádzame opäť určité rozdiely a to 

najmä v schopnosti dekódovať a presnejšie vnímať neverbálne 

signály, v čom vynikajú viac ženy. Výskumy potvrdzujú, že dokážu 

ľahšie odhadnúť prežívanie svojho komunikačného partnera a to 

už pri pohľade na jeho mimiku či výraz tváre. Muži zasa dokážu 

lepšie udržať očný kontakt. O to menej sa však v komunikácii 

s druhou stranou usmievajú, čo je zasa bežnejšie u žien. 

Ženy sú vo všeobecnosti viac orientované na ľudí a sociálne 

vzťahy sa snažia udržiavať viac v neformálnej rovine. Muži 

bývajú menej osobní. Žena vie napríklad o svojich kolegoch aj 

súkromné veci, muž sa skôr zameriava na pracovný výkon a témy 

s prácou súvisiace. Ženy sú výborné pozorovateľky a majú tiež 

výborný odhad na druhých ľudí, práve pre schopnosť čítať dobre 

neverbálne prejavy. Muži pri nadväzovaní a budovaní vzťahov 

so ženami vyhľadávajú najmä dôveru, ocenenie, obdiv, súhlas 

a povzbudenie. Pre ženy je dôležitá pozornosť, pochopenie, úcta 

a uznanie, opora a bezpečie. Preto aj pri budovaní partnerských 

vzťahov môžu niekedy nastať nedorozumenia, pretože myslíme 

a cítime trochu odlišne. Je však dôležité dobre sa spoznať, 

tolerovať, akceptovať a otvorene komunikovať. 

Barbara Castagnola, psychológ

NAJČASTEJŠIE ROZDIELY V KOMUNIKÁCII

ŽENY:

• komunikujú často bez stanoveného cieľa, len aby sa 

vyrozprávali;

• informácie získavajú a odovzdávajú častejšie na základe 

pocitov či intuície;

• obsah komunikácie býva často emočne podfarbený;

• sústreďujú sa viac na pocity, vzťahy a osobné témy;

• vytvárajú podpornú a empatickú komunikačnú klímu;

• verbálny prejav je rozsiahly, používajú veľký počet slov;

MUŽI:

• komunikujú za cieľom vymeniť si podstatné informácie 

a dospieť k vyriešeniu situácie alebo problému;

• informácie získavajú a odovzdávajú tie, ktoré sú 

podložené ráciom, logikou a faktami;

• obsah komunikácie je konkrétny, štruktúrovaný 

a zrozumiteľný;

• rozhovory sú zamerané na riešenie kritických situácií, 

prácu či šport;

• pri osobných problémoch neradi komunikujú;

• čo sa týka počtu slov, verbálny prejav nie je rozsiahly;
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Ako sa stať pre svoju rodinu opäť hviezdou kuchyne a v pohodlí domova si vychutnať neodolateľnú chuť nezdravých fast food potravín 

zdravo? Prinášame vám recepty, ktoré chuťové poháriky rozhodne nepripravia o gurmánsky zážitok, ale zároveň prospejú dobrej kondícii 

a taktiež vašim krivkám. Chcete si konečne dopriať chutné potešenie bez výčitiek? Dobrú zdravú chuť! 

Čo potrebujeme:

4 väčšie červené repy

syr feta, olivový olej

soľ a korenie

Ako na to: 

Repu si nakrájame na hranolkové pásiky a uložíme do väčšej 

misy. Osolíme, okoreníme a pridáme olivový olej. Poriadne 

premiešame a necháme na čas odstáť. Neskôr hranolky 

poukladáme na plech s papierom na pečenie a posypeme 

rozdrobeným syrom feta. Pečieme pri 180 °C asi 35 minút. 

Podávame s domácou majonézou alebo jogurtovým dipom. 

Podľa chuti môžeme dochutiť tymiánom. 

Ako na zdravý fast food

TIP: 
 Ponorný mixér by mal 

byť umiestnený na 
dne nádoby počas 

20 – 25 sekúnd, potom 
postupne ťaháme 
smerom navrch. 

TIP: 
 Podávame s domácou 

majonézou alebo 
jogurtovým dipom. 
Podľa chuti môžeme 

dochutiť 
tymiánom. 

Je nezdravé, obsahuje prebytok soli a cukru, ničí naše dobré stravovacie návyky. 
Ale všetci ho milujeme, pretože je tak chutné. Fast food alias rýchle jedlo zaplnilo počas 
posledného desaťročia ulice našich miest či vrchné poschodia nákupných centier 
a nechystá sa na odchod. Naši najmenší si postupne zvykli na jeho prenikavú chuť 
a zapekanou brokolicou či mrkvovým perkeltom na obed ich už len veľmi ťažko ohúrime. 

HRANOLKY NAČERVENO

DOMÁCA MAJONÉZA À LA AVOKÁDO

Čo potrebujeme:

1 hrnček avokádového oleja

1 vajce (izbovej teploty)

citrónová šťava z jedného citrónu

štipka soli

Ako na to:

Do vyššej nádoby umiestnime všetky ingrediencie 

a vyšľahávame. Ponorný mixér by mal byť 

umiestnený na dne nádoby počas 20 – 25 sekúnd, 

potom postupne ťaháme smerom navrch. Pokiaľ by 

sa zmes nepremieňala na hustú hmotu v priebehu 

niekoľkých minút, pridáme ešte jedno vajce. 



Čo potrebujeme:

500 g gréckeho jogurtu

lyžička vanilkového extraktu

3 mangá, najlepšie mrazené

Ako na to:

Postup je veľmi jednoduchý. Všetky ingrediencie vložíme do 

mixéru a spracovávame, pokiaľ zmes nie je hustá a krémová. 

Servírujeme ihneď, poprípade necháme v mrazničke stuhnúť. 

Ako ozdobu môžeme použiť kúsok manga či lístky mäty.

Ľubomíra Honíšková
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DOMÁCE MÜSLI TYČINKY

TIP: 
 Žemle môžeme 

potrieť domácou 
majonézou, na ktorú 

nájdete recept v tomto 
článku, či omáčkou 

podľa vlastného
výberu. 

VEGETARIÁNSKY BURGER

ZDRAVÁ ZMRZLINA NA ZÁVER 

TIP: 
 Ako ozdobu 

môžeme použiť 
kúsok manga či 

lístky mäty.

Čo potrebujeme:

450 g uvareného cíceru 

(môžeme použiť aj plechovkový)

mrkva

vajce

nasekaných ovsených vločiek či strúhanky

2 strúčiky cesnaku

olivový olej

celozrnné žemle

paradajka, cibuľa, ľubovoľný šalát

soľ, korenie, drvená rasca

Ako na to:

Cícer osušíme a uložíme do mixéru spoločne 

s pokrájaným cesnakom, soľou, korením a rascou. 

Spracujeme do drsnejšej textúry a pridáme 

postrúhanú mrkvu, vajíčko, ovsené vločky. 

Ingrediencie zmixujeme do rovnomernej hmoty, 

z ktorej vytvoríme 6 až 8 placiek. Tie opečieme na 

panvici s olivovým olejom či v rúre predhriatej na 

180 °C na papieri na pečenie. Zatiaľ si na kolieska 

nakrájame paradajku a cibuľku a spolu so šalátom 

položíme po jednom kuse do celozrnných žemlí. 

Doprostred umiestime opečené placky. 

Žemle môžeme potrieť domácou majonézou, 

na ktorú nájdete recept v tomto článku, 

či omáčkou podľa vlastného výberu. 



Krížovka
V rámci Oddychovky sme pre vás pripravili obľúbenú krížovku. Za správnu odpoveď máte 
možnosť získať: Slnečnú kozmetiku EQUILIBRIA v hodnote 30 eur. 
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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Úspešnej riešiteľke krížovky z minulého čísla srdečne blahoželáme a posielame výhru v hodnote 50 eur. 
Riešenie krížovky bolo: Ak chceš spať sladko, večeraj krátko.

Slnečná kozmetika EQUILIBRIA

autor: 
Pavol  
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Produkty značky obsahujú komplex aktívnych látok prírodného 
pôvodu, vrátane extraktu z morskej riasy Laminaria ochroleuca, 
ktorý upokojuje slnkom podráždenú pokožku a prispieva 
k spomaleniu jej starnutia. Optimálna kombinácia UVA a UVB 
fi ltrov spolu s látkami zabezpečujúcimi vysokú vodeodolnosť 
poskytuje účinnú ochranu pred negatívnymi vplyvmi UV žiarenia. 
Vďaka garantovanej vodeodolnosti budete pred slnkom chránení 
aj počas pobytu vo vode.



ŠPORTOVANÉ TELO 
POTREBUJE SKONTROLOVAŤAJ

VYtrvalo športujete a pohyb je Vaša radosť? Hýbte sa s nami, 
nájdite svoje slabé miesta a posilnite svoju kondíciu. Našou výzvou 
je Vaše zdravie. Zregenerujeme Vaše svalstvo a telo. Odbúrame stres 
a zhon z náročnej práce. Vyriešime Vaše poúrazové stavy. Zlepšíme 
Vašu kondíciu. Vďaka individuálnemu vedeniu fyzioterapeutom, pod 
dohľadom našich lekárov a špecifi ckým výberom metodík dostanete 
svoje telo opäť do formy. Bežte spolu s nami pre radosť, svoj úspech 
v cieli budete mať s regeneráciou Vášho tela v ProCare zaručený.

Vaša kondícia 
bude s ProCare FIT

0907 888 999 | www.procare.sk



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


