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Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov liekov, ktorá je pribalená k lieku.



Z vašich listov
Pripravujeme pre vás novú sekciu.

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

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

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

Listy zasielajte na email: redakciamaximum@drmax.sk
 
Alebo na adresu: Redakcia Maximum, MIRAKL, a.s. Digital Park II/D Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
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Príkladmi zdravých
tukov sú: olivový olej,
kokosový olej, orechy,

semená a avokádo. 

Zdravé vlasy a nechty
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Fe
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Zdravé nechty
majú byť

rovnomerne farebné,
hladké, silné a nechtové

lôžka majú mať
bledoružový

odtieň.
Zn

B



Pitný režim v lete

Množstvo tekutín,
ktoré máme prijať
závisí napríklad

od veku, zdravotného
stavu a fyzickej

aktivity.

MAXimum   Maximum zdravia   6 



Zdroj: http://www.betterhealth.vic.gov.au/

Dostatok tekutín
napomáha k dobrému

fyzickému
i psychickému

zdraviu.

0-6 mesiacov   

7-12 mesiacov   

1-3 roky   

4-8 rokov   

dievčatá 9-13 rokov  

chlapci 9-13 rokov  

dievčatá 14-18 rokov  

chlapci 14-18 rokov  

ženy    

muži    

Odporúčaný príjem
tekutín (litre)

Vek 

0,7

0,9

1

1,2

1,4

1,6

1,6

1,9

2,1

2,6 

Mgr. Katarína Naďová
farmaceut z lekárne Dr.Max

Na spestrenie možno odporučiť nesladené bylinné čaje.
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Opaľovacie prípravky
– povinná výbava zodpovedného dovolenkára
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Trápia vás kŕčové žily? 

Rôzne nezdravé diéty
alebo prejedanie sa,

nadmerný šport alebo sedavý
spôsob života, to všetko sú faktory,

ktoré nás môžu po tejto stránke
na žilách poznačiť.

Základom je vždy
„všetko s mierou“.
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Pri vzniku
kŕčových žíl môže hrať

svoju úlohu aj dedičnosť,
iné ochorenia, pohlavie,
nadváha, tehotenstvo
a tiež výber nevhodnej

obuvi.
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Ako prevencia
môžu pomôcť

extrakty
z bazy čiernej



Poďme objavovať krásy
Slovenska
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Strážovské
vrchy

Zrúcanina
hradu Muráň
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Aj po štyridsiatke možete byť
príťažlivá a fit 

Určite ste už prelistovali mnoho časopisov, ktoré sa venujú cvičeniu a 
fitness. Bombardujú nás fotkami nejednej fitness krásky. Alebo sú to 
„zaručené“ recepty, ktoré fungujú na základe úžasne  jednoduchej 
formulky. Na tú krásku z fotky fungovali, len na vás nie? Nenechajte sa 
znechutiť a inšpirujte sa ďalšími krokmi k zdravšiemu životnému štýlu, 
ktorý neplatí len na 20-ročné s ideálnym metabolizmom.

Prečo inak?

Musíte zobrať do úvahy fakt, že už okolo 40. roku sa u žien 
začínajú zmeny súvisiace s hormonálnym vylučovaním a s tým 
súvisia i metabolické zmeny. Práve to je dôvodom, prečo ste 
pred dvadsiatimi rokmi jednoduchšie spaľovali a nebolo tak 
zložité si udržovať dobre vyzerajúcu postavu. 

Momentálne čelíte znižovaniu hormónov, hlavne známeho 
estrogénu, v súvislosti s ktorým prichádza postupne obávaná 
menopauza. Keďže sa jedná o prirodzenú záležitosť, nebojujte 
s ňou, jednoducho sa len prispôsobíme, aby telo mohlo 
fungovať a vyzerať dobre i naďalej.

Čo mám robiť?

Kombináciou k dobrému zovňajšku je vždy ideálne strava 
a cvičenie, aj keď verím, že to mnohé z nás už počuli 
nespočetnekrát. Ako to teda dosiahnuť?

Začnime adekvátnym tréningom. Mnoho žien chodí zbytočne 
často do posilňovne, alebo tam strávi dlhú dobu. Nie je 
potrebné sa obávať, že keď nebudete maximálne „šliapať,“ tak sa 
nič nestane. Podstata je v pravidelnosti, nie šoku pre telo, čo 
veľa z nás nedodržuje a radšej obetuje menej dní na jeden, dva 
brutálne tréningy. Rozhodne týmto zničením tela nič 
nedosiahnete, len pocit ťažkej svalovice ďalšie dva dni. Poďme 
sa teda pozrieť na zostavenie tréningu.

Ako trénovať?
 
Vyhraďte si aspoň tri dni (ak môžete a chcete, pokojne dajte 
štyri) na cvičenie a dodržujte tréning podľa nastavenia rozpisu, 
ktorý ste si určili. Ak vám ide o chudnutie, rozhodne dávajte 
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pred tréningom približne 15 aeróbnych 
aktivít ako sú stacionárny bicykel, 
stepper, stroj na behanie a pod. 
Nepreháňajte to ale s časom v 
aeróbnych aktivitách, lebo sa potom 
telo obráti proti vám. Takýmto 
spôsobom dosiahnete efektu „skinny 
fat“ - vychudnutosti bez svalstva 
a verím, že po tom nikto netúži.

Po aeróbnej aktivite nastupuje tréning. 
Ak ste predtým necvičili, využite radšej 
série cvikov s prestávkami. Táto varianta 
sedí ženám, ktoré nikdy, alebo dlhšie 
necvičili. Nešokujeme telo, ale 
stimulujeme svaly. Ďalšou možnosťou 

je spájať dva cviky dohromady a potom 
oddychovať. Postupne ako sa budete 
zlepšovať, uvidíte, že pauzy začnú byť 
stále kratšie a všimnete si tiež efekt 
formovania na vlastnom tele. Čo sa týka 
skúsených, vy rovno môžete prejsť ku 
kruhovému tréningu, pričom nielen 
svalstvo, ale aj kondička je viditeľne 
lepšia po niekoľkých tréningoch.

Určite si nepripustite teórie viacerých 
žien, že po tréningoch vám budú rásť 
svaly ako mužom. Vzhľadom k 
pohlavným odlišnostiam 
a upadajúcemu estrogénu tieto starosti 
môžete pokojne odhodiť za hlavu.

Nebojte sa najesť
 
Chybou, ktorú mnoho žien robieva, je 
práve extrém množstva zlého jedla, 
alebo žiadneho. Ani jeden nám nikdy 
nepomôže dosiahnuť úspešný 
výsledok, preto zabudnite na hladovky, 
ak chcete vyzerať dobre.

Aby sme chudli, musíme posilniť 
a popohnať náš metabolizmus, 
ktorému napomáha  aeróbna aktivita 
s cvičením, či pravidelné jedenie. 
Ak dodržujete hladovku, spomalíte ho 
a priberiete už len keď sa na jedlo 
pozriete. Ak zvolíte druhý extrém, to už 
asi ani vysvetľovať  nemusíme.

Voľte jedlá hlavne s bielkovinami, tukmi 
bez sacharidov, doplňujte zeleninou. 
Ak udržíte sacharidy na uzde, rozhodne 
sa nemusíte báť extrémneho 
priberania. Z tukov voľte oriešky, ryby, 
strukoviny. K jedlu miesto príloh voľte 
často zeleninu (najlepšie surovú), 
preferujte ju rozhodne pred ovocím. 

Ak máte chuť na sladké, radšej si ho 
doprajte v prvej polovici dňa, večer 
dávajte určite prednosť 
bezsacharidovým jedlám, nejedzte 
ryžu, zemiaky, cesto pred spaním.

Verím, že samy uvidíte tieto zmeny 
čoskoro a zbavíte sa zbytočných 
predsudkov. Vaše okolie (hlavne 
mužské obecenstvo) vám to dá 
rozhodne na vedomie.

Marek Bočánek
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Vyhraďte si aspoň
tri dni na cvičenie

a dodržujte tréning podľa
nastavenia rozpisu,
ktorý ste si určili.



Sila pozitívneho myslenia 

„Keď zmeníme
pohľad na veci,

zmenia sa aj veci,
na ktoré sa
dívame.''

Dr. Wayne Dyer 
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Magna Drobné
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Zumbou nielen k pozitívnej
nálade

Slavo v akcii.
Prezentácia

zumby.
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Black&White
zumba party 
- gymnázium

Šamorín.
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Tvarohové halušky
s pórom

Dobrú
chuť!
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AVILUT očné kvapky
Zdravotnícka pomôcka,

Vyrobené: Recordati Industria Chimica e 
FarmaceuticaS.p.A., 20148 Miláni – Via Civitali, 1, Taliansko
Zvlhčujúci prípravok s ukľudňujúcim účinkom
Zloženie: Výťažok zo slezu - Malva sylvestris (2mg/ml), 
kyselina hyaluronová (2 mg/ml)
Vhodné pri dlhšom používaní kontaktných šošoviek
Pre deti od troch rokov
Bez konzervantov
Riešenie v prípade, keď je oko:
Suché, unavené, podráždené, začervenaléV
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Krížovka
V rámci Oddychovky máme pre vás opäť pripravenú krížovku, takže vymeňte 
tuhy, zastrúhajte ceruzky a do toho! Za poslanie správnej odpovede máte 
možnosť získať balenie Avilut očné kvapky a Avilut Ginkgo Recordati 80+10. 
Riešenie zašlite e-mailom na: info@knm.cz, alebo na adresu: KNM Agency s. 
r. o., Krnovská 63, 746 01 Česká Republika






