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Pozorne čítajte písomnú informáciu pre používateľov. O správnom použítí lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. 
Robitussin Antitussicum a Robitussin Junior (dextrometorfániumhydrobromid), Robitussin Expectorans (guajfenezín) sú lieky na vnútorné použitie. 
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e d i t o r i á l

Milí čitatelia,
S nastávajúcim obdobím konca roka a s blí-
žiacimi sa vianočnými sviatkami zvykneme 
aspoň na chvíľu zastaviť. Ak nie úplne, tak 
aspoň spomalíme, aby sme mohli v pokoji 
zhodnotiť uplynulé obdobie, aby sme si tro-
chu oddýchli od celoročného zhonu. Rád 
by som vyslovil prianie, aby bolo takýchto 
dní a období v roku viac, ale žiaľ... na rých-
le tempo sme si už asi zvykli a považujeme 
ho už postupne za akýsi štandard. Či je to 

správne alebo nie, to si nedovolím hodno-
tiť. Som však vďačný a  úprimne si vážim 
aspoň to, čo máme. Osobne sa veľmi teším 
na nadchádzajúce obdobie, ktoré je cha-
rakteristické aj množstvom krásnych a tra-
dičných rituálov spojených s  Vianocami 
a oslavou príchodu Nového roka.

Vám, našim čitateľom, ale aj všetkým našim 
pacientom a  návštevníkom lekární, želám 
s najlepším úmyslom možnosť na pár dní si 
vydýchnuť. A ak je to čo i len trochu možné, 
prepnúť z  každodennej rutiny a  zhonu na 
sviatočnú a príjemnú atmosféru. Užívajte si 
radosť a mágiu nadchádzajúcich sviatkov, 
prežite krásne momenty s najbližšími, ktoré 

vás dostatočne nabijú životnou energiou 
na nasledujúce obdobie. 

V mene lekární Dr.Max si dovolím vám zá-
verom ešte poďakovať za priazeň a dôve-
ru, ktorú dávate našim lekárňam. Tak ako 
doposiaľ, aj naďalej sa vám ju budeme sna-
žiť oplácať v podobe MAXimálnej profesio-
nality a starostlivosti od našich odborníkov. 

Prajem vám pohodové a  pokojné prežitie 
vianočných sviatkov. A do toho nastávajú-
ceho roku 2019 najmä MAXimum zdravia 
a pohody.

Andrej Križan
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AKO UŠETRIŤ V LEKÁRNI 
PRI NÁKUPE OSVEDČENÝCH LIEKOV

ČI VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOV 

n o v i n k y

JEDNODUCHO. HĽADAJTE ÚČINNÉ LÁTKY A NIE KONKRÉTNE ZNAČKY. KONKRÉTNE LIEKY ČI VÝŽIVOVÉ DOPLNKY SÚ 
TOTIŽ LIEČIVÉ ČI ZDRAVIU PROSPEŠNÉ VĎAKA ÚČINNÝM LÁTKAM, KTORÉ OBSAHUJÚ. A TIE MÔŽU BYŤ IDENTICKÉ VO 
VIACERÝCH PRODUKTOCH, KTORÉ MAJÚ RÔZNE NÁZVY. ICH CENY SA MÔŽU Z MNOHÝCH DÔVODOV VÝRAZNE LÍŠIŤ. 

ABY SME VÁM TOTO HĽADANIE UĽAHČILI, PRIPRAVILI SME RAD VÝHODNÝCH PRODUKTOV S NAŠÍM LOGOM. IDE VŽDY 
O KOMBINÁCIU OSVEDČENÝCH ÚČINNÝCH LÁTOK A VÝHODNEJ CENY. AKO SPOĽAHLIVÁ SIEŤ LEKÁRNÍ NA FARMACEUTIC-
KOM TRHU VÁM TAK VIEME GARANTOVAŤ OSVEDČENÚ LEKÁRENSKÚ KVALITU ZA PRIAZNIVÚ CENU. 

DR.MAX COMPLEX 6 AKTIV
Každá tableta prípravku Complex 6 Aktiv 
obsahuje kombináciu 6 aktívnych látok: 
glukozamínu, chondroitínu, MSM, hyaluro-
nátu sodného, kolagénu typu II a vitamínu 
C, ktorý prispieva k správnej tvorbe kola-
génu pre správnu funkciu kostí a chrupa-
viek. Výživový doplnok. 

DR.MAX KOLAGÉN 2000 AKTIV
Výživový doplnok s obsahom vysokokva-

litného, 100% prírodného kolagénu typu 
I Peptan® B 2000 LD. Každá tableta ob-
sahuje až 1000 mg hydrolyzovaného ko-
lagénu a naviac aj 12 mg vitamínu C, ktorý 
v ľudskom organizme prispieva k správnej 
tvorbe kolagénu, a tým k správnej funkcii 
kostí a chrupaviek. Výživový doplnok. 

DR.MAX LAKTOBACILY „6“
Naše najpredávanejšie probiotiká. Kaž-
dá kapsula obsahuje komplex 6 kmeňov 

laktobacilov a bifidobaktérií. Až 5 miliárd 
živých mikroorganizmov v  1 kapsule. Vý-
živový doplnok. 

DR.MAX KIDS GUMMIES AIRPLANES
Chutné želé v tvare lietadielok s obsahom 
vitamínov, zinku a rutínu. Vitamíny A, C, D 
a zinok prispievajú k správnemu fungova-
niu imunitného systému. Vitamín D a  zi-
nok prispievajú k udržaniu zdravých kostí. 
Výživový doplnok. 

Rad produktov Dr.Max zahŕňa lieky, výživové doplnky, zdravotnícke potreby, kozmetické výrobky, prípadne iné produkty. 
Produkty zobrazené v tejto reklame nie sú lieky a netvoria kompletný rad produktov Dr.Max. Ste v dobrých rukách

Pod vlastnou 
vlajkou
Neobjavujeme nové lieky.
Objavujeme, ako ich spraviť dostupnejšie.

LEKÁRENSKÁ
KVALITA

PÝTAJTE SI 
PRODUKTY 
S LOGOM Dr.Max

PRIAZNIVÁ
CENA

16190 Komoditne produkty 185x117.indd   1 16/11/2018   16:29
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NAŠIM POSLANÍM JE STAROSTLIVOSŤ O TO NAJCENNEJŠIE, ČO ĽUDIA MAJÚ, A TÝM JE ZDRAVIE A PLNOHOD-
NOTNÝ ŽIVOT. MY V DR.MAX SI MYSLÍME, ŽE LEKÁREŇ NEMUSÍ BYŤ LEN MIESTO, KTORÉ JE SPÁJANÉ S CHO-
ROBAMI, PREVENCIOU A LIEČBOU. OKREM INDIVIDUÁLNEJ STAROSTLIVOSTI A PORADENSTVA, KTORÚ NAŠIM 

ZÁKAZNÍKOM KAŽDODENNE PRINÁŠAME, PRICHÁDZAME AKTUÁLNE S JEDINEČNÝM KONCEPTOM NAZVANÝM BEAU-
TYCLUB DR.MAX. 

Aj na základe podnetov vás, našich zá-
kazníkov, sme sa rozhodli na viac, ako 
170 lekárňach Dr.Max po celom Slo-
vensku, rozšíriť odborné služby a  sorti-
ment v  oblasti dermokozmetiky, krásy, 
starostlivosti o  pleť a  pokožku celého 
tela. Zoznam vybraných 177 dermo-le-
kární nájdete na našej webovej stránke 
www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika. 
Hoci sme túto rozšírenú službu nazvali 
BeautyClub Dr.Max, je dôležité pozna-
menať, že nejde o klub v pravom zmys-
le slova. Využívanie služieb a benefitov, 
ktoré vám prinášame, nie sú podmie-

nené členstvom alebo inou formou zá-
väzku. Práve naopak. Na vybraných 177 
lekárňach Dr.Max je náš odborný per-
sonál pripravený vám ochotne poradiť 
a usmerniť pri výbere sortimentu z oblas-
ti kozmetiky a  vysvetlí všetko potrebné 
týkajúce sa dermoporadenstva. Presne 
tak, ako ste na to zvyknutí v prípade lie-
kov, výživových doplnkov či zdravotníc-
kych pomôcok.
So štartom BeautyClubu Dr.Max sa mô-
žete tešiť aj na pravidelný zimný a  letný 
dermo-katalóg, ktorý bude plný výhod-
ných zliav a odporúčaní od našich odbor-

níkov. Katalóg bude dostupný v klasickej 
papierovej forme a  tiež v  elektronickej 
podobe na stránke www.drmax.sk/be-
autyclub. Na tejto webovej stránke a so-
ciálnych sieťach sa tiež môžete tešiť na 
pravidelné rady a tipy na zdravie a krásu 
a horúce trendy z kozmetického sveta.

Autor: 
Ing. Ľubomír Mrug, 
Trade planning manager 
Dr.Max

ŠPORT A ZDRAVIE IDÚ RUKA V RUKE. AJ PRETO SME SA V DR.MAX ROZ-
HODLI PODPORIŤ SLOVENSKÝ HOKEJ S  VIEROU, ŽE SA RAZ VRÁTIA 
JEHO ZLATÉ ČASY. STALI SME SA HRDÝM PARTNEROM SLOVENSKÉHO 

ZVÄZU ĽADOVÉHO HOKEJA. NAŠU MYŠLIENKU PODPORILA AJ JEDNA ZO 
SLOVENSKÝCH HOKEJOVÝCH LEGIEND – MARIÁN HOSSA. TEN SA STAL TVÁ-
ROU IMIDŽOVEJ KOMUNIKÁCIE A TELEVÍZNEHO SPOTU.

Spoločnosť Dr.Max ako líder na trhu le-
kárenských služieb, ktorá na Slovensku 
prevádzkuje viac ako 290 lekární a po-
skytuje lekárenskú starostlivosť v  po-
dobe približne 15 miliónov návštev pa-

cientov ročne, sa stala hrdým partnerom 
slovenského hokeja. 

„Myslíme si, že spojenie zdravia a športu 
je neoddeliteľné. Ako poskytovateľ leká-
renskej starostlivosti a poradenstva pre 
pacientov vnímame podporu Slovenské-
ho zväzu ľadového hokeja za prirodze-
nú a nesmierne sa možnosti partnerstva 
tešíme. Zároveň si úprimne vážime, že 
našu myšlienku podporila aj ikona a le-
genda slovenského hokeja Marián Hos-
sa, ktorý sa stal ústrednou postavou no-
vého imidžového spotu,“ hovorí Andrej 
Križan, komerčný riaditeľ spoločnosti 
Dr.Max Slovensko. 

„Mať celebritu v spote veľa vecí uľahču-
je, ale my sme sa nechceli uspokojiť len 
s tým, že Mariána ukážeme, povie naše 
posolstvo a vybavené. Preto sme preň-
ho pripravili intímny minipríbeh, postave-
ný na insighte, že hokej je šport pre od-
hodlaných, pre tých, ktorí sú ochotní veľa 
obetovať zo svojho komfortu. A  presne 
to si zaslúži našu úctu a  podporu,“ vy-
svetľuje Peter Darovec z  reklamnej 
agentúry Istropolitana Ogilvy, ktorá spot 
pre Dr.Max pripravovala. 
Ak ste spot s Mariánom Hossom nema-
li možnosť vidieť v  televízii, neváhajte 
navštíviť náš YOUTUBE kanál Lekáreň 
Dr.Max, kde je dostupný k zhliadnutiu.

Autor: 
Peter Sedláček, 
PR manažér Dr.Max.

BEAUTYCLUB DR.MAX: 
PRINÁŠAME PORADENSTVO ŠITÉ NA MIERU

PODPORUJEME SLOVENSKÝ HOKEJ

n o v i n k y

KTO CHCE BYŤ DOBRÝ, MUSÍ ZAČAŤ SKORO
KTO CHCE POMÔCŤ, MUSÍ ZAČAŤ HNEĎ

hlavný partner
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POKOŽKU TREBA 
CHRÁNIŤ AJ V ZIME

ZIMA MÁ SVOJE ČARO, PONÚKA NÁM KRÁSY PRÍRODY, ODDYCH OD 
HORÚCICH LETNÝCH A  UPRŠANÝCH JESENNÝCH DNÍ. NAPRIEK 
TOMU MÔŽE KLESAJÚCA TEPLOTA SPÔSOBIŤ NAŠEJ POKOŽKE DE-

HYDRATÁCIU, SUCHOSŤ, ZAČERVENANIE, PÁLENIE I ZVÝŠENIE CITLIVOSTI. 
ZA NAJRIZIKOVEJŠIE ČASTI ĽUDSKÉHO TELA SA POVAŽUJÚ RUKY, POKOŽ-
KA NA TVÁRI A TIEŽ PERY. PRETOŽE NIE SÚ CHRÁNENÉ OBLEČENÍM, POD-
LIEHAJÚ CHLADU OVEĽA INTENZÍVNEJŠIE. JE PRETO POTREBNÉ ZVÝŠIŤ 
STAROSTLIVOSŤ A PREVENTÍVNE CHRÁNIŤ TIETO ČASTI TELA VHODNÝMI 
PRÍPRAVKAMI A REŽIMOVÝMI OPATRENIAMI. 

Prečo je pokožka dôležitá? 
Ľudská pokožka má niekoľko dôleži-
tých funkcií – chráni nás pred vonkaj-
šími vplyvmi, má podiel na látkovej vý-
mene a udržuje telesnú teplotu. Chráni 
vnútorné prostredie organizmu pred 

poraneniami, vniknutím mikróbov, chla-
dom aj teplom. Pomocou pokožky sa 
z  tela vylučujú odpadové látky. Ak je 
pokožka suchá, znamená to, že nemá 
dostatok tukov (lipidov), ktoré tvoria 
jej ochrannú bariéru. Následne tak 

prichádza k  strate vody, tzv. dehydra-
tácii, a možnému nežiadúcemu vstupu 
mikroorganizmov a alergénov. Preto je 
dôležité dodať pokožke potrebné lipi-
dy zvonku prostredníctvom krémov či 
mastí a tým znížiť riziko jej namáhania. 

Zrkadlo človeka 
Prvé, čo si u nás všimnú ľudia, je naša 
tvár. To, ako vyzerá, je odrazom správ-
nej starostlivosti a  životného štýlu. 
Pozostáva z  viacerých vrstiev, no naj-
dôležitejšou je tzv. epiderma. Ide o naj-
vrchnejšiu vrstvu pokožky, na ktorú 
môžeme pôsobiť pomocou vhodne 
zvolených kozmetických prípravkov. 
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Prvým krokom je zaobstarať si krémy 
s obsahom minerálov, vitamínov a upo-
kojujúcich látok ako je napríklad zele-
ný čaj, lecitín, aloe vera či bambucké 
maslo. Pre suchú pleť je vhodný krém 
s  mastnou konzistenciou a  vitamínmi 
A a C. Ak je pleť mastná, mali by sme 
siahnuť po hydratačných sérach s  ľah-
kou konzistenciou, ktoré pleť nezaťažia, 
ale zachovajú ju jemnú a  regenerova-
nú. Ideálne sú prípravky s  obsahom 
kyseliny pantoténovej a  kyseliny hya-
lurónovej. Pozornosť by sme mali ve-
novať hydratačným krémom, pokojne 
si ich doprajme aj na krk a dekolt, no 
určite iba na noc. Mráz sa totiž nezná-
ša s  vodou, ktorú hydratačné krémy 
obsahujú. Ak túto chybu urobíme, po-
kožka môže popraskať. Dôležitá je aj 
ochrana pred slnečnými lúčmi počas 
dňa. V zime je potrebné dbať na to, aby 
denný krém obsahoval UVA a  UVB 
ochranu. Aj keď zimné slnko nehreje, 
stále si zachováva svoju silu. 

Náš úsmev si všimne každý 
Pery sú citlivé, pretože pokožka, kto-
rá ich pokrýva, je veľmi tenká. Je to aj 
miesto, ktoré obsahuje veľké množstvo 
receptorov. V  zimnom období pery 
praskajú, krvácajú, robia sa na nich trhli-
ny, ktoré sa môžu zapáliť, začať mokvať 
a následne sú náchylné na bakteriálnu 
alebo kvasinkovú infekciu. Je preto 
potrebné ich chrániť pomocou hydra-
tačných balzamov. Najlepšou voľbou 
sú balzamy s  obsahom cenných prí-
rodných látok ako je bambucké maslo, 
včelí vosk, arganový, marhuľový, rakyt-
níkový alebo jojobový olej. V zime naše 
pery premastia, hydratujú a vyživujú.

Starostlivosť je dôležitá aj zvnútra 
V zime je dodržiavanie pitného režimu 
pre našu pokožku rovnako dôležité, 
ako počas leta. Vhodnou voľbou je čis-
tá voda, nesýtená minerálka alebo rôz-
ne bylinkové čaje. Nemali by sme zabú-
dať ani na prísun vitamínov a minerálov, 
telo a pokožka si vezmú to, čo najviac 
potrebujú. Medzi základné „pleťové“ 
vitamíny patrí vitamín A alebo betakaro-
tén, vitamín C, vitamín E, vitamín B2 (ri-

boflavín), vitamín B3 (niacín, vitamín PP) 
či vitamín B5 (kyselina pantothenová). 
Svoju úlohu však zohráva aj zinok, ko-
lagén a koenzým Q10. V každej lekárni 
vám radi pomôžu a  poradia s  tým, čo 
je najlepšie práve pre váš typ pokožky.

Máme v nich celý svoj život 
Suchosť, podráždenie, začervenania 
a  pocit svrbenia. To sú signály, ktorý-
mi nám naše ruky naznačujú, že niečo 
nie je v  poriadku. Vtedy by sme mali 
dbať na intenzívnejšiu starostlivosť 
o  ne. Správnou voľbou je používanie 
výživných a  regeneračných krémov 
na večer, pretože je ideálne, aby mohli 
účinné látky pôsobiť na jednotlivé vrs-
tvy pokožky rúk čo najdlhšie. Na po-
praskané, vysušené a  unavené ruky 
sú veľmi účinné špeciálne zábaly, ktoré 
sa aplikujú raz za týždeň. Na ruky na-
nesieme v hrubšej vrstve regeneračný 
krém, zabalíme ich do igelitových ruka-
víc, na vrch použijeme ešte bavlnené 
rukavice. Po 20 – 30 minútach rukavice 
zložíme, zvyšný krém zotrieme a  ruky 
premasírujeme.

Nezabúdajme na najmenších 
Každá pokožka, aj tá detská, má do 
určitej miery schopnosť vlastného pre-
mazávania. Počas zimného obdobia sa 
na to nie je možné spoliehať. Správnou 
voľbou sú prípravky s  dostatočným 
obsahom nenasýtených mastných 
kyselín (napr. linolovej, linolénovej). 
Okrem ochranného účinku plnia aj 
funkciu obnovovania kožnej bariéry. 
Pri sprchovaní či kúpaní detí je ideálne 
používať prípravky, ktoré pokožku udr-
žujú hydratovanú počas celého dňa. 
Navyše môžu obsahovať ďalšie pro-
spešné látky, ako sú nechtík lekársky, 
panthenol, kyselina linolová, kyselina 
linolénová a ďalšie. Vyhnúť by sme sa 
mali produktom s obsahom vody, alko-
holu, konzervačných látok a  rôznych 
parfumácií. 

Autor: 
Mgr. Adriána Lokajová, 
farmaceutka z lekárne 
Dr.Max Sabinov 
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Pery sú veľmi citlivé a v zime je potrebné venovať im zvýšenú opateru.
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MÁ MNOHO PODÔB A NA KAŽDÝ TYP PLATÍ NIEČO INÉ

AKO ZATOČIŤ 
S NEPRÍJEMNÝM KAŠĽOM? 

z d r a v i e

KAŠEĽ JE OBRANNÝ MECHANIZMUS ORGANIZMU, KTORÝ NÁS ČASTO-
KRÁT TRÁPI PRÁVE V  JESENNOM A  ZIMNOM, SYCHRAVOM A  CHLAD-
NOM OBDOBÍ. MOŽNO VÁS PREKVAPÍME, ALE KAŠEĽ JE V  PODSTATE 

ZDRAVÁ A  TELU PROSPEŠNÁ VEC. POMÁHA TOTIŽ VYČISTIŤ PRIEDUŠKY ČI 
PĽÚCA A ODSTRÁNIŤ Z NICH BAKTÉRIE A VÍRUSY. POZNÁTE RÔZNE PODOBY 
KAŠĽA A VIETE, AKO ICH LIEČIŤ? PORADÍME VÁM, AKÉ PRÍPRAVKY ČI BYLINNÉ 
RECEPTY SÚ NAJÚČINNEJŠIE. 

Na jeseň alebo v  zime privedie mnoho 
ľudí k lekárovi či lekárnikovi práve kašeľ. 
Ten je aj hlavným dôvodom návštevy det-
ských ambulancií. Okrem detí sú náchyl-
nejší na prechladnutie a kašeľ v dôsled-
ku smogu aj obyvatelia veľkých miest. 
Rizikovou skupinou sú tiež starší ľudia, 
u ktorých vekom klesá obranyschopnosť. 
Pôvodcom kašľa sú baktérie, vírusy, ples-
ne, huby. Aby ste si vedeli správne vybrať 
vhodný prípravok, vysvetlíme si v úvode 
základné pojmy. 

Čo je to vlastne kašeľ 
Ide o  fyziologický obranný reflex dýcha-
cích ciest, ktorý vedie k uvoľneniu od všet-
kého, čo ich dráždi alebo blokuje (hlieny, 
sliny, cudzie telesá). Poznáme rôzne typy. 

Podľa dĺžky trvania rozdeľujeme kašeľ na 
akútny, trvajúci menej ako osem týždňov. 
Najčastejšie býva infekčný, spôsobený 
baktériami, hubami, vírusmi. O  chronic-
kom kašli hovoríme vtedy, ak trvá viac 
ako osem týždňov, u detí viac ako 4.

Suchý, dráždivý, neproduktívny kašeľ 
vzniká dráždením miest ako napríklad 
sliznica hrtana, priedušnice, priedušiek, 
oblasť vonkajšieho ucha. Bolestivý suchý 
kašeľ je sprevádzaný bolesťou hrudníka. 
Patrí sem aj tzv. štekavý kašeľ typický pre 
zápal hlasiviek.

O vlhkom kašli hovoríme vtedy, ak orga-
nizmus produkuje nadbytok hlienu, ktorý 
je hustý a lepkavý.

Na každý platí niečo iné
Na každý druh kašľa používame inú lieč-
bu. V prípade suchého kašľa používame 
antitusiká, čiže látky zabraňujúce drážde-
niu na kašeľ.

Na liečbu vlhkého kašľa sa používajú 
zase expektoranciá, látky, ktoré uľahčujú 
vykašliavanie. Používajú sa tu dva druhy 
látok. Prvou sú mukolytiká, ktoré znižujú 
hustotu hlienu a  uľahčujú jeho vykašlia-
vanie. Druhou skupinou sú sekretomoto-
riká, ktoré majú protizápalové vlastnosti 
a zvyšujú aktivitu priedušiek, čím podpo-
rujú odstránenie hlienu z dýchacích ciest.

Pri liečbe sa spravidla neodporúča kom-
binácia látok na suchý a  vlhký kašeľ. 
Avšak na trhu je známy a  dostupný prí-
pravok s  obsahom oboch látok, ktorý 
sa zvykne používať v prípade, ak sa po-
trebujeme zbaviť prebytočného hlienu 
a stále nás dráždi na kašeľ. Antitusiká sa 
neodporúčajú užívať dlhodobo, lebo spô-
sobujú zadržiavanie hlienu a vznik hnisa-
vých zápalov. 

Liečivá príroda
Aj príroda nám ponúka mnoho účinných 
byliniek, ktoré nám pri kašli môžu výrazne 
pomôcť, ako napríklad skorocel, ktorý má Zd
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Kašeľ je pre naše telo vo svojej podstate zdraviu prospešný.
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Múdrosti starých materí

V  našich končinách nie je výnim-
kou, že na všakovaké choroby 
existovali aj tradičné a rokmi ove-
rené recepty a rady našich materí. 
Výnimkou nie je ani kašeľ, s  kto-
rým „bojovali“ pomocou klasic-
kých a dostupných surovín: 

CIBUĽA
obsahuje zlúčeniny síry, ktoré 
blahodarne pôsobia na dýchacie 
cesty, zmäkčujú tuhé hlieny, dezin-
fikujú hltan, pôsobia proti infekci-
ám, bolesti hrdla, znižujú horúčku 
a posilňujú imunitný systém.

CESNAK
uľahčuje vykašliavanie, je účinný 
proti prechladnutiu. Pri kašli po-
máha napríklad cesnakové mlieko 
(3 strúčiky cesnaku prelisujeme 
a zalejeme 250 ml horúceho mlie-
ka, po pár minútach lúhovania sce-
díme a horúce vypijeme).

CHREN
vďaka antibakteriálnemu pôsobe-
niu je vhodný proti zápalom man-
dlí, dávivému kašľu, tiež uľahčuje 
vykašliavanie. Výborný je chreno-
vý med (v  pomere 1:1 zmiešame 
chren s  medom a  užívame 3 x 
denne 1 kávovú lyžičku).

JABLKO
dezinfikuje ústnu dutinu a  horúci 
jablkový nápoj s citrónovou šťavou 
uvoľňuje hlieny (4 jablká nakrá-
jame na plátky, zalejeme vodou, 
pridáme škoricu a  necháme variť 
domäkka, scedíme, osladíme me-
dom, pije sa čo najteplejší).

9MAXimum

antibiotické vlastnosti. Používa sa hlavne 
pri kašli, silnom zahlienení či pľúcnej as-
tme. V lekárňach je dostupný v sirupovej 
a čajovej forme. 

Výborné a  proti kašľu účinné bývajú aj 
vybrané bylinkové čaje. Napríklad pod-
beľový čaj, ktorý uvoľňuje hlieny a  má 
protizápalové účinky. Pľúcnikový čaj zase 
zmierňuje bolesť na hrudi a  uľahčuje 
odkašliavanie. Čaj z  materinej dúšky je 
vhodným pomocníkom pri dráždivom ka-
šli. Čaj z tymianu sa veľmi často používa 
v ľudovom liečiteľstve. Má výrazné dezin-
fekčné účinky a pôsobí proti dráždivému 
kašľu. A chýbať by nemal čaj z divozelu, 
ktorý je vhodný piť pri nádche, kašli a zá-
pale priedušiek.

Pár dobrých rád na záver 
Pri ochoreniach spojených s  kašľom je 
potrebné dodržiavať aj pitný režim, či už 
vo forme vody alebo konzumáciou ovoc-
ných či zeleninových štiav. Vhodnou voľ-
bou sú aj polievky, cesnaková alebo pó-

rová, ktoré zrieďujú hlieny. Dôležitý je aj 
zvýšený príjem vitamínu C. Ten by nemal 
chýbať v našom jedálničku, pretože nám 
pomáha zbavovať sa toxínov.
Úľavu od kašľa môže priniesť aj inhalácia 
vodnej pary. Do horúcej vody je potom 
možné pridať pár kvapiek mätového 
alebo eukalyptového oleja. Pre lepšie 
odkašliavanie je tiež dôležité zvlhčenie 
dýchacích ciest a v  ideálnom prípade aj 
okolitého vzduchu v domácnosti. 

V  štádiu ochorenia sa snažíme vyhýbať 
potravinám, ktoré spôsobujú zahliene-
nie. Patria sem napríklad mlieko, mliečne 
výrobky, cukor či biela múka. Pri kašli je 
vhodné poriadne sa preliečiť a dopriať si 
hlavne pokojový režim.

Autor: 
Mgr. Martina Kropajová, 
farmaceutka z lekárne 
Dr.Max Piešťany
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Poznáme viacero typov kašľa a na každý platí niečo iné.
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PROBIOTIKÁ 
V HLAVNEJ ÚLOHE

NAŠU ČREVNÚ FLÓRU OVPLYVŇUJE VIAC AKO 400 000 BAKTÉRIÍ, MNOHÉ 
Z NICH SÚ PRE ZDRAVIE NEVYHNUTNÉ A PROSPEŠNÉ. MIKROFLÓRA KAŽDÉ-
HO ČLOVEKA JE TAK JEDINEČNÁ, AKO NAŠE ZRENIČKY. V ĽUDSKOM TELE SA 
NACHÁDZA 1,5 AŽ 2 KILOGRAMY BAKTÉRIÍ A  V  TELE MÁME 10-KRÁT VÄČŠÍ 
POČET BAKTERIÁLNYCH BUNIEK AKO ĽUDSKÝCH. ČREVNÁ FLÓRA PATRÍ ME-
DZI NAJDÔLEŽITEJŠIE SÚČASTI ĽUDSKÉHO TELA. JEJ SPRÁVNE OSÍDLENIE JE 
NEVYHNUTNÉ PRE PRIRODZENÝ VÝVOJ IMUNITNÉHO SYSTÉMU UŽ OD RAN-
NÉHO VEKU. TVORÍ SA PRI PRIRODZENOM PÔRODE A PRETO CHÝBA U DETÍ 
NARODENÝCH CISÁRSKYM REZOM. ČREVNÁ MIKROFLÓRA SA S PRIBÚDAJÚ-
CIM VEKOM MENÍ VPLYVOM VIACERÝCH FAKTOROV. 

Keď sa povie slovo baktéria, všetci si 
predstavia niečo zlé, zdraviu škodlivé, 
čo spôsobuje rôzne infekcie a  ochore-
nia. Existujú aj také, ktoré produkciou 
jedovatých látok (toxínov) a  množením 
poškodzujú svojho hostiteľa, teda naše 
telo. Poznáme však aj zdraviu prospeš-
né baktérie, ktoré možno nájsť napríklad 
v  ústnej dutine (jazyk, povrch zubov, 
ďasná), v  horných dýchacích cestách 
(nosohltan, krčné mandle), v  gastroin-
testinálnom trakte (žalúdok, tenké čre-
vo, hrubé črevo), v ženskom genitálnom 
trakte (vonkajšie genitálie, pošva) ale aj 
v koži. Pre ľudský organizmus sú dôležité 

a plnia v ňom významnú úlohu. Chránia 
nás pred tými „zlými“ choroboplodnými 
baktériami, podporujú trávenie a  pôso-
bia na imunitu.

Narušiť našu prirodzenú mikroflóru môžu 
rôzne látky, ako napr. antibiotiká, ktoré 
nemajú schopnosť rozlíšiť prospešné 
baktérie od tých patogénnych a  tak za-
hubia všetky, ktoré im prídu „do cesty“. 
Užívanie antibiotík predstavuje výraz-
ný zásah do organizmu, ale aj napriek 
tomu sú nezastupiteľné v liečbe infekcií. 
Pri častom alebo nepravidelnom užívaní 
antibiotík vzniká odolnosť (rezistencia), 

ktorá predstavuje schopnosť organizmu 
odolávať danému liečivu. Výsledkom 
toho je fakt, že antibiotiká neplnia svoju 
funkciu a infekcie sa môžu skomplikovať. 

Odolnosť baktérií na antibiotiká
Poznáme viaceré situácie, kedy dochá-
dza k  odolnosti baktérií voči antibioti-
kám. Prvá nastáva, keď pacient prestane 
užívať antibiotiká skôr, ako mu predpísal 
lekár. Lieky totiž nestihnú zabiť všetky 
baktérie, resp. zastaviť ich rozmnožo-
vanie. Tie, ktoré prežijú, už majú vyššiu 
odolnosť na antibiotiká. Ďalším dôvodom 
odolnosti býva situácia, kedy si sám pa-
cient zníži dávkovanie, resp. vynechá 
dávky. Lieky potom nemajú dostatočnú 
silu. Baktérie prežijú, ďalej sa množia 
a  vytvoria si odolnosť (rezistenciu) na 
podávané antibiotiká. No a  v  neposla-
denom rade dochádza k odolnosti bak-
térií voči antibiotikám v  prípadoch, ked’ 
pacient užíva antibiotiká bezdôvodne, 
umožňuje „svojim“ baktériám zvyknúť si 
na ne. Súčasne vo svojom tele zabíja aj 
telu prospešné baktérie.

Na to, aby sme znížili nežiaduce účin-
ky antibiotík, sa používajú probiotiká. 
Ide o  živé mikroorganizmy prirodzene 
sa vyskytujúce v  našej črevej mikrofló-
re. Termín probiotický je odvodený od 
gréckeho slova bios - pre život - a ozna-
čuje mikroorganizmy, ktoré majú po užití 
priaznivý vplyv na ľudské telo. Podporujú 
trávenie, chránia sliznice, pomáhajú pri 
hnačke i zápche a dokonca môžu pozi-
tívne vplývať na znižovanie cholesterolu. 
Najlepšie probiotiká sú samozrejme tie 
prirodzene prijaté zo stravy. 

Probiotickými potravinami nazývame vý-
robky s  obsahom probiotických kultúr. 
Patria k nim kyslé mliečne výrobky (aci-
dofilné, kefírové mlieko, žinčica, jogurt, 
bryndza), ale napríklad aj kyslá kapusta. 
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Črevnú mikroflóru ovplyvňujú státisíce zdraviu prospešných baktérií. 
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Obsahujú jeden alebo viac živých mikro-
biálnych kmeňov zlepšujúcich zloženie 
črevnej mikroflóry. 

Ako si vybrať a užívať probiotiká pri an-
tibiotickej liečbe?
Širokú škálu doplnkov s  obsahom pro-
biotických kultúr môžeme nájsť aj v  le-
kárni. Pri výbere a užívaní probiotík platí 
niekoľko pravidiel, ktoré sú potrebné na 
zachovanie ich pozitívnych účinkov. Rôz-
ne kmene probiotických baktérií majú aj 
mierne odlišné úlohy v tele. Sú rozmiest-
nené na rôznych miestach tráviaceho 
traktu. Najkvalitnejšie sú však také, ktoré 
obsahujú aspoň miliardu živých baktérií 
v  jednej kapsule a  aspoň 3 - 4 probio-
tické kmene. Mnohé kmene navzájom 
spolupracujú a  sú tak účinnejšie. Často 
je preto počet rôznych kmeňov baktérií 
v produkte dôležitejší, než celkový počet 
baktérií, ktoré obsahuje. 

Medzi najvýznamnejšie patria baktérie 
z rodov:
• Lactobacillus (laktobacily — baktérie 

mliečneho kvasenia),
• Bifidobacterium (bifidobaktérie),
• ojedinele aj Enterococcus  

(enterobaktérie), 
• kvasinky (Saccharomyces boulardi) 

a iné.
Poznáme viac druhov baktérií a každý je 
určený na rôzny typ ťažkostí. Do kmeňa 

Lactobacillus možeme zaradiť Lactoba-
cillus acidophilus (podpora vstrebáva-
nia živín, pomoc pri hnačke a  trávení 
mliečnych potravín — intolerancia lak-
tózy), Lactobacillus rhamnosus (pomoc 
pri prevencii „cestovateľskej hnačky“) 
a Lactobacillus plantarum (zástava rastu 
a množenia baktérií, stimulácia imunitné-
ho systému). Do kmeňa Bifidobacterium 
patria Bifidobacterium longum (zachytá-
vanie toxínov), Bifidobacterium bifidum 
(trávenie mliečnych výrobkov, lepšie vy-
užitie živín). 

A pozor, netreba zabúdať, že probiotiká 
sú živé mikroorganizmy a  správny spô-
sob skladovania je pre ich prežitie nevy-
hnutný. Niektoré je potrebné uchovávať 
v chlade a chladničke. Mali by byť ucho-
vávané na suchom a  tmavom mieste, 
mimo slnečného žiarenia. 

Dbajte na správne užívanie 
Hoci sa môžu probiotiká užívať kedy-
koľvek počas dňa, ideálne je ich užívať 
spolu s  jedlom a zvlášť pozorným treba 
byť v prípade užívania antibiotík. Časový 
interval medzi nimi musí byť minimálne 
2 — 4 hodiny, aby sa predišlo zničeniu 
probiotík antibiotikami. Najskôr treba užiť 
antibiotikum a následne po 2 — 4 hodi-
nách užiť probiotikum, nie opačne. Ak 
užívame antibiotiká každých 12 hodín, 
probiotikum treba užiť dvakrát denne. 

Takto stále dodávame nášmu organizmu 
živé baktérie a priebeh liečby je omnoho 
šetrnejší. Niektoré probiotiká sú odolné 
voči väčšine antibiotík ako napr. Bacillus 
clausii či Lactobacillus rheuteri, možu 
sa teda užívať súčasne s  antibiotikom. 
Ukončenie antibiotickej liečby však ne-
znamená aj ukončenie užívania probio-
tík. S  užívaním by sme mali pokračovať 
aspoň dva až tri týždne po ukončení lieč-
by antibiotikami, aby sme predišli vzniku 
tzv. post — antibiotickej hnačky. 
Probiotiká potrebujú k  životu kvalitnú 
potravu — vlákninu. Táto zložka potra-
vy sa volá prebiotikum a najčastejšie ju 
získavame prirodzene zo stravy. Nájsť 
ju môžeme v  potravinách bohatých na 
vlákninu ako je napríklad kukurica, ces-
nak, cibuľa, paradajky, banány, ovsené 
vločky, obilniny. Probiotiká sú živé mikro-
organizmy, ktorým prebiotiká slúžia ako 
potrava pre ich správny rast a množenie. 
Na našom trhu sa nachádza množstvo 
probiotických prípravkov, preto vám pri 
výbere toho najvhodnejšieho probioti-
ka pre vás ústretovo a ochotne poradia 
v každej lekárni.

Autor: 
Mgr. Patrícia Bettešová, 
farmaceutka z Dr.Max 
Rožňava.
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Probiotiká potrebujú k životu kvalitnú a pestrú potravu – vlákninu.
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LUCIA HURAJOVÁ: 
KEĎ ROZDÁVALI OPTIMIZMUS 

A SMIECH, DALA SOM SI 
ASI DUPĽU 

12 MAXimum

„VECI RIEŠIM OPERATÍVNE A VEĽAKRÁT ZA POCHODU. PROBLÉMOM SA ZAPODIEVAM, AŽ KEĎ NASTANE,“ 
HOVORÍ S CHARAKTERISTICKÝM ÚSMEVOM NA TVÁRI VEČNÁ OPTIMISTKA, ALE NAJMÄ HEREČKA A MAMA 
TROCH DETÍ LUCIA HURAJOVÁ. ZLADIŤ PROFESIU HEREČKY A ROLU MATKY NIE JE PRÁVE JEDNODUCHÁ 
ÚLOHA. AKO SA LUCII HURAJOVEJ DARÍ ZVLÁDAŤ TIETO DVE NÁROČNÉ „POVOLANIA“? MÁ RADŠEJ JAVIS-
KO ALEBO KAMERU? A ČOMU BY SA CHCELA VENOVAŤ, KEĎ ZAVESÍ HERECKÉ REMESLO NA KLINEC? 

Trojnásobnej mame Lucii Hurajovej robia radosť okrem 
synčeka Maximiliána aj dvojičky Izabela a Sofia.
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Keď sme si dohovárali rozhovor, vrave-
li ste, že čakáte na potvrdenie termínu 
nakrúcania. Na čom teraz pracujete?
Aktuálne účinkujem v pokračovaní popu-
lárneho televízneho seriálu Som mama, 
ktorý až nápadne korešponduje s mojou 
civilnou rolou. Ako trojnásobná mama 
v  seriálovom príbehu však vystupujem 
ako jediná bezdetná žena, čo je tak milo 
komické. So srandy preto rada hovorie-
vam, že si do práce chodím oddýchnuť. 

Pôsobíte aj v  divadle, vo viacerých. 
Jedným je aj divadlo Loď – Divadlo 
v  podpalubí, ktorého javisko je skôr 
komorné a intímne. Diváci Vám doslo-
va dýchajú na krk. Máte rada tento for-
mát scény a blízkosť publika na dotyk 
rukou? 
Ide o veľmi výnimočný priestor. Či už prí-
prava, ale aj samotné nasadenie počas 
predstavenia sú jedinečné. Už len kvôli 
intímnemu kontaktu s  divákom, ktorý 
vidí naozaj všetko. Aj to najmenšie za-
váhanie, ktoré by sa na veľkom javisku 
stratilo, je v  tomto priestore neprehliad-
nuteľné. Veľmi rada tu vystupujem, toto 
divadlo má pre mňa špecifické čaro. 

Ste známa z  filmu, televízie, ale aj zo 
spomínaného divadla. Kde sa cítite 
lepšie, na javisku alebo pred kamerou?
Toto je večná otázka a  ja ani nemám 
jednoznačnú odpoveď. Obe formy mám 
rada. Ale priznávam, že sa považujem 
skôr za divadelnú herečku. Milujem jeho 
atmosféru, gestá a to, že ide o živý orga-
nizmus. Keď začne predstavenie a  vyj-
dem na scénu, už sa to nedá zastaviť. 
K tomu sa viaže aj jedna vtipná príhoda, 
kedy som zostala sama v šatni a nemal 
mi kto zapnúť šaty. Tak som vyšla na 
javisko s  rozopnutým zipsom na chrbte 
a počas predstavenie mi ich kolega mu-
sel zapínať. Samozrejme diváci si nemali 
nič všimnúť. 

Stvárnili ste rôzne herecké úlohy. Sú 
Vám bližšie komediálne alebo drama-
tické postavy? 
Komické role sú mi asi rovnako priro-
dzené ako tie tragické. V civilnom živote 
som skôr veselý človek, plný života, ale 
rovnako tak, hoci ma v tej role pozná má-
lokto, viem byť zamyslená a  niekedy aj 

veľký tragéd. Ako herečka sa snažím byť 
všestranná a bavia ma obe tieto umelec-
ké roviny asi rovnakou mierou.

Raz ste sa vyjadrili, že keď Vás presta-
ne baviť herectvo, chcete byť horolez-
kyňou. Stále vystupujete, takže Vás 
herectvo stále baví. Ale ak by predsa 
len raz prestalo, platí Vaše tvrdenie 
o horolezectve?
Musím priznať, že príchod detí ma za-
siahol práve v časoch, kedy som vážne 
uvažovala, že by som sa pustila do tej-

to oblasti. Asi by som si netrúfla vyliezť 
„osemtisícovku“, ale chcela som sa le-
zeniu a aktívnemu pobytu v horách ve-
novať intenzívne. Nateraz tento „projekt“ 
odkladám. Ale ak všetko pôjde podľa 
plánu, v najbližšej dobe by som sa chce-
la vrátiť k svojmu snu a absolvovať „trek“ 
v Himalájach okolo Anapurny (pozn. red. 
desiaty najvyšší vrch Zeme, vysoký 8 091 
m n. m.). A keď nie Himaláje, tak si mož-
no aspoň zopakujem výstup na tatranský 
Kriváň, tentoraz s dvojičkami (smiech).

Nadnesene, či skôr s humorom sa ho-
vorí, že jedno dieťa je náročné iba do 
momentu, keď príde druhé. Vám osud 
prihral napokon tri ratolesti. Platí pod-
ľa vás tvrdenie o  náročnosti výchovy 
a starostlivosti vo vzťahu k počtu detí? 
Vidím to veľmi podobne. Som presved-
čená, že vcelku zásadný šok však zažije 
rodič vtedy, keď po prvom dieťati príde 
druhé. Potom je už asi jedno či sú tri 
alebo štyri. Ale na čo by som určite rada 
upriamila špeciálnu pozornosť, je fakt, 
keď sa žene, ktorá nemala žiadnu skúse-
nosť s materstvom pošťastia hneď dvo-
jičky. Ja som našťastie pred príchodom 
mojich dvojičiek túto skúsenosť mala so 
synom Maxíkom, a mala som teda pred-
stavu, čo ma asi čaká. Ale ak niekto túto 
reálnu skúsenosť nemal a dostane sa mu 
šťastia viactorčiat, môže to byť náročné, 
najmä zo začiatku. 

Lucia Hurajová s kolegami z Túlavého divadla po predstavení (Non)sen(s) noci svatojánskej.

Cyrano z Bergeracu patrí medzi najobľubenej-
šie divadelné kusy Lucie Hurajovej.
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Patríte medzi mamy, ktoré majú načíta-
né príručky o výchove a riadia sa nimi 
za každú cenu?
Mojim veľkým vzorom je moja mama, 
ktorá je rovnako matkou troch detí. 
Bola a  stále je to človek, ktorý zohráva 
nenahraditeľnú úlohu v  mojom živote. 
Vždy som sa k  materstvu stavala veľmi 
sebavedomo, nikdy ma nedesilo a brala 
som ho ako úplnú samozrejmosť. S istou 
dávkou nadnesenia hovorievam, že som 
matkou od svojich 3 rokov, od chvíle, keď 
sa narodil môj brat. Vo výchove sa riadim 
vlastným pocitom a  niektoré problémy, 
ktoré ma presahujú, konzultujem práve 
s mamou. 

Pre každého rodiča je zdravie deti pr-
voradé. Máte nejaké overené spôso-
by a  rituály, ako chrániť zdravie seba 
a svojej rodiny? 
Aj tu dávam na pocit a spontánnosť. V tom 
najpozitívnejšom zmysle slova nechávam 
deťom voľnosť, zaťažujem ich imunitu, 
čím ju prakticky posilňujem. Samozrejme 
u  nás platia zásady primárnej hygieny, 
ako umývanie rúk a  podobne, ale neja-
ké striktné rituály sú skôr výnimkou. Ich 
nastavenie a  dodržiavanie vnímam viac 
ako mužský pohľad na svet. Žena často-
krát rieši veci operatívne a za pochodu. 
Samozrejme netvrdím, že dodržiavanie 
prísnych pravidiel alebo rituálov je niečo 
nesprávne, práve naopak. Len ma občas 
realita zaskočí (smiech).

Ste typ človeka, ktorý keď ochorie, ute-
ká rovno k lekárovi alebo sa skôr sna-

žíte z  choroby dostať sama, pomocou 
osvedčených receptov?
Patrím medzi ľudí, ktorí idú k lekárovi až 
vtedy, keď im je naozaj veľmi zle. Môj 
otec je lekár, som klasické šustrovo dieťa, 
ktoré chodí bosé. 

Ako vyzerá deň mamy troch malých 
detí a zároveň aktívnej herečky? Ako sa 
Vám darí tieto dve náročné role zladiť? 
Obávala som sa ako to zvládnem najmä 
pred príchodom prvého dieťaťa, vtedy 
som si to nevedela predstaviť. Keď som 
sa ale prvýkrát odvážila od svojho syna 
odísť na predstavenie, oslobodila som 
sa od pocitu, že to bezo mňa nezvládne. 
Kľúčové však bolo a teraz pri dvoch ďal-
ších deťoch to platí ešte viac, že sa mô-
žem spoľahnúť na svoju rodinu, ktorá mi 
je veľkou oporou. Bez nej by to asi nebo-
lo možné. A čo sa týka zvládania nároč-
nosti, mám jeden overený recept: Keď už 
naozaj nevládzem, spomeniem si na to, 
že vraj keď je človek na konci zo silami, 
ešte stále má 70 % energie v zásobe. 

Vianoce sú už doslova predo dvermi. 
Čo pre Vás tento sviatok znamená 
a ako vyzerá Štedrý večer u Lucie Hura-
jovej? 
Hoci to možno vyznie ako klišé, Vianoce 
sú pre mňa moment, kedy je rodina po-
kope. U náš to znamená, že sa na Prvý 

sviatok vianočný zíde celá naša veľká fa-
mília, minulý rok to bolo 30 ľudí. To je pre 
mňa naozaj krásny pocit a  teším sa na 
spoločné rodinné stretnutie aj tentoraz.

S Vianocami je spojené aj obdarúvanie 
najbližších. Patríte medzi ľudí, čo kupu-
jú darčeky ešte v lete alebo skôr všetko 
riešite na poslednú chvíľu.
Ja som jednoznačne ten typ, čo nakupu-
je darčeky na poslednú chvíľu. Sú to skôr 
symbolické maličkosti, veľakrát spojené 
so zážitkom alebo umením či kultúrou. 

JEDNOU VETOU:
1. Najobľúbenejší film 

Mesto bohov.
2. Jedlo, ktorého sa nikdy 

neprejem 
Bolonské špagety mojej 
mamy.

3. Vysnívaná herecká rola  
Mária Stuartová.

Autor: 
Peter Sedláček, 
PR manažér Dr.Max.

S prvorodeným synom Maxíkom.

Ako milovníčka všetkého francúzskeho sa Lucia teší, že predstavenie Cyrano z Bergeracu s Túlavým 
divadlom spracovali.
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®ACYLPYRIN

Úľava pri chrípke a prechladnutí
V NOVOM OBALE

ZNIŽUJE HORÚČKU
UĽAVÍ OD BOLESTI

HLAVY, KĹBOV A SVALOV

www.acylpyrin.sk

ŠUMIVÉ TABLETY

NOVÝ
OBAL

ACYLPYRIN® + C, 
320 mg/200 mg šumivé tablety – registrovaný liek. Na vnútorné 
použitie. Jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 320 mg 
a acidum ascorbicum 200 mg. Pred použitím si prečítajte 
písomnú informáciu pre používateľa.

ACYLPYRIN®, 
500 mg tablety – registrovaný liek. Na vnútorné použitie. 
Jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 500 mg. 
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

TABLETY

NOVÝ
OBAL

horúčka

bolesť 
hrdla

bolesť hlavy

nádcha  
a upchatý nos

Žiadna dlhá  
príprava, len účinok!

ROBICOLD RapID EFEKTÍVNE:
• znižuje horúčku
• uvoľňuje upchatý nos a dutiny
• znižuje bolesť hlavy a bolesť hrdla
• má protizápalový účinok

Robicold Rapid 200 mg/30 mg mäkké kapsuly je liek na vnútorné použitie. Pozorne čítajte písomnú 
informáciu pre používateľov. O správnom použití lieku sa poraďte s lekárom alebo s lekárnikom.

Používajte len vtedy, ak je zdurenie nosovej sliznice spojené s bolesťami hlavy a/ alebo horúčkou!
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POZOR, ABY STE SA 
NESTALI OTROKOM 

VLASTNÉHO MOBILU

PÁR TIPOV, AKO SA NEUTOPIŤ V MORI INFORMÁCII
Prevencia je cesta
Vypnúť by ste mali vedieť každý deň, nie 
až vtedy, keď ste vyhoreli. Všetko, čo robí-
te, je až z 95 percent otázkou zvyku, kom-
fortnej zóny a práce s vlastnou úzkosťou. 
Keď chcete zaviesť nové zvyky, oplatí sa 
spísať si ich. Musia byť jasné, splniteľné, 
ich vízia by mala byť príjemná a vo vašich 
vlastných očiach opodstatnená.

Duchaprítomnosť, bdelosť. 
Čo to znamená?
Namiesto nutkavého a  neuvedomelého 
robenia všetkého hneď a naraz, si môže-
me osvojiť prax „bdelého a  zámerného 
konania“. To znamená, že sa sami rozhod-
nete, kedy sa budete plne sústrediť na 
prácu, kedy na oddych, kedy budete plne 
komunikovať (aj elektronicky). K  tomu je 

treba byť zručnejším pozorovateľom svo-
jich potrieb, impulzov, v ideálnom prípade 
aj emócií, stavov a myšlienok. Môže vám 
v  tom pomôcť aj sprevádzanie odborní-
kom, psychológom.

Naplánujte si deň
Naplánujte si svoje pracovné a voľnoča-
sové aktivity na daný deň. Presne zasa-

PREŠLA CELÁ DEKÁDA OD PRÍSTUPU K VYSOKORÝCHLOSTNÉMU INTER-
NETU A NIEČO VIAC AKO POL DEKÁDY OD MASÍVNEHO PRIENIKU SMAR-
TFÓNOV DO NAŠICH ŽIVOTOV. PRÁVE TIE TVORIA ZLOM V ZÁŤAŽI NA 

PSYCHIKU DOSPELÝCH. STÁLE SME LEN ZAČIATOČNÍCI V TOM, AKO SI UDR-
ŽAŤ ČISTÚ HLAVU V INFORMAČNOM A KOMUNIKAČNOM PRETLAKU, KTORÝ 
SA NA NÁS DENNE VALÍ. ZAHLTENOSŤ INFORMÁCIAMI NÁS NÚTI URČOVAŤ SI 
PRIORITY A SKÚŠAŤ RÔZNE STRATÉGIE. NAPRÍKLAD VYPNUTÉ ZVONENIE ČI, 
MOBIL NA DNE KABELKY. MNOHÍ SKÚŠAME JEDNODUCHO LEN SPÔSOBOM 
POKUS - OMYL. NO JE AJ MNOHO TAKÝCH, KTORÝM PODNETY Z MOBILOV, 
SOCIÁLNYCH SIETÍ ČI RÔZNYCH APLIKÁCII PRERASTAJÚ CEZ HLAVU.

Odstrihnúť sa od práce a tlaku je zmys-
lom dovoleniek a relaxu. Ale pri cinkajú-
cich správach a notifikáciách je to nároč-
nejšie. Slovo dovolenka je odvodené od 
slova dovoliť si. Ak ste nervózny, keď ne-
odpisujete, čo niečo vypovedá aj o vašej 

slušnosti v prístupe k ľuďom. Nebolo by 
príjemné niekoho ignorovať tvárou v tvár. 
Pravdou však je, že na dovolenku by 
za vami neprišli naraz piati kolegovia, či 
známi, aby sa s vami rozprávali na pláži 
či pri tenise. 

Nezabúdajte, že je možné, že viacerí ľu-
dia sa cítia podobne ako vy. Sú preťažení 
notifikáciami a  nereagovanie na rôzne 
cinknutia okamžite teda už možno nevní-
majú ako nekorektnosť, ale naopak ako 
prejav starostlivosti o  vlastné duševné 
zdravie. Rozhodne by to tak vnímali, keby 
ste im to citlivo a jasne vysvetlili. Svojich 
známych môžete naučiť, že im odpíšete 
vždy až vtedy, keď sa sami rozhodnete. 
Pracovné aj súkromné komunikovanie je 
vaše rozhodnutie a  odráža rešpektova-
nie vlastných hraníc aj asertivitu. Digitál-
na a online dostupnosť ich síce výrazne 
preveruje a dáva im zabrať, ale dá sa na 
tom pekne pracovať. 
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Mnohí si už život bez mobilu nevedia predstaviť. Oddych od technológií je však dôležitý. 
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ďte, kedy idete vybavovať pracovné ko-
munikácie, emaily a kedy sa budete plne 
venovať svojim účtom na sociálnych sie-
ťach. Vypnite si notifikácie v mobile. Maj-
te svoj deň pod kontrolou a robte to, pre 
čo sa rozhodnete vy.

Nezabudnite vyvažovať
Máte v  živote rôznorodé aktivity online 
a  offline? Spravte si ich revíziu. Porov-
najte pomer fyzických a  intelektuálnych 
činností, pobytu v kolektíve a koľko trá-
vite len sám so sebou, ako dlho ste on-
line a ako dlho bez prístupu k internetu. 
Nezabudnite na oblasti: umenie, kultúra, 
príroda, spiritualita, tvorivosť aj podneto-
vé vákuum.

Spánková a regeneračná zóna 
Vytvorte si miesto na oddych, na ktorom 
budete vedieť vypnúť fyzicky aj mentálne 
a bez digitálnych technológií. Či to bude 
spálňa alebo balkón, je na vás. Buďte 
retro, kúpte si klasický budík. Čas na ran-
né vstávanie si nenastavujte na mobile, 

vyhnete sa nutkaniu pozerať si sociálne 
siete pred spánkom aj modrému svetlu 
z disleja. To ovplyvňuje nervový systém 
a  bdelosť a  blokuje plnú regeneráciu 
tela. Preto by ste sa mu mali vyhnúť as-
poň hodinu pred spánkom. 

Nie ste taký dôležitý ako sa zdá 
Neurazte sa, ale je to tak. Nemusíte na 

všetko reagovať hneď. Nie je to znakom 
lajdáctva, ale práve naopak znakom 
zrelosti a asertivity. Sami sa rozhodnite, 
kedy odpíšete. Povedzte to aj ostatným, 
aby vedeli, čo od vás čakať a možno sa 
vami budú aj inšpirovať. 

Menšie zmeny aj radikálne pôsty 
Nové pravidlá zavádzajte do každoden-
nosti podobne ako zdravú stravu. Aj 
v  rámci nej je pravidlom striedmosť, ale 
raz za čas aj väčšia očista. Jarné pôsty 
sú predsa tradičné od nepamäti. V kaž-
dom prípade to však robte s  láskou 
a rešpektom k sebe samému. 

Autor: 
PhDr. Jarmila Tomková, 
psychologička. 
Pôsobí vo Výskumnom 
ústave detskej psychológie 
a patopsychológie 
v Bratislave, pracuje  
aj ako terapeutka  
v O.Z. ViaSua.
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Naučte sa sa mobil odkladať a oddýchnuť 
si od neho. 
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DOKONALÉ VIANOČNÉ PRIANIA S PERFEKTNOU GRAFIKOU Z TLAČIARNÍ SÍCE VYZERAJÚ PEKNE, ALE NEVYŽARUJE 
Z NICH RADOSŤ ANI LÁSKA. PRETO SA NA NIEKOĽKO ĽADOVÝCH ZIMNÝCH ODPOLUDNÍ S DEŤMI USAĎTE K HO-
RÚCEMU ČAJU A VYTVORTE SPOLU PRIANIA ZO SRDCA, KTORÉ VAŠIM ZNÁMYM UKÁŽU, AKO VEĽMI VÁM NA 

NICH ZÁLEŽÍ. PRINÁŠAME VÁM INŠPIRÁCIU NA TVORBU ORIGINÁLNYCH POHĽADNÍC S MOTÍVOM VIANOČNÝCH STROM-
ČEKOV. TAK SMELO DO TOHO! 

1Vyšívané pozdravy
Čo potrebujeme: 
tvrdý biely papier ako základ 
pohľadnice, veľká ihla, zelená 
bavlnka, ceruzka a pravítko, 

farebné gorálky.

Ako na to: Na tvrdý papier si narysujeme 
pravítkom veľký trojuholník, ktorý bude 
znázorňovať stromček. Na každého 
pol centimetra si zaznačíme bodku. Do 
týchto bodov potom picháme ihlou tak, 
aby sme vytvorili malé dierky. Do ihly si 
navlečieme zelenú bavlnku a prešívame 
ju postupne jednotlivými dierkami. 
Občas si na bavlnku navlečieme aj gorál-
ky, ktoré umiestnime do prednej časti po-
hľadnice. Keď bude trojuholník zaplnený 
bavlnou, zo zadnej strany vytvoríme pev-
ný uzol tak, aby sa bavlnky nevyvliekli. 
Na prednú stranu napíšeme venovanie 
a pohľadnica je hotová. 

2 Vianoce majú tisíc  
odtieňov
Čo potrebujeme: 
vzorkovníky maliarskych farieb, 
nalepovacie kamienky, nale-

povacie trblietavé hviezdičky, tmavý tvrdý 
papier ako základ pohľadnice, strieborná 
fixka, pravítko, nožnice, lepidlo.

Ako na to: Zo vzorkovníkov maliarskych 
farieb si vystrihneme namerané trojuhol-
níky predstavujúce stromčeky. Tie budú 
vytieňované od najsvetlejšieho po naj-
tmavší odtieň. Vyberte si niekoľko farieb 
a veľkostí stromčekov. Trojuholníky nale-
píme na tvrdý papier tak, aby sa rôzne 
prekrývali. Na vrch najvyššieho stromče-
ka nalepíme hviezdu a do okolia lesklé 
kamienky. Na záver pripíšeme venova-
nie striebornou fixkou. 

3 Lepivý stromček
Čo potrebujeme: 
ozdobný tvrdý biely papier 
ako základ pohľadnice,  
tenké farebné lepiace pásky 

s vianočným vzorom, hnedá lepiaca 
páska alebo páska so vzorom dreva, 
nožnice.

Ako na to: Na biely papier si ceruzkou 
predkreslíme vzor vianočného stromče-
ka. Do vnútra vymeranej línie nalepu-
jeme vo vodorovných riadkoch jeden 
typ ozdobnej lepiacej pásky od vrchu 
na spodok od najmenšieho kúska po 
najväščí. Na záver si z pásky vystrihne-
me malú hviezdu, ktorú pripevníme nad 
stromček. Na druhú stranu tvrdého pa-
piera napíšeme venovanie a pohľadnica 
je hotová. 

Sirup pri suchom a dráždivom kašli

Zdravotnícka pomôcka. O použití sa poraďte so svojím
lekárom, alebo lekárnikom.

obsahuje vysoký podiel slizovitých 
látok z lišajníka islandského

okamžitá ochrana
na prírodnom základe

ukľudňuje podráždenú sliznicu

príjemná medová chuť

bez cukru

Krewel Meuselbach, s.r.o., Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, E-mail: krewel@krewel.sk

www.aspecton.sk

Už od 
jedného 

roka

Hedelix®

Sirup na kašeľ so zvýšeným zahlienením

www.hedelix.sk

sirup
Uvoľňuje hlien
Uľahčuje vykašliavanie
Obsahuje hustý extrakt 
z listov brečtana
Sirup na prírodnom základe 
Bez pridaného cukru
Bez konzervačných látok Hedelix® sirup 100 ml, 200 ml

Dojčatá
od 0 rokov

•  presné dávkovanie 
•  hygienické podávanie
•  bez kriku, plaču a odmietania 
    ako pri lyžičke

VÝHODA PRE MALÝCH PACIENTOV:

s praktickou dávkovacou 

striekačkou

Voľne predajné vo Vašej lekárni. Hedelix® je liek na vnútorné použitie. Účinná látka - hustý extrakt 
z brečtanový ch listov. Čítajte pozorne príbalový  leták. O použití sa poraďte so svojim lekárom, alebo lekárnikom.
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VIANOČNÉ
PRIANIA

Z DOMÁCEJ
DIELNE
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Sirup pri suchom a dráždivom kašli

Zdravotnícka pomôcka. O použití sa poraďte so svojím
lekárom, alebo lekárnikom.

obsahuje vysoký podiel slizovitých 
látok z lišajníka islandského

okamžitá ochrana
na prírodnom základe

ukľudňuje podráždenú sliznicu

príjemná medová chuť

bez cukru

Krewel Meuselbach, s.r.o., Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, E-mail: krewel@krewel.sk

www.aspecton.sk

Už od 
jedného 

roka

Hedelix®

Sirup na kašeľ so zvýšeným zahlienením

www.hedelix.sk

sirup
Uvoľňuje hlien
Uľahčuje vykašliavanie
Obsahuje hustý extrakt 
z listov brečtana
Sirup na prírodnom základe 
Bez pridaného cukru
Bez konzervačných látok Hedelix® sirup 100 ml, 200 ml

Dojčatá
od 0 rokov

•  presné dávkovanie 
•  hygienické podávanie
•  bez kriku, plaču a odmietania 
    ako pri lyžičke

VÝHODA PRE MALÝCH PACIENTOV:

s praktickou dávkovacou 

striekačkou

Voľne predajné vo Vašej lekárni. Hedelix® je liek na vnútorné použitie. Účinná látka - hustý extrakt 
z brečtanový ch listov. Čítajte pozorne príbalový  leták. O použití sa poraďte so svojim lekárom, alebo lekárnikom.
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r e c e p t y

KONEČNE! SEZÓNA ČERVENEJ REPY JE V PLNOM PRÚDE. TÁTO VITAMÍNOVÁ BOMBA MÁ OBROVSKÝ VÝZNAM 
PRE NAŠE ZDRAVIE: PÔSOBÍ ANTIOXIDAČNE, PODPORUJE SPRÁVNU ČINNOSŤ ŽALÚDKA A PEČENE, ÚČINNE 
BOJUJE SO ZÁPCHOU A ZVÝŠENÝM TLAKOM, NEUTRALIZUJE JEDOVATÉ LÁTKY V TELE. DNES VÁM UKÁŽE-

ME 3 RECEPTY, AKO PRIPRAVIŤ CVIKLU NA OBED, VEČERU ČI PODÁVAŤ AKO CHUTNÝ DEZERT. PODPORÍTE TAK 
ZDRAVIE CELEJ RODINY A ULAHODÍTE AJ TÝM NAJMLSNEJŠÍM JAZÝČKOM. DOBRÚ ZDRAVÚ CHUŤ! 

ČERVENÁ REPA 
3X INAK 

20 MAXimum

Postup: 1. Vo veľkej panvici si na oleji opražíme cibuľku dozlato-
va, pridáme rozdrvený cesnak a restujeme spoločne asi minútu. 
Následne pridávame červenú repu a  za miešania zohrievame 
približne 15 minút. 2. K zelenine prilejeme vývar a privedieme ho 
k varu. Teplotu následne znížime a zmes varíme asi pol hodinu, 
alebo kým červená repa nezmäkne. Nezabudneme dochutiť so-
ľou a koreninami podľa vlastnej chuti. 3. Medzitým si na plech 
vystlaný papierom na pečenie poukladáme pokrájané kúsky 
chleba (vo veľkosti krutónov), pokvapkáme ich olivovým olejom 
a pečieme až kým nenaberú zlatavú farbu. 4. Polievkovú zmes 
po uvarení rozmixujeme tyčovým mixérom. Podávame v miskách 
s nadrveným syrom feta a krutónmi. 
 

Ako polievka: Červený polievkový sen s fetou a chrumkavými krutónmi
Ingrediencie: 1 kg čerstvej očistenej repy, veľká cibuľa, 2 strúči-
ky cesnaku, ½ litra zeleninového vývaru, ¼ celozrnného chlebí-
ka, 100 g reďkoviek, 100 g syru feta, olivový olej.
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Ako sladká bodka: 
Repový dezertík s tmavou 
čokoládou
Ingrediencie
1 veľká uvarená červená repa nakrájaná na kúsky, 200 g 
múky, 100 g kakaa, 3 vajcia, 150 g hnedého cukru, 100 g 
tmavej čokolády nasekanej na kúsky, 200 ml oleja, 2 lyžičky 
vanilkového extraktu, kypriaci prášok, štipka soli

Postup
1. Rúru si predhrejeme na 190 stupňov. Červenú repu rozmi-
xujeme dohladka a  následne do mixéra pridáme aj zvyšok 
ingrediencií okrem čokolády a oleja. Až keď je zmes hotová, 
postupne prilievame olej (takým spôsobom, akoby sme robili 
majonézu).
2. Keď sa nám olej spojí s ostatnou zmesou, pridáme čokolá-
du a starostlivo zamiešame. Celý mix vložíme do vymastenej 
a múkou vysypanej sklenenej misy na pečenie. 
3. Pečieme asi hodinu (dopečenie si overíme pomocou vpich-
nutia úzkej kovovej špajdle; po vytiahnutí z bochníka musí os-
tať čistá), vyberieme z rúry a necháme vychladnúť na mriežke. 
Servírovať môžeme so šľahačkou či zmrzlinou a  posypané 
hoblinkami čokolády. 

Ako hlavné jedlo: 
Voňavý šalát z červenej repy, 
fazuliek a kozieho syra
Ingrediencie: 150 g uvarenej červenej repy nakrájanej na 
kúsky, 200 g zelených fazuliek, 145 g miešaných listových 
šalátov, ½ uhorky nakrájaná na pásiky, 100 g okrúhleho ko-
zieho syra prekrojeného na dve polovice, 3 lyžice balzami-
kového octu, 50 g vlašských orechov, olivový olej.

Postup: 
1. Rúru si predhrejeme na 200 stupňov a na plech vystlaný 
papierom na pečenie naukladáme kúsky repy. Pokvapkáme 
lyžicou olivovéhho oleja, lyžicou balzamikového octu a  po-
sypeme koreninami podľa vlastnej chuti. Vložíme do rúry asi 
na 10 minút. 
2. Medzitým si na panvici privedieme k varu osolenú vodu, 
do ktorej následnej vložíme zelené fazuľky. Povaríme ich pri-
bližne minútu, osušíme a  spoločne s orechmi prihodíme ku 
červenej repe približne na 5 minút. 
3. Medzitým si do veľkej misy pripravíme dresing zo zvyšného 
oleja, balzamikového octu, soli a korenia. Zamiešame, vloží-
me nakrájané uhorky a mix listových šalátov a ešte raz poriad-
ne premiešame, aby sa prísady spojili. 
4. Z  rúry vytiahneme červenú repu a  fazuľky, premiešame 
s hotovou zmesou v mise a servírujeme do hlbokých tanie-
rov. Na kôpku šalátu položíme vždy polovicu syra posypanú 
orieškami. 

r e c e p t y

Servírovať 

môžeme 

so šľahačkou 

či zmrzlinou 

a posypané 

čokoládou 
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o d d y c h o v k a

V rámci oddychovky sme pre vás pripravili obľúbenú krížovku. Za správnu odpoveď získa víťaz balíček unikátnej francúzskej koz-
metiky URIAGE. Riešenie zašlite najneskôr do 1.2.2019 e-mailom na: info@knm.cz alebo na adresu: KNM Agency s.r.o., Krnovská 63, 
746 01 Opava, Česká republika. Úspešnej riešiteľke krížovky z minulého čísla, pani Veronike Luptovcovej z Klokočova, srdečne 
blahoželáme a posielame balíček vitamínov a minerálov na posilnenie imunity od značky Dr.Max.

KRÍŽOVKA 

Pre viac tipov, rád, súťaží a detailov zo života Dr.Max sledujte aj na našich sociálnych médiách
  – Lekáreň Dr.Max  – lekaren_drmax  – Lekáreň Dr.Max
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Navyše ZADARMO darček, 
ktorý doručíme až k vám domov!!!

K lieku Wobenzym 800 tbl. poukaz na 1 kus 
darčekového setu prírodnej kozmetiky Weleda 

v hodnote cca 20 €
Akcia platí 

od 1.11.2018 do 15.1.2019.

Darček,  
ktorý teší a pomáha 

liek Wobenzym®

Wobenzym je tradičný liek z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté 
v písomnej informácii pre používateľov liekov, ktorá je pribalená k lieku. Liečbu detí konzultujte vždy s lekárom. 

MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice. MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila, konzultácie na tel.: 0911 723 175.

Viac na www.wobenzym.sk

Inzercia
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SILA KOZMETIKY SPOČÍVA V TERMÁLNEJ VODE, KTORÚ PRÍPRAVKY OBSAHUJÚ. 
TERMÁLNA VODA, KTORÁ VYVIERA PRIAMO V SRDCI FRANCÚZSKYCH ÁLP, 
POMÁHA UPOKOJOVAŤ POTREBY RÔZNYCH TYPOV POKOŽKY. 

www.drmax.sk/uriage

SPOZNAJTE SILU 
FRANCÚZSKEJ KOZMETIKY URIAGE

Zakúpite exkluzívne 
v lekárňach Dr.Max
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