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BioGaia® ProTectis kvapky môžete zakúpiť iba v lekárňach. 
Informácie o použití nájdete na obale a v príbalovom letáku.
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BioGaia® ProTectis 
Kvapky s Lactobacillus reuteri Protectis

Pre diétny režim pri poruchách zažívania, ako je napríklad 
opakované zvracanie (regurgitácia), znížená pohyblivosť 

čriev alebo dojčenská kolika. Kvapky sú vhodné pre 
všetky vekové kategórie, hlavne dojčatá a malé deti. 

Možno používať len pod lekárskym dohľadom.

Dietetická potravina na osobitné medicínske účely

Odporúčajú 
skutoční 

experti

Exkluzívne
iba v lekárňach

a v eshope
www.drmax.sk
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Mamičky vedia, čo je pre ich deti dobré. Starostlivo pripravená 
dojčenská výživa Amilk Bifi do obsahuje probiotiká, vitamíny a minerály 

a je bohatá aj na omega-3 a omega-6 mastné kyseliny.

www.amilk.sk

ti dobré.é SStaroostlivoo ppriripravená 
probiotiká, vitamíny a minerály 
a 3 a omega 6 mastné kyseliny
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Milí čitatelia časopisu Maximum,

koniec roka sa opäť blíži. Aký bol ten váš? Je tu obdobie, kedy sa mnohí 
vraciame vo svojich myšlienkach do uplynulého roka a zamýšľame sa, čo 
nám priniesol. 
Pre nás v lekárni Dr.Max bol aj tento rok v znamení jedinečnej lekárenskej 
starostlivosti, ktorú vám prinášame. V rámci benefitov vernostného 
programu Dr.Max CLUB sme pre vás rozšírili portfólio zliav na doplatky pri 
liekoch viazaných na recept, spustili sme možnosť bezplatného overenia 
dostupnosti liekov vo vami vybranej lekárni, pridali sme poradenstvo cez 

telefón Dr.Max lekár 24, narodeninové či meninové zľavy. Bezplatné odborné poradenstvo v oblasti 
výživy a preventívne meranie tlaku, pulzu, cholesterolu, glukózy počas odborných kampaní v lekárňach 
Dr.Max využili desiatky tisíc z vás.

S radosťou pomáhame. Podporili sme dobročinné projekty, napríklad vernú zbierku Biela pastelka 
a Občianske združenie Štvorlístok deťom. Ako partner zdravia sme boli k dispozícii pre bežcov 
v prípade, že potrebovali pomocnú ruku pri svojom behu na ČSOB maratóne a Medzinárodnom 
maratóne mieru v Košiciach. A keďže nám záleží na prevencii a zdravom životnom štýle všetkých, 
vrátane detí, vďaka našej finančnej podpore sa tento rok rozbehol aj projekt Športová akadémia Mateja 
Tótha. Privedie k pohybu stovky školákov v rôznych kútoch Slovenska.
Budeme v tom pokračovať aj v roku 2018. Nechceme byť iba úspešní, chceme byť prospešní.
Ďakujem vám všetkým za prejavenú dôveru a vernosť značke Dr.Max.

So želaním, aby sme v predvianončej hektike nezabudli na “ducha” Vianoc, aby sme boli veľkodušní, 
najmä k sebe samým. Keď sa na chvíľu zastavíme, zadumáme a odpočinieme si, vlastne sa posilníme 
a obohatíme. Tým učiníme bohatšími i druhých.

Jana Fritz

Editoriál

Z vašich listov Čitateľom veľmi pekne ďakujeme za milú spätnú väzbu. Zasielame im zimný balíček produktov  
Dr.Max. Svoje postrehy a podnety nám môžete zasielať aj vy na redakciamaximum@drmax.sk.
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ISSN: 2585-7231. Publikovanie alebo šírenie 
akéhokoľvek materiálu z časopisu je bez 

písomného súhlasu vydavateľa zakázané. 
Vydavateľ nezodpovedá za pravdivosť 

údajov obsiahnutých v reklame a inzercii. 
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.

Maximum som si všimla už pri prvej návšteve 
lekárne Dr.Max. Časopis považujem za výborný zdroj 

informácií, rád odborníkov a v neposlednom rade 
na zoznámenie sa s produktami z vášho širokého 
portfólia. Personál lekární Dr.Max je milý, úslužný 

a vždy ochotný poradiť či doobjednať, čo sa práve 
nenachádza priamo v lekárni. Páči sa mi aj možnosť 
zasúťažiť si s Vami J. Ďakujem za príjemný relax vo 

vašej spoločnosti.
Maťa, Dubnica nad Váhom

4  Krásne pery aj v zime? Všetko je možné!
6  Čo by ste mali vedieť o liekoch proti bolesti
10  Začína zlatá éra vašej krásy
12  Inkontinencia nie je tabu!
14  Berieme lieky s rozumom?
17  Pohyb ako zdravý životný štýl

18  Predstavujeme personál z lekární Dr.Max
20  Ako privolať kvalitný spánok
22  Darčeky zabalené originálne a s fantáziou
24  Zahrejte sa horúcim nápojom 
26  Oddychovka

Už nejaký ten rok, dva sa zaujímam o svoje zdravie. Človek tak urobí až 
po určitom zdravotnom probléme, inak si neuvedomuje jeho dôležitosť. 

Preto sa snažím zdravo stravovať a zároveň aj prijímať nové informácie na 
túto tému. Váš časopis si vždy rada prečítam, lebo sa v ňom dozviem veľa 
skvelých typov a informácií. Nadmernému soleniu sa vyhýbam už dlhšie 

a príliš to so solením nepreháňam. Pokožku po lete som začala taktiež 
regenerovať aj ja a výborne mi pri tom pomáhajú lekárenské produkty 

z lekárne Dr.Max. No rada som si aj prečítala článok o poľovníctve, ako aj 
typy na jesenné dekorácie, ktoré určite vyskúšam vyrobiť aj ja! 

Lila, Považská Bystrica



Popraskaná koža je náchylnejšia na bakteriálne infekcie, opary, 
tvoria sa afty. Suché a popraskané pery sú častejším problémom 
práve počas zimného obdobia. V zime musí naše telo odolávať 
chladu a brániť sa útokom rôznych vírusov. To však dáva obvykle 
organizmu riadne zabrať. Koža na perách je oveľa tenšia na 
rozdiel od kože pokrývajúcej iné časti tela. Neobsahuje mazové 
žľazy, ktoré by pomáhali perám udržiavať vlhkosť a ani chlpy, 
ktoré by ju chránili pred slnkom, vetrom alebo mrazom. Preto 
je len na nás, aby sme sa o pery dobre postarali a dodali im 
potrebnú výživu.

Ako zabrániť popraskaniu pier a dosiahnuť, 
aby vyzerali krásne?
V prvom rade pery potrebujú hydratáciu. Aby boli zdravé, 
treba dbať na pitný režim aj v zime a v chladnejšom počasí. 
Dehydratácia sa takmer hneď prejaví suchosťou pier. V chladnom 
počasí sa vyhnite dýchaniu ústami alebo si ústa prekryte šatkou. 
Náchylnejšie na popraskanie sú pery fajčiarov. Okrem toho 
sú zvyčajne bledšie a koža na nich rýchlejšie starne. 
Fajčenie pokožku vysušuje a oberá ju o potrebné 
vitamíny, najmä skupiny B a vitamín C. Pery 
fajčiarov preto potrebujú o to väčšiu pozornosť. 

Tipy na výber vhodného balzamu
Všimli ste si, že akonáhle na perách pocítite suchosť, automaticky 
si ich oblížete? Sliny sa však po určitom čase vyparia a pery 
ostanú suchšie ako predtým. Namiesto toho si pery ošetrite 
balzamom na pery. V ponuke sú rôzne druhy v praktických 
baleniach. V zložení by nemali chýbať:
• Vitamíny A, D a E: pokožku vyživia, upokoja a účinne 

vyliečia. Pôsobia aj proti starnutiu pokožky pier.
• Prírodné kozmetické oleje: jojobový, mandľový, kokosový, 

či olivový – tie suchú pokožku zvlhčia, zmäkčia, premastia, 
vyživia a uľavia od svrbenia.

• Bambucké maslo: vytvára prirodzenú ochrannú vrstvu 
proti slnečným lúčom. Obsahuje alantoín s hojivými 
účinkami a poskytne úľavu poraneným perám.

• Včelí vosk: dobre priľne k perám, a tak ich môže účinne 
chrániť. Popritom zjemňuje popraskanú pokožku.  

Pozor treba dávať pokiaľ ste alergický na včelie produkty.

Počas zimy vždy dobre poslúži kozmetická 
vazelína alebo jelení loj. Tieto výrobky sú 
zvyčajne bez chemických konzervantov 
a vytvárajú na perách ochranný a hydratačný 
efekt. Vyhnite sa používaniu balzamov na pery 

s obsahom vonných a konzervačných látok, 
pretože môžu vaše pery dráždiť ešte viac.  

Raz týždenne si urobte jemnú masáž pier pomocou  
zubnej kefky. To pery zjemní, dobre prekrví a ľahšie sa odstráni 
šupinatá a popraskaná koža.

Zdravé a krásne pery sú nielen ozdobou 
žien, sú obrazom zdravia. Ak však na ústach 
pocítime drapľavú popraskanú kožu, nechce 
sa nám veľmi rozprávať a aj pokus o úsmev 
často bolí. 
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KRÁSNE PERY
AJ V ZIME? 
Všetko je možné!

Včelí vosk: 
dobre priľne k perám, 
a tak ich môže účinne 
chrániť. Pozor treba  

dávať, ak ste alergický  
na včelie  

produkty.



Keď už treba hasiť
Poškodeným perám výborne pomôžu aj prírodné prostriedky 
vyskytujúce sa v domácnosti:
• Med: naneste ho a jemne premasírujte popraskané pery 

niekoľkokrát denne. Pokožku krásne zjemní a vylieči.
• Ghí: alebo prepustené maslo, ktoré si v niekoľkých 

kvapkách naneste na pery pred spaním. V krátkom čase 
pery vylieči a zjemní.

• Zelený čaj: použité čajové vrecká so zeleným čajom 
priložte aspoň na štyri minúty na pery, budú hydratované. 

• Uhorka: naneste si na pery šťavu z uhorky a nechajte 
pôsobiť aspoň 20 minút. Dobre zahojí bolestivé a suché 
pery.

• Aloe vera: šťava nanesená na pery má protizápalové, 
antibakteriálne a protiinfekčné účinky. Aloe vera poranené 
pery upokojí a zregeneruje.

Opar – správa od vyčerpaného organizmu
Opar, pľuzgier na pere, je spôsobený vírusom HSV1 (Herpes 
Simplex Vírus 1) zo skupiny herpetických vírusov. Podľa Svetovej 
zdravotníckej organizácie v sebe tento vírus majú až dve tretiny 
ľudstva a rýchlo sa rozširuje. Prenáša sa infekčne, telesnými 
tekutinami ako sú sliny alebo aj kýchnutím infikovaného človeka. 
Vírusom sa nakazíme zvyčajne už v detstve, väčšinou do piateho 
roku života a bez príznakov ochorenia. 

Vírus ostáva v tele človeka v nervových gangliách počas celého 
života. Náš organizmus ho sám nedokáže odstrániť. Dokonca 
niekedy ani nevieme, že ho v tele máme, pretože sa neukáže 
vôbec. Herpes sa prejaví hlavne po fyzicky a emočne náročnom, 
stresujúcom období, pri oslabenej imunite. Spúšťačom môže 

byť aj UV žiarenie, hormonálne zmeny, zvýšená teplota alebo 
prechladnutie. Herpes môže manifestovať okrem pier aj na 
nose, brade, či líci vo forme jedného alebo viacerých malých 
pľuzgierikov. Zakročiť proti nemu treba už pri nepríjemnom 
pocite pnutia, svrbenia až pálenia na pokožke. 

Neliečený prechádza do štádia bolestivých pľuzgierikov, 
uprostred ktorých je tekutina. Nikdy túto tekutinu nevytláčajte. 
Neskôr sama vytečie a vytvorí sa chrasta, ktorá môže bolieť, svrbí 

a často aj krváca. Na počiatočné aj neskoršie štádiá oparu 
sú v lekárni dostupné masti, roztoky alebo náplasti 

s obsahom antivirotík (acyklovir, pencyklovir) aj 
v kombinácii s kortikosteroidmi na zmiernenie 
zápalu a bolesti. Výborne poslúži aj zinková masť 
a prípravky s obsahom prírodných extraktov 

z cesnaku, konopy siatej, propolisu alebo aloe vera.

Zásady správneho ošetrenia oparu
Všetky prípravky proti herpesu aplikujte pomocou 

vatovej tyčinky. Oparu sa nikdy nedotýkajte rukami, vždy si 
ich po ošetrení dôkladne umyte. Všetky kozmetické pomôcky 
(aj uteráky), ktorými ste si choré pery ošetrovali, treba zlikvidovať, 
aby sa tento vírus neroznášal. Do dvoch týždňov zvyčajne všetky 
prejavy herpesu zmiznú. Pri oslabenej imunite alebo pri zvýšenej 
fyzickej záťaži sa môže herpes prejaviť znova aj hneď.

Okrem dodržania pitného režimu náš organizmus posilní, 
a pery dostatočne vyživí, strava bohatá na vitamíny skupiny 

B, vitamín C a D. Tieto vitamíny sú obsiahnuté hlavne 
v červenom mäse, celozrnných obilninách, mlieku, syroch, 
rybách, vajciach, sóji, semienkach, klíčkoch a vo všetkých 

druhoch surovej zeleniny a ovocia. 

Mgr. Daniela Haľková, farmaceutka z lekárne Dr.Max
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Bolesť definujeme ako nepríjemný pocit, ktorý je spojený so 
skutočným alebo možným poškodením tkaniva. Môžeme ju deliť 
na základe rôznych faktorov. Z nášho pohľadu je najdôležitejšie 
rozdelenie podľa dĺžky trvania. 

Typy bolesti
Akútnu bolesť môžeme popísať ako bolesť, ktorá začala nedávno, 
má ohraničené trvanie a obyčajne poznáme jej príčinu (ochorenie 
alebo poranenie). Trvá od niekoľkých minút až po niekoľko dní 
alebo týždňov. 

Chronická bolesť naopak často nemá definovanú príčinu a trvá 
zvyčajne viac ako tri mesiace. Liečba takejto bolesti už patrí do rúk 
lekára, zatiaľ čo ľahšiu bolesť dokážeme zvládnuť aj svojpomocne 
s použitím voľnopredajných liekov.

V lekárni si môžeme vybrať z pomerne veľkého množstva 
produktov na utíšenie bolesti. Liečivých látok je však 
podstatne menej a často sa v produktoch od rôznych 

výrobcov nachádza to isté liečivo. 

Aký liek je najvhodnejší?
Prvým a najdôležitejším krokom pri výbere lieku je rozpoznať 
príčiny bolesti. Pri kŕčovitej bolesti spôsobenej sťahovaním 

hladkého svalstva vnútorných orgánov (žalúdok, žlčník, črevá, 
obličky, maternica) sú najúčinnejšie tzv. spazmolytiká, 

ktoré dokážu kŕče potlačiť a tým zmierniť aj bolesť. Na 
voľný predaj máme k dispozícii liečivá drotaverín 
a butylskopolamín, ktoré sú v odporučenom 
dávkovaní účinné na bežné bolesti spôsobené 
podráždením niektorého zo spomínaných orgánov. 

Pri bolesti spôsobenej poškodením tkaniva (úraz, 
operácia, ťahanie zubu a pod.) sa osvedčili analgetiká 

s protizápalovým účinkom ako kyselina acetylsalicylová, 
ibuprofen, diklofenak alebo naproxen. Tieto liečivá sú účinné 
taktiež pri bolesti sprevádzajúcej zápal bez zjavného poškodenia 
tkaniva, ako napríklad bolesť hlavy pri zápale prínosových dutín 

Čo by ste 
mali vedieť 
o liekoch proti 
bolesti
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Každého z náš už niekedy v živote prekvapila 
bolesť a prvá myšlienka bola, ako ju čo 
najrýchlejšie utíšiť. Aj preto je dôležité správne 
vedieť rozoznať, o akú bolesť ide a aké zvoliť 
opatrenia, prípadne lieky.

Pri bolesti 
spôsobenej poškodením 

tkaniva sa osvedčili 
analgetiká s protizápalovým  

účinkom ako kyselina 
acetylsalicylová,  

ibuprofen, diklofenak 
alebo naproxen.



alebo bolesť pri zápale močových ciest a pod. Ich výhodou je, že 
okrem bolesti potláčajú aj ostatné prejavy zápalu ako sú opuch 
alebo začervenanie.

Dva alebo tri v jednom
Okrem jednozložkových preparátov sa môžeme občas stretnúť aj 
s kombinovanými prípravkami, ktoré obsahujú dve alebo dokonca 
tri účinné látky. Väčšinou ide o kombináciu dvoch analgetík 
v nižšej dávke a látky podporujúcej ich účinok. Podpornou 
látkou je najčastejšie kofeín, v menšej miere aj kodeín. Z hľadiska 
minimalizácie nežiaducich účinkov sa vo všeobecnosti odporúča 
dávať prednosť jednozložkovým preparátom pred kombinovanými. 
Ak však lepšie reagujete na kombinované preparáty, nemusíte 
sa báť. Ich občasné užívanie by nemalo spôsobovať žiadne 
závažné vedľajšie účinky. Bezpečnú a pomerne účinnú podporu 
analgetického účinku môžeme dosiahnuť napríklad súčasným 
užívaním magnézia vo forme klasických alebo šumivých tabliet. 

Tabletu, kapsulu alebo gél?
Okrem zloženia si pri niektorých liekoch môžeme zvoliť aj 
inú liekovú formu, ktorá môže zabezpečiť rýchlejší nástup 
účinku liečiva. Medzi takéto formy patria napríklad želatínové 
kapsuly, ktoré ho uvoľňujú rýchlejšie ako bežné tablety. Ďalšou 
možnosťou sú vo vode rozpustné tablety, ktoré sú výhodou aj pre 
pacientov, ktorí majú problém s prehĺtaním.

Špeciálnou liekovou formou sú lokálne lieky proti bolesti 
prevažne pohybového aparátu vo forme gélov, krémov a náplastí. 
Ich výhodou je cielené pôsobenie liečiva a minimálne zaťaženie 
pečene a obličiek. Je však potrebné myslieť na to, že určité 

percento liečiva sa aj tak dostáva do krvného obehu. Preto je 
nutné rozumne zvážiť súčasné užívanie liekov a lokálnych foriem 
a prípadne upraviť dávkovanie.

Na čo si dať pozor
Ako už bolo spomenuté, kombinovanie liekov proti bolesti sa 
neodporúča a rovnako sa neodporúča kombinovanie analgetík 
s alkoholom. Osobitné upozornenie platí pre užívanie prípravkov 
s obsahom paracetamolu a požívanie alkoholu. Pri tejto 
kombinácii dochádza v tele k tvorbe veľmi nebezpečnej látky, 
ktorá výrazne poškodzuje pečeň a môže spôsobiť až jej zlyhanie. 

Užívanie liekov proti bolesti môže zhoršovať stav napríklad 
u pacientov so zvýšenou tvorbou žalúdočnej kyseliny alebo 
vredovou chorobou žalúdka. Vtedy je liečivom prvej voľby 
paracetamol, ktorý neovplyvňuje žalúdočnú sliznicu a užívanie 
liekov by malo byť vždy po jedle. Rovnako problematické sú stavy 
spojené so zvýšeným krvácaním, prípadne užívanie liekov na 
riedenie krvi. Väčšina liekov proti bolesti môže totiž krvácavosť 
ešte zvyšovať. To sa môže prejaviť napríklad väčšou tvorbou 
modrín, krvácaním z nosa alebo podstatne nebezpečnejším 
vnútorným krvácaním. V tomto prípade je tiež potrebné 
uprednostniť paracetamol pred ostatnými liečivami. 

Ak máte zdravotné problémy alebo užívate lieky, je 
vhodné poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom a ubezpečiť 
sa, že daný liek je pre vás vyhovujúci. Najmä ak lieky proti 

bolesti užívate často a nielen príležitostne. 

PharmDr. Adriána Ondirová, farmaceutka z lekárne Dr.Max
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Čo sa vlastne deje?
Klimaktérium (menopauza/prechod) často znamená dramatické zhoršenie kvality života 
ženy a vyššie množstvo zdravotných problémov. Objavujú sa návaly tepla, nočné potenie, 
depresie, poruchy pamäti, ale aj atrofia slizníc a rednutie kostí. Úlohou gynekológov 
a endokrinológov je starostlivosť o ženy v prechode, pretože menopauza zásadne 
ovplyvňuje ženský organizmus. Príčinou sú hormonálne zmeny a oslabené estrogénne 
receptory (v mozgu, v kostiach, v pokožke alebo v reprodukčnom systéme). Nedostatok 
ženského hormónu estrogénu spôsobuje reťazec udalostí s významným dopadom na kvalitu 
života žien. Viac informácií o novom prístupe k menopauze nájdete na www.femarelle.cz.

Hormóny? Že je menopauza zložité obdobie, o tom vieme každá svoje. 
Ilona, 56 rokov, z Pardubíc nám poslala svoj príbeh. Nakoniec zvládla všetky 
ťažkosti bez hormónov.

Vlastne od tridsiatich som bola takým 
privolávačom problémov nielen 
zdravotných. Je pravda, že som si práve 

v tých zdravotných hovela najviac, zvlášť keď 
ma opustila kamarátka z detstva. V nedožitých 
tridsiatich dvoch rokoch zomrela do mesiaca 
na rakovinu vaječníkov. Od tej doby sa stávalo 
akékoľvek nepatrné zabolenie podozrením na 
akýkoľvek druh rakoviny, ktorú som si však 
sama vybrala.
Moja sestra je zdravotná sestrička a mala so 
mnou svätú trpezlivosť, keď mi musela doneko-
nečna moje súkromné diagnózy vyvracať.
Medzitým čas pekne plynul a naraz sa 
prehupla päťdesiatka a s ňou zlovestné 
klimaktérium, menopauza, proste prechod.

Páni, to bola jazda!
Počula som, čo sa dá očakávať, 

ale rovnako som si prežila svoje 
a inak, asi ako väčšina žien.
Tvrdohlavo som odmietala 
substitučnú hormonálnu liečbu 
a do prípravkov, ktorých je 
na trhu viac než dosť, som 

bohužiaľ nešla. A tak ma trápili chmáry, pocit, 
že som za zenitom s pribúdajúcimi vráska-
mi a kilami. Prišlo nočné potenie a návaly, 
doprevádzané večným prevaľovaním sa 
v posteli, až z toho bola nespavosť zaháňaná 
prechádzkami po terase. A sex, ten sa stal len 
nutnou povinnosťou bez radosti, čo predtým 
bolo naopak. V práci som bola večne napnutá, 
výbušná, skrátka ženská bláznivá. Prestával 
ma život tešiť, pretože som si sama sebe liezla 
na nervy. Samozrejme, ktorý chlap má takéto 
pochopenie?

Zasiahla náhoda
Manžel ma zoznámil s výborným lekárom, 
ktorý mi odporučil prírodný nehormonálny 
prípravok Femarelle Recharge pre ženy 50+.
Nemôžem si ho vynachváliť a len ľutujem, že 
som o ňom nevedela skôr. Skôr by som bola po 
skúsenosti v pohode.
Som vďaka nemu ako znovuzrodená, plná 
vitality a energie, vrátila sa chuť ku všetkému, 
čo mám rada a úplne som hodila za hlavu, 
koľko mám vlastne rokov. „Koľko to je, to sa 
predsa odvíja od toho, ako sa cítim!“

Hormóny ďakujem, nie je potreba
Stále aktívna 

a v pohybe

49 rokov 
v toľkých rokoch 

priemerne v SR 

prechádzajú ženy 

menopauzou

LIEČBA HEMOROIDOV, ŠETRNE A BEZ BOLESTI
HEMOPROPIN masť s rumančekom a propolisom: 
+ unikátny prírodný prípravok s preukázanou účinnosťou
+  urýchľuje hojenie a uľahčuje vyprázdňovanie (bez bolesti 

a napätia), pôsobí proti nepríjemným príznakom  
(opuch, bolesť, pálenie, svrbenie) 

+  vhodná aj pre tehotné  
a dojčiace ženy 

Viac informácií

OPAKOVANÉ VAGINÁLNE PROBLÉMY  
A INFEKCIE MOČOVÝCH CIEST
NATURGYN znižuje množstvo vaginálnych problémov  
(výtoky, svrbenie, pálenie, bolesť pri 
močení a pohlavnom styku) a obnovuje 
optimálne pošvové prostredie. 
Vaginálné teliesko NaturGyn je čisto 
prírodný, vhodný aj pre tehotné 
a dojčiace ženy, aj s diabetom.

Naplno a v pohode 
v každom veku
Prírodný nehormonálny 
prípravok Femarelle je určený 
pre ženy 50+, obsahuje 
patentovaný extrakt DT56a, 
účinok sa zvyčajne dostaví 
po 1 mesiaci užívania.*

*Femarelle Recharge je výživový doplnok. NaturGyn Scarlett  a Hemopropin masť sú zdravotnícke pomôcky. Čítajte pozorne príalový leták. Dostanete v lekárni bez predpisu.

Tipy z lekárne 

NOVINKA

Dostupné vo vybraných lekárňach alebo na www.drmax.sk.



* 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 c. 363/2011 Z. z.

Každý recept 
vám ušetrí
AŽ DO 50 % 
z doplatku*

Vďaka vernostnej karte Dr.Max 
odteraz ušetríte na každom recepte 
až do 50 % z doplatku. 

Lekáreň
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ZAČÍNA 
ZLATÁ ÉRA 
VAŠEJ KRÁSY

Vysoká koncentrácia účinných látok
v najčistejších rastlinných extraktoch

 Okamžitý liftingový účinok
 Zamatovo hebká, vláčna a rozžiarená pleť
 Zlatá farba vďaka prírodnému výťažku z jantáru

ZLATÁ MASKA 
NUANCE

84 % žien by odporučilo ZLATÚ MASKU NUANCE priateľke.*
*Výsledok spotrebiteľského testu na vzorke 102 žien.

Viac info na nuance-cosmetics.sk
Exkluzívne v lekárňach Dr.Max alebo na drmax.sk
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ZAČÍNA 
ZLATÁ ÉRA 
VAŠEJ 
KRÁSY  

Ktorá z nás by nechcela mať krásnu 
rozžiarenú pleť bez vrások? Máme pre 
vás spôsob, ako si poradiť bez kom-
plikovaných a tajných receptov, ktoré 
sa na nás hrnú z každej strany. Nájdite 
si čas sama na seba, svoju pleť a zlatá 
éra vašej krásy môže začať. Voilá...

ZLATÁ MASKA NUANCE
Zloženie Zlatej masky NUANCE 
sa postará o to, aby vaša pleť bola 
hebká, vláčna, rozžiarená a bez vrások. 
Vysoká koncentrácia účinných látok 
v najčistejších rastlinných extraktoch 
pracuje na rozvinutí vašej krásy. 

POMOCNÍCI NA CESTE 
ZA KRÁSOU:
REPULPAMI ER: patentovaný extrakt 
z kališných lístkov bieleho ibiša a dužiny 
baobabu. Pôsobí na troch úrovniach: 
vypĺňa vrásky, spevňuje a vyživuje pleť. 
Má intenzívny hydratačný účinok.
DRIELINE: posilňuje prirodzenú 
obranyschopnosť pokožky, má pro-
tizápalové účinky. Aktivuje syntézu 
kolagénu a tým spevňuje pleť.
Extrakt z listov červeného viniča, 
ktorý je bohatý na fenolové zlúčeniny, 
ktoré podporujú mikrocirkuláciu, 
a tým redukujú vačky pod očami. 
Má antioxidačné účinky, ktoré prispie-
vajú k zmierneniu prejavov starnutia.
Extrakt z listov ginkga dvojlaločné-
ho má antioxidačné účinky. Chráni ko-
lagénové vlákna a zabraňuje starnutiu 
kože a tým zabraňuje starnutiu kože. 
Aktivuje mikrocirkuláciu, čím pomáha 
zamedzovať tvorbe tmavých kruhov 
pod očami.
Extrakt z rumančeka pleť zjemňuje, 
regeneruje a zvlhčuje. Vďaka vysokému 
obsahu fenolových zlúčenín pôsobí 
ako antioxidant a zmierňuje prejavy 
starnutia pleti.
Extrakt z nevädze poľnej pokožku 
zjemňuje a regeneruje. 
Extrakt z jantáru sa vyznačuje silným 
antioxidačným účinkom, vďaka čomu 

spomaľuje procesy starnutia pleti 
a zároveň dodáva maske jej zlatú 
farbu.

PRE KOHO JE ZLATÁ 
MASKA NUANCE 
VHODNÁ?
Pre všetky dámy, ktoré sa chcú 
o seba starať a dopriať svojej 
pokožke maximálnu starostlivosť.

NAŠE TIPY, AKO ZLATÚ MASKU 
NUANCE APLIKOVAŤ.  
Keď chcete, aby vaša pokožka na 
tvári žiarila, bola hladká a bez vrá-
sok. Skrátka očakávate liftingový efekt, 
vypnutie vrások prípadne povädnutých 
kontúr na pleti. Masku stačí použiť 
1x do týždňa a to nasledovne.  
Spôsob aplikácie: 
1. Naneste masku na vyčistenú 

a suchú pokožku tváre.
2. Aplikujte také množstvo masky 

ako pri krémovaní pleti.
3. Jemným pohybom natrite masku 

na pokožku. Pri aplikácii masky 
na pokožku netlačte.

4. Natrite jemnú celistvú vrstvu.
5. Nechajte pôsobiť 15 až 20 minút.
6. Masku z pokožky jemne odstráňte 

teplou vodou.

Ak máte pred plesovou sezónnou 
a v šatách chcete ukázať pevnú 
a rozžiarenú pokožku krku a dekol-
tu, neváhajte masku použiť. Aplikujte 
ju na miesta, ktoré potrebujete vypnúť 
a dosiahnuť spevnenie a liftingový 
efekt. Dodržte len základné pravidlo: 
masku aplikujte na suchú a čistú 
pokožku, na 15 až 20 minút.

Trápia vás kruhy a tmavé vačky 
pod očami? Chceli by ste opäť 
rozžiarený pohľad?  Aj v tomto prípade 
môžete masku použiť. Stačí dodržať 
nasledovné. 
1. Odlíčte oči a očné okolie micelárnou 

vodou.
2. Pokožka očí a očného okolia musí 

byť suchá.
3. Masku aplikujte rovnako ako 

očný krém – jemným vklepávaním 
od vonkajšieho kútika oka smerom 
ku koreňu nosa.

4. Vyhnite sa priamemu kontaktu 
masky s očami a neaplikujte masku 
na očné viečka.

5. Používajte len malé množstvo 
masky, pretože pokožka v okolí očí 
je veľmi jemná.

6. Masku nechajte pôsobiť 
15 až 20 minút.

7. Masku jemne odstráňte teplou 
vodou. Aj v tomto prípade stačí, 
ak masku použijete 1x do týždňa.

Zlatú masku NUANCE môžete 
použiť  aj v týchto prípadoch:
MASKA PRE DOMÁCE KÚPELE, 
PRE CHVÍLE POTEŠENIA
Využite čas sama pre seba a svoju 
pleť. Doprajte si luxus kúpeľov u vás 
doma.
MASKA, KTORÁ SA POSTARÁ 
AJ O OČNÉ OKOLIE
Má protivráskový efekt a zároveň 
pôsobí na tmavé kruhy a vačky pod 
očami.
MASKA, KTORÁ VAŠU PLEŤ PRI-
PRAVÍ NA VÝNIMOČNÚ UDALOSŤ
Stačí 15 minút a pleť je pripravená 
na výnimočnú udalosť, stretnutie, 
prácu...
MASKU, KTORÚ MOŽETE 
VENOVAŤ AKO DARČEK

Milé dámy, nepoznáte ešte kozmetiku 
NUANCE? Doprajte si 15 minút času 
a vďaka Zlatej maske NUANCE 
objavíte skutočne výnimočnú starostli-
vosť o vašu pleť.
Nepotrebujete na ňu recept, nájdete 
ju v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max.

PhDr. Martina Ďaďová, 
špecialista na dermokozmetiku
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Inkontinencia sa však dá v mnohých prípadoch úspešne liečiť  

alebo sa dajú aspoň vo veľkej miere zmierniť jej nepríjemné prejavy, 

čo vedie k zlepšeniu kvality života.

Medzinárodná spoločnosť pre kontinenciu,  
ktorá bola založená v roku 1971, definuje  

inkontinenciu ako samovoľný a nechcený únik moču,  
ktorý predstavuje zdravotný, psychosomatický,  

sociálny a hygienický problém. 

Inkontinencia môže mať niekoľko príčin 
Strata schopnosti ovládať vylučovanie moču postihuje až 25 % 

žien na Slovensku a výrazne sa začína prejavovať po 55. roku života. 

Toto ochorenie sa však nevyhýba ani mladším ženám a mužom, 

no ich počet je výrazne nižší. Príčinou vzniku inkontinencie môžu 

byť vrodené anomálie alebo ochorenia postihujúce dolné močové 

cesty a oblasť panvy. Dôvodom vzniku môže byť aj postihnutie 

nervov, ktoré zaisťujú správnu funkciu močových ciest. Inkontinencia 

zvykne sprevádzať aj iné ochorenia, ako napríklad cukrovku 

alebo zväčšenú prostatu u mužov. Rizikovým faktorom 

vzniku inkontinencie u žien je aj genetická predispozícia či pôrod. 

U fajčiarok sa vyskytuje inkontinencia dva až trikrát častejšie ako 

u žien nefajčiarok a obezita taktiež výrazne zvyšuje riziko vzniku tohto 

ochorenia. 

Tri stupne inkontinencie
Občasný únik moču po kvapkách, ktorý sa prejavuje maximálne 

1 – 2 krát denne, sa označuje ako prvý stupeň inkontinencie. Druhý 

stupeň zodpovedá častému úniku moču niekoľkokrát cez deň a je 

potvrdený lekárom na základe anamnézy alebo testami. Trvalý únik 

moču niekoľkokrát denne aj v noci a v ľahu spadá do kategórie 

tretieho stupňa. Tento stupeň sa vyskytuje prevažne u ležiacich 

pacientov a býva spojený aj s inkontinenciou stolice. 

Prvým krokom by malo byť cvičenie
Každú liečbu pacienta s inkontinenciou by mali sprevádzať režimové 

opatrenia, medzi ktoré môžeme zaradiť úpravu životného štýlu 

v podobe redukcie telesnej hmotnosti či ukončenia fajčenia. 

Cviky zamerané na posilnenie svalov panvového dna (tzv. 

Kegelove cvičenia) sú pri tomto zdravotnom probléme 

veľmi efektívne a výsledkom je citeľné a veľmi často 

pozorovateľné zmiernenie nepríjemných príznakov. 

Vo vážnejších prípadoch je po lekárskom vyšetrení 

potrebné tlmenie nadmernej aktivity močového 

mechúra pomocou liekov. 

Pomôcky pre inkontinenciu
Zdravotnícke pomôcky používané pri inkontinencii pomáhajú 

ľuďom výrazne zlepšiť kvalitu života. Môžeme ich rozdeliť do troch 

veľkých skupín. V závažnejších prípadoch sa používajú zberné 

pomôcky odvádzajúce moč do zberných vreciek, či obštrukčné 

pomôcky, ktoré slúžia na zovretie močovej rúry. Najrozšírenejšou 

a najpoužívanejšou skupinou sú však absorpčné pomôcky. Pri 
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Vedeli ste, že na Slovensku žije viac ako 500 000 ľudí, ktorí trpia niektorým zo štádií inkontinencie? 
Tento počet je dokonca vyšší, ako počet pacientov s cukrovkou. Napriek vysokému výskytu 
ochorenia zostáva tento zdravotný problém často podceňovaný a pacienti sa hanbia vyhľadať 
odbornú pomoc.

Inkontinencia
nie je tabu!

Cviky 
zamerané na 

posilnenie svalov 
panvového dna (tzv. 
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ľahkom až strednom stupni úniku moču sa používajú vložky, pri ťažšej 

inkontinencii moču sú používané plienkové nohavičky a vkladacie 

plienky. Vložky pre mužov majú špeciálny tvar. Fixujú sa klasickou 

spodnou bielizňou alebo špeciálnymi fixačnými nohavičkami. 

Sú inkontinenčné vložky iné ako menštruačné? 
Krv a moč sa od seba odlišujú a to nie iba hustotou. Preto je 

potrebné rozlišovať aj použitie menštruačných a inkontinenčných 

pomôcok. Najmenšie inkontinenčné vložky sú podobné vložkám 

menštruačným. Väčšie inkontinenčné vložky však majú už 

niekoľkonásobne vyššiu savosť. Obávaným sprievodným znakom 

pri inkontinencii je nepríjemný zápach. Preto tieto vložky vo svojom 

vnútri obsahujú absorbent, ktorý viaže moč, redukuje zápach 

a zároveň znižuje množstvo baktérií, ktoré spôsobujú rozklad moču 

a tým vznik zápachu. 

Keď vložky nestačia
Pri závažnejšej alebo úplnej inkontinencii moču sa používajú 

plienkové nohavičky, vkladacie plienky a plienky. Kým pri vložkách pre 

ľahkú inkontinenciu sa ich savosť pohybuje v hodnotách od niekoľko 

mililitrov tekutiny až približne do pol litra, pri vkladacích plienkach 

a plienkových nohavičkách má ich savosť hodnotu aj viac ako dva 

litre. Záleží od veľkosti a typu konkrétneho produktu. 

Pomôže mi zdravotná poisťovňa?
Väčšina zdravotníckych pomôcok používaných pri inkontinencii je 

hradená zdravotnou poisťovňou. O ich predpise na lekársky poukaz 

rozhoduje odborný lekár (urológ, gynekológ alebo neurológ) na 

základe zdravotného stavu pacienta. Ministerstvo zdravotníctva SR 

stanovuje spôsob predpisovania a úhrady zdravotníckych pomôcok 

podľa stupňa inkontinencie. 

• Pre pacientov s prvým stupňom inkontinencie zdravotné 

poisťovne zdravotnícke pomôcky nehradia. 

• Pri druhom stupni majú pacienti každý mesiac nárok na 

pomôcky v hodnote 14, 77 eur.

• Pri najzávažnejšom treťom stupni je hodnota mesačného 

finančného limitu 51, 94 eur (údaje sú platné pre obdobie od 

1. 10. 2017 do 31. 12. 2017). 

V rámci limitu hradeného zdravotnou poisťovňou si môžu pacienti 

nakombinovať rôzne typy vložiek alebo plienok. Napríklad jeden typ 

na deň a iný typ na noc.

 

Zdravotnícke pomôcky používané pri inkontinencii  
pomáhajú ľuďom výrazne zlepšiť kvalitu života. 

Ako postupovať, keď zistím, že trpím 
inkontinenciou? 
Inkontinencia vo veľkej miere ovplyvňuje každodenný život a znižuje 

jeho kvalitu. Preto je potrebné začať riešiť tento zdravotný problém 

čo najskôr. 

• K návšteve odborného lekára potrebujete výmenný lístok. 

Najprv treba navštíviť všeobecného lekára, ktorý vás odporučí na 

vyšetrenie k lekárovi – špecialistovi (urológ, gynekológ).

• Ten na základe výsledkov určí stupeň inkontinencie 

a rozhodne o možnostiach liečby alebo odporučí používanie 

zdravotníckych pomôcok. Vyšetrenie sa skladá zo spracovania 

dôkladnej anamnézy, rozboru moču, ultrasonografického 

vyšetrenia alebo vypracovania tzv. denníka močenia. 

• Všeobecný lekár môže na základe výsledkov od lekára 

špecialistu predpísať zdravotnícke pomôcky na lekársky poukaz. 

S poukazom si môžete zdravotnícke pomôcky vyzdvihnúť 

v lekárni. Jeho platnosť je jeden mesiac odo dňa vystavenia. 

 Mgr. Michal Trgo, farmaceut z lekárne Dr.Max
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Je to veľa, alebo málo? Samozrejme to závisí v prvom rade od 
zdravotného stavu konkrétneho pacienta, od nastavenej liečby. 
U chronicky chorých pacientov sa užívaniu viacerých liekov nedá 
vyhnúť. Hoci práve pri súbežnom užívaní viacerých liekov rastie 
riziko nežiaducich interakcií. Na strane druhej, aj od lekárov 
čoraz častejšie počuť, že pacient má pocit, že ak odíde bez liekov, 
nie je správne liečený.

Zmeniť to môžeme my sami tým, že sa ako pacienti budeme 
pýtať na lieky, ktoré sú nám predpisované. Ruku na srdce, 
koľkí z nás bežne povedia lekárovi pri predpisovaní liekov, 
aké voľnopredajné lieky práve berieme? Alebo sa v lekárni 
opýtame, či existuje aj generická alternatíva k liekom? 
V čase „Dr. Googla“ a sestričky „Wikipedie“ radšej 
tieto informácie hľadáme na nie vždy bezpečných 
weboch na internete. Často, keď už je neskoro, 
v tom horšom prípade už „googlime“ na sebe 
odpozorované nežiaduce účinky. 

Takýto prístup vedie nielen k zdravotným rizikám, ale aj 
zbytočným finančným výdavkom. Nás, pacientov, vo forme 
doplatkov, ale aj v zdravotníctve. Ročne minieme na lieky  
1, 7 miliardy eur, pričom každé euro minuté zbytočne chýba na 
nevyhnutnú liečbu iných pacientov.

Aj preto Asociácia na ochranu práv pacientov spustila 
v spolupráci s partnermi, vrátane lekární Dr.Max, počas leta 
projekt Lieky s rozumom. Cieľom je naučiť nás, pacientov, 
zaujímať sa vo väčšej miere o užívané lieky. Pýtať sa, či 
potrebujeme všetky lieky, či nám nehrozia nežiaduce účinky, 

ale aj na to, či ich správne užívame. Pretože aj nedobratie 
liekov, ak je potrebné, vedie k návratu ochorenia 

a k ich zbytočnému užívaniu pri opätovnom 
preliečení. 

Navštívte náš kampaňový web 
www.liekysrozumom.sk a zistite, ako pristupovať 

k spotrebe liekov s rozumom. Alebo sa pýtajte 
lekárov či lekárnikov na to, ako chrániť svoje 

zdravie pred zbytočnou záťažou liekmi. Pre pacienta je 
kvalifikovaný farmaceut najrýchlejším a často aj najjednoduchšie 
dostupným druhým názorom. Neváhajte a spýtajte sa lekárnika 
na jeho názor na vaše predpísané lieky v kontexte vášho veku, 
diagnózy či iných užívaných liekov.

Je totiž aj na nás zaujímať sa o to, či sa liečime správne a nie 
zbytočne. Berme lieky s rozumom. 

PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR 

MAXimum | Podporujeme | 14

Je sedem balení liekov veľa, alebo málo? 
Toľko minulý rok spotreboval štatisticky každý 
Slovák iba voľno-predajných liekov, teda liekov 
bez lekárskeho predpisu. Ak by sme k tomu 
pripočítali približne 83 miliónov balení liekov 
vydaných pacientom na lekársky predpis,  
počet krabičiek na hlavu sa zvýši o ďalších 16. 

Berieme lieky 
s rozumom?

Neváhajte 
a spýtajte sa 

lekárnika na jeho názor 
na vaše predpísané lieky 

v kontexte vášho  
veku, diagnózy  

či iných užívaných 
liekov.



Beriete lieky
s rozumom?

Odborní partneriProjekt podporili

Aj priveľa dobrého škodí. Platí to aj pri liekoch.
Správne dávkované sú nevyhnutnou súčasťou liečby. 
Rozumné užívanie liekov je základom vašej liečby.

• Pýtajte sa svojho lekára a lekárnika, ako užívať predpísané lieky.
• Informujte ho, na aké ďalšie ochorenia sa liečite.
• Povedzte mu, ktoré lieky pravidelne užívate.

Poraďte sa u svojho lekára, vo svojej lekárni, 
prípadne na www.liekysrozumom.sk.

Realizované s fi nančnou podporou 
Ministerstva zdravotníctva SR – 
v rámci účelovej dotácie na podporu 
protidrogových aktivít pre rok 2017.
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Krok za krokom
posilňujeme 
zdravie detí 

Lekárne Dr.Max prinášajú školákom po celom Slovensku 
Športovú akadémiu Mateja Tótha  
V lekárňach Dr.Max nám záleží na prevencii a zdravom životnom štýle všetkých vrátane detí.  
Preto sa tento rok vďaka našej finančnej podpore rozbehne projekt Športová akadémia Mateja Tótha,  
ktorá privedie k pohybu stovky školákov v rôznych kútoch Slovenska. Tak vstávať a cvičiť!

Ste v dobrých rukách
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Spolupráca olympionika a lekární Dr.Max rozšírila tento krúžok 
s prepracovanou metodikou a jedinečným tréningovým programom 
do ďalších škôl po celom Slovensku. Viac ako 200 detí tak môže 
počas tohto školského roka športovať bezplatne a pod odborným 
vedením. Viac o myšlienkach Akadémie, ale aj o pevnej vôli, prezradil 
v rozhovore pre klientov lekární Dr.Max športovec Matej Tóth. 

Čo stojí za myšlienkou Športovej akadémie a čo je jej cieľom? 
Myšlienka vznikla hneď po olympiáde. Kládli sme si s mojim 
tímom otázku, ako tento úspech pretaviť do niečoho trvácnejšieho 
a zmysluplnejšieho ako „len“ užiť si radosť z neho. Preto sme si 
povedali, že využijeme moju popularitu, aby sme prilákali čo 
najviac detí k športu a keď ich už prilákame, tak im dajme naozaj 
niečo výnimočné a kvalitné. A to je vlastne aj cieľ našej akadémie. 
Motivovať deti k športu, vybudovať pozitívny vzťah k pohybu a dať 
im správny odrazový mostík do možnej budúcej športovej kariéry. 

Ako dlho ste ju pripravovali a čo bolo kľúčové pri jej vzniku?
Ak zoberiem, že myšlienka prišla hneď po olympiáde v Riu, tak 
uplynul presne rok, kedy sa myšlienka pretavila do reálneho 
tréningu detí pod hlavičkou akadémie Mateja Tótha. Za ten rok 
odviedol tím ľudí obrovské množstvo práce. A práve ten tím 
a šikovní ľudia boli kľúčoví, aby tento projekt nabral reálne kontúry. 
Za rok sa 10 ľuďom podarilo z ničoho vybudovať celoslovenský 
projekt s obrovskou hodnotou. Veľmi podstatné bolo nájsť aj silných 
partnerov, ktorí nám umožnili priniesť našu akadémiu do všetkých 
kútov Slovenska a navyše pre drvivú väčšinu detí zadarmo. Za to 
patrí vďaka aj grantu od lekární Dr.Max. 

Čím sa Akadémia odlišuje od iných krúžkov, čím je jedinečná?
Okrem toho, že nesie meno olympijského víťaza (čo by bolo 
pochopiteľne veľmi málo na dlhodobý úspech), máme vypracovanú 
jedinečnú metodiku, ktorou sa budú riadiť všetci vyškolení tréneri. 

Majú v rukách nielen presný časovo-tematický plán, ale aj presný 
rozpis jednotlivých cvičení, hier, polôh. Jedinečnosť našej metodiky 
spočíva hlavne v tom, že sa prvýkrát podarilo skĺbiť tréning detí 
s fyzioterapeutickými cvičeniami vývojovej kineziológie a detskej 
psychológie.

Vedeli by ste rodičom poradiť, ako motivovať deti ku pohybu 
a športu?
Najdôležitejší je pozitívny príklad a podpora k športovaniu. Sám 
som rodič a viem, že niekedy je jednoduchšie nechať dieťa ležať na 
pohovke pred televízorom alebo s tabletom. Ale ak prekonáme aj 
svoju lenivosť, tak dávame deťom to najcennejšie, čo im môžeme 
dať – zdravý vývoj tela, ale aj osobnosti. Ak aj nemôžete s nimi 
byť denno-denne v pohybe v prírode či na ihrisku, tak ich aspoň 
motivujte k pohybu, podporujte ich, ak si vybrali nejaký športový 
krúžok. 

Čo je podľa Vás najdôležitejšie pre udržanie kondície a dobrého 
zdravia?
Kľúčové je nastaviť si zdravý režim, ku ktorému patrí aj pohyb 
a kvalitná strava, ako svoj životný štýl. Aby to neboli nejaké diéty 
a premáhanie sa ísť si zašportovať každý deň. Zopár týždňov to 
asi potrvá, kým sa vám podarí nastaviť tento režim, ale potom by 
malo byť pre vás samozrejmé, že 3 – 4 krát do týždňa športujete, že 
sa neprejedáte, že si nájdete čas na seba a úplne ideálne, keď toto 
všetko absolvujete s celou rodinou, alebo kamarátmi. Na jednej 
strane vás to bude motivovať v začiatkoch, na druhej strane budete 
mať čas aj na svojich najbližších. 

Zdenka Krížová

Ku zdravému režimu patrí nepochybne aj fyzická 
aktivita a cvičenie. Ako ale motivovať deti,  
aby mali v dobe počítačov z pohybu radosť? 
Aj na túto otázku ponúka odpoveď projekt 
s názvom Športová akadémia Mateja Tótha, 
ktorého cieľom je budovať vzťah k športu už 
v rannom veku. 

Pohyb ako zdravý 
životný štýl
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Viac o Akadémii sa dozviete 
na www.akademiamatejatotha.sk. 
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Prečo ste sa rozhodli pre dobrovoľníctvo?
Už dlhší čas som hľadala aktivitu, ktorú by som chcela robiť vo 
svojom voľnom čase a objavila som dobrovoľníctvo v neziskovej 
organizácii Doma u Kapucínov. A musím sa priznať, že od 
prvej chvíle ma to nadchlo a nadchýňa dodnes. Je veľmi veľa 
dobrých projektov, ktoré potrebujú náš čas, naše dary a talenty. 
Uvedomujem si, že niekedy stačí tak málo, málo nášho času, snahy 
a môže to meniť životy. A v neposlednom rade si uvedomujem, že 
ja cez túto službu dostávam oveľa viac ako dávam. 

Čomu konkrétne sa organizácia venuje?
Doma u Kapucínov je nezisková organizácia, ktorá sa venuje 
ľuďom, ktorí prechádzajú ťažkým životným obdobím. Nie je 
to len o tom, že dáme chudobnému chlieb, ale že mu vrátime 
ľudskú dôstojnosť. V tomto pomáhame konkrétnym spôsobom. 
Vytvárame priestor nielen na uspokojenie základných životných 
potrieb, ale tiež ponúkame odbornú pomoc pri riešení problémov. 
Základom je, aby sa človek odrazil od dna a nebojoval so 
základnou existenciou, pretože vtedy sa dostane do úplne iného 
psychologického stavu. 

Čo máte na starosti vy? 
Ja konkrétne sa venujem potravinovej zbierke Stolček prestri sa, 
čo je stála zbierka trvanlivých potravín. To znamená, že balím 
darované potraviny podľa určených noriem do balíkov, ktoré 
budú potom ďalej rozdistribuované. 

Ako vyzerá váš deň v Doma u Kapucínov?
Pomáhame prevažne rodinám, ktoré sa ocitli vo finančnej núdzi, 
ale aj osamelo žijúcim jednotlivcom. Pomoc sa deje osobnou 
cestou, nie je len o potravinách, tie sú prostriedkom. Začína sa 
rozhovorom s klientom, kde sa snažíme identifikovať príčinu, prečo 
sa človek dostal do stavu, že potrebuje pomoc. Treba ho naučiť 
hospodáriť. Alebo niekto nevyužíva zákony a treba ho poučiť 
o tom, na čo má nárok, prípadne ho doviezť na konkrétny úrad. Tak 
môžu tí, ktorým pomáhame, začať robiť konkrétne kroky a riešiť ich 
ťažkú situáciu. Ak riešenie nie je v krátkodobých horizontoch alebo 
neexistuje vôbec, vtedy je naša potravinová pomoc skutočnou 
charitatívnou činnosťou. Môže nastať aj situácia, že potravinová 
pomoc zanikne preto, že klient má naporúdzi riešenie svojej 
situácie, ale nič preto neurobí. Sám musí chcieť posunúť sa vpred. 
Našou snahou je pracovať s ľuďmi, aby sa dokázali postaviť na 
vlastné nohy a dostať sa zo situácie, v ktorej sa ocitli.

Aké potraviny sú najpotrebnejšie?
Najpotrebnejšie sú trvanlivé potraviny ako olej, ryža, cestoviny, 
konzervy, káva, čaj, kakao a iné potraviny, ktoré dlho vydržia. 

Vedia o vás ľudia?
Darcov stále pribúda rovnako aj rodín, ktoré túto pomoc 
potrebujú. Sú ľudia, ktorí nás podporujú pravidelne, ale takisto 
aj jednorazoví darcovia. Mňa osobne najviac oslovuje to, že nám 
často prispievajú aj ľudia, ktorí sami nemajú nazvyš, ale podelia 
sa. Ľudia môžu prispieť veľmi jednoducho, stačí v rámci bežného 

V tejto rubrike obvykle predstavujeme zamestnancov z lekární Dr.Max, ktorí sa venujú nejakej 
nevšednej záľube alebo koníčku, v ktorom vynikajú. V aktuálnom čísle sa budeme venovať 
aktivite, ktorá do kategórie hobby až tak nespadá – dobrovoľníctvu. A možno práve preto je 
takýto spôsob trávenia voľného času zaujímavý a obdivuhodný. Nie je totiž o vlastnom šťastí, 
ale o pomoci druhým. Viac o dobrovoľníctve prezradí farmaceutka Jana Spišáková z lekárne 
Dr.Max na Antolskej ulici 11 v Bratislave.

Cez dobrovoľníctvo sa snaží 
vnášať dobro do spoločnosti
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Jana Spišáková z lekárne Dr.Max na Antolskej ulici 11 v Bratislave.
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nákupu zobrať pár kíl potravín naviac a priniesť ich na vrátnicu.

Koľko sa tejto aktivite venujete vo svojom voľnom čase?
Je to veľmi individuálne. Záleží, koľko je v danom mesiaci 
potrebné nabaliť balíkov. Najviac času zaberá individuálna práca 
s klientami, ale tá je ale kľúčová.

Kto sú vaši kolegovia v rámci organizácie, čomu sa venujú vo 
svojich profesiách?
Prvými dobrovoľníkmi sú darcovia potravín. Prídu na vrátnicu 
a odovzdajú veci. Často sú anonymní, ale bez nich by sme to 
nemohli robiť. Druhú skupinu tvoria tí, ktorí potraviny prijímajú, 
naskladňujú a balia a ďalšiu tí, ktorí ich rozvážajú. Ďalej máme 
právnikov a sociálnych pracovníkov a ľudí, ktorí sa starajú o web, 
sociálne siete, propagáciu a ekonomické záležitosti. Iní zas 
neustále fúkajú do ohníka, aby nezhasol. Dobrovoľníci sú ľudia 
z rôznych profesií – od učiteľov, vychovávateľov, úradníkov, IT 
programátorov, kňazov atď. Je to taká obohacujúca všehochuť. 
Všetko sú to ľudia, ktorí pracujú a venujú tomuto dielu svoj čas 
bez nároku na odmenu. Preto, že mu veria a je to pre nich dôležité.

Využili ste v rámci dobrovoľníctva aj poznatky a skúsenosti 
z lekárne?
Moja profesia ma denno-denne učí vychádzať zo seba a pomoci 
druhým. Preto možno táto forma dobrovoľníctva je mi blízka. Asi 
najväčším spoločným menovateľom je presnosť a dôraz na detail, 
ktoré sú potrebné aj za tárou, aj pri tejto aktivite. Zároveň je to aj 
tímová práca, podobne ako aj v lekárni.

Čo by ste zdôraznili ako najväčšie plusy dobrovoľníctva?
Dobrovoľníctvo je pre mňa cestou, ako svojou troškou môžem 
vniesť dobro do spoločnosti. Učí ma vychádzať zo seba, byť 
citlivou na potreby iných, všímať si ich. Využívať svoje dary, 
talenty, možnosti nielen pre seba, ale aj pre druhých. Byť vďačný. 
Za veľké i malé veci, ktoré sa dejú, keď sa ľudia spoja za dobrú vec. 
Uvedomujem si, že je to minimum toho, čo ja môžem dať druhým, 
ale pre nich to môže byť tak veľa. Že keď my pomáhame druhým 
dostávame oveľa viac. Učí ma to veľkej dávke pokory a služby. 
Takisto aj tímovej spolupráci a spoliehaniu sa aj na iných. 

Zdenka Krížová

Ak vás projekt Doma u Kapucínov zaujal a chceli by ste ho podporiť, nájdete ho na www.domaukapucinov.sk.  
V prípade záujmu môžete doniesť potraviny ku vrátnici Kapucínskeho kláštora na Zochovej ulici v Bratislave.

 ZO ZÁKULISIA BALENIA TRVANLIVÝCH POTRAVÍN.



Snívanie podľa Freuda
Najviac sa snami a ich interpretáciou zaoberal 
otec psychoanalýzy Sigmund Freud, ktorý tvrdil, že 
sny predstavujú akési nesplnené túžby, ktoré odrážajú 
prostredníctvom symbolov a metafor naše skryté pocity. Sny 
sa nám tak podľa neho do spánku vkrádajú buď z vnútorných 
príčin ako je napríklad únava, bolesť, choroba alebo z vonkajších 
podnetov, akými sú rôzne zvuky či pocity chladu alebo 
tepla. Významnú úlohu pri snívaní hrajú tiež naše spomienky 
z minulosti alebo zážitky z predchádzajúceho dňa. 

Psychoanalýza rozdeľuje sny na tzv. manifestné, ktoré sú 
zrozumiteľné a jasne vyjadrené a latentné (nevedomé) 

so skrytým zmyslom, za ktorými sa skrýva utajené či 
potlačené prianie alebo potreba.

Ako dlho vieme snívať?
Aj keď sa nám väčšinou zdá, že sen trval iba zlomok 

sekundy, opak je pravdou. Takmer každému z nás 
sa počas spánku snívajú priemerne jednu až dve hodiny 

tie najrozmanitejšie sny. Väčšinu snov však úplne zabudneme, 
a preto niektorí ľudia tvrdia, že sa im nesníva. Pravdou však je, že 
sníva každý jeden z nás. Nie však počas celej noci, ale len vo fáze 
spánku, ktorá sa nazýva REM a vychádza z anglického slovného 
spojenia rapid eye movements. Sú pre ňu typické rýchle pohyby 
očí, zrýchlený dych a tep. Táto fáza sa niekoľkokrát za noc strieda 
s tzv. nonREM fázou, kedy mozog sny neprodukuje. V nonREM 
fáze je telo paralyzovanejšie, tep aj dych sú spomalené 
a organizmus sa nachádza v hlbokom spánku. Spánok pôsobí 
na naše telo blahodárne a regeneračne, obnovuje naše sily 
a uvoľňuje napätie získané z denných zážitkov.
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Spánok je jedna z našich základných biologických potrieb. Od narodenia sa aktivita počas dňa 
strieda so stavom uvoľnenia a potrebou odpočinku, ktorý nastupuje v noci. Často sa nám však 
stáva, že sa sťažujeme na spánkový deficit, nekvalitný spánok, časté budenie sa alebo dokonca 
nočné mory. Práve sny, ktoré sú súčasťou spánku, nám umožňujú počas noci niekoľkokrát vstúpiť 
do sveta fantázie, kde nemožné a nelogické veci dávajú zmysel a ožívajú aj neživé predmety. 

Ako privolať kvalitný 
spánok

Takmer každému 
z nás sa počas spánku 

snívajú priemerne 
jednu až dve hodiny 

tie najrozmanitejšie sny. 
Väčšinu snov však úplne 

zabudneme, a preto 
niektorí ľudia tvrdia,  

že sa im nesníva. 



Kedy prichádzajú nočné mory
Dramatickosť snov vraj narastá v ranných hodinách, preto rôzne 
živé sny či nočné mory zažijete pravdepodobne až nadránom. 
Ľudia často rozprávajú o živých a niekedy až absurdných 
snoch. Časté bývajú sny o lietaní vo vzduchu, plávaní na 
veľkých lodiach, pádoch do prázdna či zuboch a podobne. 
Interpretovanie snov však nie je jednoduché, pretože snová 
symbolika je individuálna a veľmi závisí od situácie, v ktorej  
sa osoba hľadajúca výklad nachádza. 

Zaujímavosťou zo sveta snov napríklad je, že ľudia, ktorí sa nám 
prisnia, nie sú vyfabulovaní a v živote sme ich už skutočne stretli. 
Mozog totiž nie je počas sna schopný vyprodukovať tvár, ktorú 
nikdy v živote nezaznamenal.

Čo nám chcú sny povedať?
Existuje viacero spôsobov interpretácie snov, ktoré môžeme 
nájsť vo forme snárov. Tie sa snažia našim magickým 
snom pripísať nejaký reálny význam. Problémom je však 
dôveryhodnosť, keďže rôzni terapeuti poskytujú odlišné 
interpretácie. Jedno je však isté – ak sa na sen zobudíme 
alebo si jeho obsah pamätáme aj ráno, stálo by za to dať si 
ho zanalyzovať a interpretovať psychológovi alebo inému 
odborníkovi, ktorému dôverujeme a s ktorým preberieme aj 
našu aktuálnu situáciu, ktorá nás ťaží alebo stresuje.

Ak práve prežívame náročné či stresujúce obdobie, 
pravdepodobne sa prenesie aj do nášho inak pokojného spánku. 
Avšak to, čo konkrétne sa nám prisní, a v akej symbolike, len tak 
ľahko neovplyvníme. 

PORUCHY SPÁNKU
Insomnia – chronická nespavosť
Dyssomia – porucha spánku vyvolaná emočnými faktormi,  
týkajúca sa množstva a kvality spánku
Parasomnia – nočné mory spôsobené rôznymi traumami
Hypersomnia – nadmerná spavosť vyskytujúca sa pri poškodeniach 
mozgu alebo rôznych infekciách a tiež duševných chorobách
Narkolepsia – chorobné, až nezastaviteľné zaspávanie trvajúce 
niekoľko minút, vyskytujúce sa pri akejkoľvek situácii, napríklad aj pri 
šoférovaní
Somnabulizmus – námesačnosť prítomná zásadne počas nREM

Aby ste si skutočne oddýchli
Dĺžka spánku sa podľa noriem pohybuje v rozmedzí 5 – 8 hodín, 
avšak každé telo reaguje individuálne. Niekomu skutočne stačí 
päť hodín, iní potrebujú viac ako osem. Vedome ovplyvniť vieme 
práve kvalitu spánku, alebo sa o to môžeme aspoň pokúsiť 
nasledujúcimi tipmi. Tie nám pomôžu zaistiť si čo najzdravší 
spánok a zobudiť sa nasledujúci deň oddýchnutí.

1. RYTMUS: Ideálne je chodiť spať vždy v tú istú hodinu, 
aj keď to môže byť pri mnohých povinnostiach náročné. 
Pokiaľ nezaspíte do 15 minút, mali by ste vstať a zamestnať 
sa nejakou aktivitou až pokiaľ nepocítite únavu. Skúste si 
však vytvoriť pravidelný režim bez ohľadu na dĺžku spánku. 
Telo si postupne navykne na to, kedy má byť aktívne a kedy 
má relaxovať.

2. ŽIVOTOSPRÁVA: To, že neviete zaspať, lebo ste sa prejedli, 
je pre spánok jednoznačne nezdravá vec. Ak vás naopak 
ťažká strava či nebodaj alkohol konzumovaný 3 – 4 hodiny 
pred spánkom rýchlo uspia, ani to nie je záruka dobrého 
odpočinku. Síce sa vám podarí rýchlo zaspať, ale počas 
noci sa budete budiť, váš spánok bude prerušovaný 
a neregeneračný.

3. POHODLIE: Oblečte si pohodlné, vzdušné oblečenie, 
použite radšej nedráždivé materiály a obstarajte si tiež 
kvalitný matrac. Spríjemnite si vašu posteľ vankúšmi 
alebo mäkkou dekou, do ktorej sa zabalíte. Aj tieto veci sú 
dôležité, aby ste sa tešili na pokojný a príjemný oddych.

4. PROSTREDIE: Pred spaním sa neodporúča pozerať 
televíziu alebo surfovať po internete vo vašich 
smartfónoch. Žiarenie pôsobí na organizmus rušivo 
a cenný spánok skvalitniť nepomáha. Zároveň sa odporúča 
pred spaním dobre vyvetrať a spať pri izbovej teplote.  
Aj nadmerné teplo či zima vie spánok poriadne vyrušiť.

5. PREČ SO STAROSŤAMI: Ak nás niečo trápi, určite nie je 
vhodné sa tým opäť zaoberať pred spaním. Obavy či stresy 
sa snažme eliminovať cvičením alebo sa inak zrelaxujeme 
a našu pozornosť sústredíme mimo daných problémov.

Mgr. Barbara Castagnola, psychológ
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Platí tiež pravidlo,  
že denný spánok  

skracuje ten nočný.  
Pokiaľ si zvyknete počas  
dňa trochu „zdriemnuť, 

spánok počas dňa by  
nemal trvať viac ako  

20 minút. 
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Vianoce sa každým dňom neúproste rútia do našich príbytkov. Tí výkonnejší z nás už majú stres 
za sebou a s vyloženými nohami čakajú na deň D, keďže dávno nakúpili a vzorne zabalili všetky 
možné aj nemožné darčeky pre svojich najmenších. Že nie ste jeden z podobných šťastlivcov? 
Tak presne vám je určený tento článok. Zapojte do procesu príprav aj svoje ratolesti a užite si 
s nimi chvíle tvorivej vianočnej nálady. Dnes si totiž ukážeme, ako elegantne a originálne zabaliť 
darčeky tak, aby ich obdarovaný snáď ani nechcel otvoriť. Pusťme sa do toho!

Darčeky zabalené 
originálne a s fantáziou

Ako na to: Zo vzorovaného papiera si vystrihneme vianočné motívy podľa vlastnej 
fantázie – vianočné stromčeky a ozdoby, lízanky či soby. V ich prostriedku spravíme 
nožnicami dve dierky neďaleko od seba a prevlečieme cez ne hodvábnu stuhu.  
Darček zabalíme do kraftového papiera a jeho konce uchytíme na zadnej strane 
kúskami lepiacej pásky. Obviažeme pripravenou stuhou s vianočnými motívmi. 

Čo potrebujeme:
Hnedý kraftový papier, 

vzorovaný papier,  
matná priesvitná  

lepiaca páska, nožnice,
tenká hodvábna 

stuha.

Vianočné stromčeky
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Čo potrebujeme:
Hnedý kraftový baliaci papier
Matná priesvitná lepiaca páska
Nožnice
Špagát prírodnej farby
Lepidlo
Na ozdobu: ihličie, vetvičky, sušené kvety

Ako na to:
Darček úhľadne zabalíme do kraftového 
papiera a jeho konce uchytíme na zadnej 
strane malými kúskami lepiacej pásky. 
Je potrebné dávať pozor, aby sa papier 
počas balenia príliš nepokrčil. Balík potom 
niekoľkokrát obmotáme špagátom po 
dĺžke aj po šírke. Špagát na prednej 
strane v prostriedku uviažeme na mašlu 
a celý stred špagátu posunieme smerom 
k pravému spodnému rohu balíčku. Pod 
uviazaný špagát zastrčíme vetvičky, sušené 
kvety alebo prírodné materiály podľa 
vlastnej fantázie a možností. 

Z baliaceho 
papiera môžeme 
taktiež vystrihnúť 
malý ovál slúžiaci 

ako menovka. 

Bio darček

Čo 
potrebujeme:

Farebný papier,  
hodvábna mašľa,

nožnice,  
pravítko.

Ako na to:
Uprostred papiera 

si narysujeme štvorec vo 
veľkosti 5 x 5 centimetrov. Cez 
stredy jeho strán narysujeme 

dve dlhé čiary. Dostaneme štvorec 
a na ňom nakreslený veľký kríž. 

Konce kríža siahajú 6 centimetrov 
od prostriedku každej strany 
štvorca. Tieto konce spojíme 

čiarou s dvomi najbližšími 
špičkami štvorca. 

Dostaneme obraz 
podobný hviezde. 
Jej hrany zaoblíme 

a vystrihneme z papiera. 
Vznikne nám tvar podobný 

štvorlístku. Do každého lupeňa 
vyryjeme na jeho konci dierku 

a založíme ho na okrajoch 
podľa pôvodného tvaru 

hviezdy. 

Cez vzniknuté 
dierky postupne 

prevliečieme 
hodvábnu mašľu, 

utiahneme 
a zaviažeme. 
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Zahrejte sa horúcim 
nápojom 
Tešíte sa už na dlhé zimné večery? Za oknami zúri snehová fujavica a vy si doma zabalení  
v deke užívate rodinnú pohodu. V krbe praskajú polienka suchého dreva, na stole sú pripravené 
dobroty od výmyslu sveta. K dokonalosti vám už chýba iba teplý drink v ruke, ktorý zahreje na 
tele aj na duši. Dáte prednosť prenikavej chuti pomaranča, aromatickej škorici alebo sladučkej 
horúcej čokoláde? Staňte sa s nami rodinným barmanom tohtoročných Vianoc! 

Budeme potrebovať: 
400 ml polotučného mlieka
100 g bielej čokolády
lyžičku škorice
50 ml kokosového rumu

Poleva: 
Smotana na šľahanie
Marshmallow cukrík  
Šupinky bielej čokolády

HORÚCA ČOKOLÁDA S KOKOSOVÝM PREKVAPENÍM

Postup:
Na panvici ohrejeme mlieko na strednej teplote.  
Pridáme bielu čokoládu, škoricu a rum.  
Chvíľu nahrievame, zmes však nesmie prechádzať  
varom. Zmiernime teplotu, zamiešame a zmes  
nalejeme do vysokých sklenených pohárov.  
Ozdobíme vyšľahanou smotanou, marshmallow  
cukríkom a šupinkami bielej čokolády. 
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Budeme potrebovať:
350 ml ginu
350 ml pomarančovej šťavy
šťavu z jedného citrónu
Lyžičku hnedého cukru
Pol lyžičky mletej škorice
2 lyžice medu
3 celé klinčeky
2 kolieska ananásu
Plátok pomaranča prepichnutý 
tromi celými klinčekmi

Postup:
Všetky prísady okrem ginu vložíme do 
malého hrnca a necháme zovrieť. Po zovretí 
prilejeme alkohol a varíme na nízkej teplote 
po dobu približne 20 minút. Nalejeme do 
priesvitných pohárov a drink servírujeme 
ozdobený kúskom ananásu.
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CITRUSOVÝ SEN VIANOČNEJ NOCI

Budeme potrebovať:
300 ml vody
2 sáčky kvalitného čierneho čaju Earl Grey
šťavu z 2 citrónov
2 lyžice medu
50 ml whisky

Postup:
Vodu necháme zovrieť v menšom hrnci a následne 
pridáme čajové vrecká. Čaje budeme na nízkej 
teplote lúhovať po dobu piatich minút. Prilejeme 
šťavu z citróna, med, whisky a varíme ďalších  
5 minút. Servírujeme v priesvitných pohárikoch 
ozdobených plátkami citrónu. 

ČIERNY GROG PRE RADOSŤ 



Oddychovka
V rámci Oddychovky sme pre vás pripravili populárnu krížovku. Za správnu odpoveď máte možnosť získať: Kodak FZ53 Black.  
Riešenie zašlite e-mailom na: info@knm.cz alebo na adresu: KNM Agency s.r.o., Krnovská 63, 746 01 Opava, Česká republika.  
Úspešnému riešiteľovi krížovky z minulého čísla Ladislavovi Vaculovi z Kuklova srdečne blahoželáme a posielame vyfarbovaciu  
mapu – plagát 140 x 100 cm od www.pin-deco.cz. Riešenie krížovky bolo: Zdravie je náš najväčší poklad.

KODAK FZ53
Štíhly kompakt s rozlíšením  
16 MPix a 5× priblížením je ideálnym 
spoločníkom na každý deň. 2,7" LCD 
pre jednoduché ovládanie  
a 28mm širokouhlý objektív pre 
skvelé fotky krajiniek či osláv.  
Funkcia autodetekcie pre ovládanie 
spúšte žmurknutím či úsmevom...
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Pre viac tipov, rád a súťaží sledujte lekárne Dr.Max aj na Facebooku  
na www.facebook.com/drmaxlekaren



OTVORILI SME PRE VÁS 
NEMOCNICU 
NOVEJ GENERÁCIE



Tradičný liek z prírodných zdrojov k vnútornému užitiu. Starostlivo čítajte príbalovú informáciu.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila

www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723 175

Viac na www.wobenzym.sk

Tradičný liek z prírodných zdrojov k vnútornému užitiu. Starostlivo čítajte príbalovú informáciu.
MUCOS PHARMA CZ s r o Uhříněveská 448 252 43 Průhonice Česká republika MUDr Richard Zachar Kamenná 46 966 22 Lutila

Viac na www.wobenzym.sk

Darček, ktorý teší 
a pomáha 

liek Wobenzym®

Navyše 2 darčeky ZADARMO až domov!!!
K Wobenzymu 800 tbl. poukaz na 2 ks
unikátnej enzýmovej zubnej pasty
v hodnote cca 20 Eur Akcia platí od 1.11.2017 

do 14.1.2018.

Inzercia


