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ÚVODNÍK
Začiatkom roka ma zaujal článok, v ktorom autor opisoval, ako ho rozčúlila telefonujúca predavačka, avšak vzápätí
vysvitlo, že čakala na dôležitý telefonát
od syna a, samozrejme, všetkým zákazníkom v rade sa s úsmevom ospravedlnila. Uvedomila som si, že tiež bývam
netrpezlivá a často súdim podľa prvého dojmu a nevypočujem si celú vetu.
A to by som mala ako správna študovaná nemčinárka mať nacvičené, pretože
v nemeckých vetách treba dopočúvať/
dočítať do konca. Práve tam sú totiž
rozhodujúce súčasti slov, ktoré napríklad hovoria, či bude okno otvorené,
alebo zatvorené. Tak som si teda dala
do nového roka nový záväzok. Počúvať
a čítať pozornejšie, pokojnejšie, konať
a posudzovať uvážlivejšie. Nielen vo
vzťahu k práci, ale najmä blízkym v rodine. A aký netradičný záväzok ste si
dali vy?
V poslednom čísle časopisu Lekáreň
som vám sľúbila, že s novým rokom príde i mnoho noviniek. A je to tu. Vlasy,
vlasy a ešte raz vlasy.
Parusan má
po šampóne a toniku pre mužov ďalší
prírastok, tentoraz niečo pre brunetky.
Prečítajte si a vyskúšajte. Nás novinka
Parusan Brilliant Brown očarila.
Ďalšími v rade noviniek sú šampóny
Forforin Clinical proti lupinám. Vôbec
som netušila, že existujú dva druhy
lupín, ale vlastne čo vám budem hovoriť, prečítajte si nasledujúce stránky aktuálneho časopisu a dozviete sa
zaujímavé veci.
Optihepan je zaujímavý názov nového
produktu, ktorého zloženie je prospešné na fungovanie pečene. Okrem toho
chutné malé potešenie v ešte chutnejšej škatuľke – to sú pastilky Blink.
Toľko noviniek v aktuálnom čísle. A ako
vždy aj iné poučné články a príležitosť
na malú výhru.
Príjemné čítanie za Naturprodukt želá
Mgr. Zuzana Mišíková
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Pri spotrebiteľských súťažiach (krížovka a detská súťaž). Vaše meno, priezvisko, adresu, email a telefónne číslo, riešenie krížovky, prípadne iné údaje,
ktoré nám s cieľom vyhodnotenia súťaže zašlete, budeme spracovávať s cieľom realizácie a vyhodnotenia súťaže a zaslania prípadnej výhry. Do súťaže
sa môže zapojiť iba osoba staršia ako 18 rokov a osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zapojiť do súťaže iba prostredníctvom svojho zákonného zástupcu,
ktorý odošle spätnú SMS v mene maloletého súťažiaceho. Meno a priezvisko výhercu zverejníme v časopise Lekáreň. Poskytnutie týchto osobných
údajov je zmluvnou požiadavkou a vašou povinnosťou, bez nich nie je možná účasť v súťaži. Právnym základom je plnenie zmluvy, k uzatvoreniu ktorej
dochádza vašou účasťou v súťaži a ktorá sa riadi podmienkami súťaže. Právnym základom zverejnenia výhercu je plnenie zmluvy, ako aj oprávnený
záujem našej spoločnosti na informovaní verejnosti vrátane ostatných účastníkov v súťaži o osobe výhercu. Po zániku zmluvy (jej splnením) sú
právnym základom naše oprávnené záujmy byť schopní preukázať, že naše povinnosti podľa zmluvy boli riadne splnené. Čas uchovávania osobných
údajov je 5 rokov po vyhlásení výsledkov súťaže a osobných údajov výhercov 5 rokov po doručení výhry. Pre viac informácií o tom, ako spracovávame
vaše osobné údaje vrátane vašich práv, ktoré máte podľa príslušných právnych predpisov, prosím, navštívte naše pravidlá spracovania osobných
údajov zverejnené na našej webovej stránke www.naturprodukt.sk. (https://www.naturprodukt.sk/pravidla-spracovania-osobnych-udajov/)
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OCHRANA VLASOV

PREČO SA ZHORŠUJE
V ZIME KVALITA
NAŠICH VLASOV?
Nepochybne to má niečo spoločné s teplotnými
výkyvmi a spôsobom, ako sa obliekame. V zime sa
staráme o svoju pleť úplne inak – používame iné, výživnejšie krémy a možno aj iný spôsob starostlivosti. Tak prečo to nerobíme aj pri starostlivosti o vlasy
a pokožku hlavy?
Striedanie teplých miestností a zimného prostredia
prispieva k narušeniu funkcie mazových žliaz, ktoré
udržujú vlasy hydratované a v top stave. Po zime sú
kvôli ich obmedzenej a narušenej funkcii vlasy suché
a slabé. Rovnako aj používanie čiapky alebo klobúkov,
či dokonca ukrývanie vlasov pod šálom alebo kabátom
má svoje negatívne účinky – vlasy elektrizujú, rozštiepujú sa končeky a celkovo sa lámu. Čo s tým?

STAROSTLIVOSŤ O VLASY PO ZIME

Čo tak nechať to na profesionála? Už jedno sedenie u kaderníka vám pomôže prinavrátiť život vašim vlasom. Pozná
to každý z nás: čerstvo od kaderníka majú vlasy krásnu
plnú farbu, vyzerajú neodolateľne, sú lesklé a pružné,
majú perfektný objem, sú zdravé a žiarivé. Keď si však
potom doma vlasy umyjeme, lesk a žiarivosť zmiznú,
vlasy opäť rýchlo pôsobia fádne a bez života. No aj v prípade,
keď nechcete vystavovať vlasy neustálemu poškodzovaniu pri
farbení a vyznávate prirodzený vzhľad, pôsobí vlastná farba
vlasov rýchlo matne a fádne.
Svojim vlasom môžete pomôcť aj doma v kúpeľni. Začnite
správnou starostlivosťou a vhodnou kozmetikou. Pri umývaní vlasov používajte jemné šampóny s hydratačnými a regeneračnými
vlastnosťami.
Na regeneráciu vlasov nezabudnite použiť aj kondicionéry a masky.
Tie používajte raz až dvakrát týždenne. Aj vďaka nim budú vaše
vlasy zregenerované, vyživené a silnejšie. Podporíte činnosť folikulov, čím sa rozšíri cyklus rastu vlasov, a zabránite tak ich vypadávaniu.
Oživte farbu vlasov pomocou Parusan Brilliant Brown šampónu a balzamu!
Produkty Parusan Brilliant Brown zanechávajú vaše vlasy nádherne hnedé,
intenzívne lesklé a žiarivé. Hodnotné farebné pigmenty zvýrazňujú farebné odtiene vo vašich vlasoch, rozvinú sa pri každom umývaní vlasov.
Jedinečná účinná látka podporuje zdravý rast vlasov. Pšeničné proteíny uľahčujú
rozčesávanie, dodávajú vlasom objem a lesk. Olivový olej pôsobí proti lámavosti
a rozštiepeným končekom.
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NECHAJTE
VAŠE VLASY
ZNOVU ZAŽIARIŤ!

Brilliant Brown
Starostlivosť pre zdravé
a žiarivé vlasy, ktorú pocítite!

Hodnotné farebné pigmenty
Zvýrazňujú farebné odtiene
vo vašich vlasoch, rozvinú sa
pri každom umývaní vlasov.

Šetrné oživenie
hnedej farby vlasov.
Účinok proti vypadávaniu vlasov
Podporuje zdravý rast vlasov.

Pšeničné proteíny
Uľahčujú rozčesávanie, dodávajú
vlasom objem a lesk.

Olivový olej
Pôsobí proti lámavosti
a rozštiepeným končekom.

www.parusan.sk

LUPINY

Čo sú lupiny?
Lupiny sú veľmi rozšírený problém. Takmer 50 % obyvateľstva trpí v istom období života nadmernou tvorbou lupín.
Približne každé štyri týždne sa pokožka obnovuje
a odlučuje staré, odumreté kožné bunky.
Ak tento proces prebieha normálne, sú odlúčené kožné šupinky jemné, voľným okom neviditeľné. Ak však
tento proces prebieha abnormálne, teda pokožka odlučuje tieto bunky príliš rýchlo a tie sa ešte aj zlepia,
lupiny sa stávajú viditeľné. Vo väčšine prípadov sú tieto lupiny neškodné a považujú sa len za rušivé a esteticky neprijateľné. Avšak v niektorých prípadoch sa
za lupinami môže skrývať ochorenie ako neurodermatitída, lupienka alebo plesňové ochorenie.

›› Príčiny

Úlohu pri tvorbe lupín môžu zohrávať výživa
a stres. Často je tvorba lupín podmienená
dedičnosťou alebo za ich tvorbu môžu rôzne
iné, relatívne neškodné príčiny, napríklad:
◼◼ hormonálne výkyvy,
◼◼ prípravky na vlasy,
◼◼ stres,
◼◼ nevyvážená strava,
◼◼ vplyvy životného prostredia.

›› Lupiny sa dajú rozdeliť do dvoch kategórií

Lupiny nie sú vždy rovnaké. Veľa ľudí nevie, že rozlišujeme
dva rôzne druhy lupín, a tak svoj problém pravdepodobne
vyhodnotia nesprávne a rovnako nesprávne ho riešia.

› Suché lupiny

◼◼ Suché, biele lupiny spôsobuje vo väčšine prípadov
suchá pokožka hlavy
◼◼ Suché lupiny voľne padajú z vlasov
◼◼ Kúrenie, horúčava v lete, vysušujúce kozmetické
produkty, ale aj fénovanie podporujú vysušovanie
pokožky hlavy
◼◼ Často sú sprevádzané svrbením

› Mastné lupiny

◼◼ Žlté, mastné lupiny vznikajú najčastejšie zvýšenou
produkciou mazu na pokožke hlavy
◼◼ Mastné lupiny sú často väčšie ako suché lupiny,
na pocit sú lepkavé a olejovité
◼◼ Držia pevne a lepia sa na pokožku hlavy
◼◼ Často sú sprevádzané začervenanou a zapálenou
pokožkou hlavy a svrbením

6

Lekáreň jar/2019

Naše Forforin Clinical šampóny proti lupinám sú zostavené špeciálne pre každý druh lupín a účinkujú už od prvého
použitia.

›› M
 áte suché lupiny?

V tomto prípade potrebujete šampón obsahujúci jemné
tenzidy, ktoré zanechávajú na pokožke kyslý ochranný film
a nevysušujú ju, a ošetrujúce substancie ako olivový olej,
ktoré vytvárajú ochranný film na podráždenej pokožke hlavy. Mätový olej zmierňuje svrbenie a osviežuje pokožku
hlavy. Ošetrujúce látky a farmaceutický kofeín navyše ošetrujú vlasy a zanechávajú ich vitálne, lesklé a stabilné.

LUPINY
Pretože náš šampón je mimoriadne jemný a neobsahuje
agresívne látky, je vhodný na dlhodobé používanie.

›› Máte mastné lupiny?

Pretože pri mastných lupinách sú často za tvorbu nadmerného množstva lupín zodpovedné kožné plesne, potrebujete použiť odmasťujúcu receptúru, ktorá zoberie plesniam
zdroj potravy, teda maz. Naša špeciálna použitá účinná látka kontroluje mikroflóru na pokožke hlavy. Forforin zmier-

ňuje svrbenie, zabraňuje nadmernej produkcii mazu, odstraňuje nadbytočný maz a okrem toho zlepšuje účinky
pridaného pantenolu aj hydratáciu. Rozmarínový olej
príjemne chladí pokožku hlavy, pridané ošetrujúce látky
a farmaceutický kofeín navyše ošetrujú vlasy a zanechávajú ich vitálne a lesklé.
Vďaka jemným účinným látkam je náš šampón vhodný
na dlhodobé používanie.

◼◼ Viditeľne redukuje lupiny

◼◼ Viditeľne redukuje lupiny

◼◼ Zmierňuje svrbenie pokožky hlavy

◼◼ Zmierňuje svrbenie vlasovej pokožky

◼◼ Obsahuje jemné tenzidy

◼◼ Redukuje nadmernú produkciu mazu na pokožke hlavy a spomaľuje opätovné mastenie*

* Po 4-týždňovom používaní

		
Suché
lupiny

Šampóny proti lupinám!
Výsledky štvortýždňovej klinickej štúdie na 30 probandoch v nezávislom nemeckom inštitúte
preukázali signifikantné zlepšenie meraných parametrov (pokles viditeľných lupín a ich počtu,
zmiernenie svrbenia, zníženie objemu séba pri šampóne proti mastným lupinám).
Lekáreň jar/2019
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ŠPORTUJEME

Beh je sloboda

Existuje niečo ako sedem veľkých slobôd,
ktoré čakajú na to, kým ich objavíme a začneme praktizovať.

›› Hľadajte svoju cestu

Hoci na internete aj na knižnom trhu nájdete desiatky autorov, stovky kníh a tisíce článkov, ako sa má správne behať,
najlepšie je trpezlivo hľadať svoju vlastnú cestu, pretože
podstatou behania je slobodný pohyb vpred a iba vy viete
najlepšie, ktorým smerom chcete v živote bežať. Najdôležitejšie je, PREČO chcete behať, aký veľký ZMYSEL vám to
dáva. To je prvé, o čo by ste sa mali zaujímať. Nie technika
behu, bežecké handričky alebo čas na desať kilometrov.

›› Buďte večnými študentmi

Nikdy si nemyslite, že viete všetko. Nikdy neviete všetko!
Život je ako rieka, ktorá neustále plynie – voda, ktorá dnes
pretiekla korytom Dunaja, bude zajtra niekde v Maďarsku.
Buďte usilovní študenti života, učte sa každý deň. Kedykoľvek je to možné, zoznamujte sa s faktami o fungovaní ľudského organizmu a konzultujte svoje poznatky a názory so
skúsenými ľuďmi. Zámerne hovorím ĽUĎMI, nie bežcami,
pretože behanie a samotný pohyb má byť prirodzenou súčasťou ľudského života, nie niečím zvláštnym a oddeleným
od života.
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›› B ežím všedným dňom do tajomných
kútov seba

A ako nájsť tých pravých konzultantov? Na začiatok stačí,
keď sa budete vyhýbať tým, ktorí sú často na PN (pretože
pravdepodobne príliš tlačia na pílu) a budete skôr vyhľadávať tých, ktorí nevedia, čo je choroba alebo zranenie. Najväčším benefitom pre rekreačných bežcov nie je, samozrejme, v žiadnom prípade maratónsky čas, s ktorým sa môžu
vyťahovať na firemnom mítingu, ale skvelý zdravotný stav,
ktorý umožňuje človeku sústrediť sa v živote na to, čo je pre
neho skutočne dôležité.

Sedem veľ kých slobôd

Existuje niečo ako sedem veľkých slobôd, ktoré čakajú
na objavenie a následné praktizovanie.

1. Behajte, kde chcete

Pretože behať sa dá skutočne kdekoľvek. Na Zemi aj
na Mesiaci, po ceste aj po lesnej ceste, vo vysokých horách aj v podzemných garážach, na dráhe aj na električku, v parku aj v akvaparku.

2. Behajte, kedy chcete

Pretože behať sa dá úplne kedykoľvek. O piatej ráno
pred odchodom do práce. Napoludnie namiesto obeda.
O polnoci po popoludňajšej práci.

ŠPORTUJEME

3. Behajte, ako chcete

Pretože vy najlepšie viete, čo vám robí dobre. Ak sa
rýchlo zadýchate, jednoducho spomaľte, ak máte pocit,
že sa ulievate a vaše tempo je dosť pod vaše možnosti,
zrýchlite.

4. Behajte, s kým chcete

Behajte sami, pretože to je najlepší spôsob, ako sa
prepojiť so sebou, ako zistiť, čo vo vás naozaj je, čo si
myslíte, čo cítite, čo chcete. Behajte so svojím partnerom/svojou partnerkou alebo so svojimi deťmi, pretože
spoločný pohyb výborne posilňuje vzťahy. Behajte so
svojimi kolegami, pretože pri pohybe vám to bude lepšie myslieť.

5. Behajte, v čom chcete

Nenechajte sa ovplyvniť marketingom. Trh s bežeckými
topánkami je veľký a sortiment produktov je skoro nekonečný. Celá ponuka sa nedá ani prezrieť, nieto ešte

obuť a vyskúšať. Skôr ako obúvať a skúšať jednu topánku za druhou alebo veriť reklamným sloganom odporúčam opačnú cestu: vyzuť sa a začať chodiť naboso.
Začnite tým, že sa vyzujete a naučíte sa vnímať svoje
chodidlá, pretože topánky sa majú prispôsobiť nohám,
nie nohy topánkam.

6. Buďte bežcom, akým chcete

Nikdy sa s nikým neporovnávajte. Každý človek je originál, tak prečo by ste sa mali na niekoho podobať?

7. Pomáhajte!

Nájdite si charitatívny beh, ktorý vám bude blízky. Pomôže vám to uvedomovať si vďačnosť za to, že ste zdraví a môžete sa slobodne hýbať. Pocítite radosť, ktorá
bude úplne iná ako tá, ktorá sa dostavuje po absolvovaných pretekoch.
Pavel Kosorin
www.behame.sk

Mobilne
a uvoľnene
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Po celú zimu
silo u pr

S HREJIVÝM EFEKTOM
špeciálne produkty na použitie
pri bolesti kĺbov, chrbta a svalovej horúčke

Žiadajte v lekárňach!
Naturprodukt spol. s r.o., Ivanka pri Dunaji

www.allgasan.sk
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PREVENCIA

Pečatenie zubov
S prevenciou sa nestretávame len v ordináciách u lekárov, ale aj v bežnom živote. Či už pred búrkou pozatvárame v dome okná, aby nám nenapršalo dnu,
alebo na zimu „prezujeme“ pneumatiky auta, aby
sme zabránili šmyku. Všetky tieto bežné úkony robíme preto, aby sme predišli niečomu nežiaducemu.
A to je aj základom prevencie u zubného lekára. Preventívne
predchádzať ochoreniu zubov – zubnému kazu – a ochoreniu ďasien. Na to sú potrebné informácie, prečo zubný kaz
vzniká, ako prebieha toto ochorenie a aké sú jeho následky.
Prevencia je dôležitá už od útleho veku dieťaťa, od prvého zúbka. Často sa stretávame s tým, že dieťa prichádza
do zubnej ambulancie neskoro. Prvýkrát a už ako bolestivý
pacient, čo mu prináša nepríjemný zážitok a do budúcna si
viaže návštevu zubného lekára so spomienkou na niečo bolestivé a negatívne.

Prvé pečatenie preto odporúčame a vykonávame najčastejšie u detí približne v 5. a 6. roku života na prvých trvalých
zuboch, ktoré sa v tomto období prerezávajú. Pozor! Ako
prvé trvalé zuby nerastú predné rezáky. Ešte predtým, ako
sa rozkýva prvý predný mliečny zub, môže mať vaše dieťa
v ústach „dospelácku“ stoličku, ktorá rastie za poslednou
mliečnou stoličkou. Tento zub nemá predchodcu na vypadnutie, ako je to napríklad pri predných mliečnych zuboch,
teda za posledným piatym mliečnym zubom z „prázdneho“
ďasienka začína pomaly vykúkať prvý trvalý šiesty zub. Táto
zadná stolička je pri prerezávaní veľmi nenápadná, no kým
sa dostane do výšky ostatných zubov, vyžaduje si tiež dôkladnú starostlivosť. Ak sa na ňu zabúda, je veľká pravdepodobnosť, že to bude prvý pokazený a plombovaný zub
vášho dieťaťa.

›› Čo sa pečatí

Významne pomôcť predísť zubnému kazu na žuvacej
plôške zuba môže však aj tzv. PEČATENIE!

Na trvalej stoličke sa pečatia ryhy, cestičky na žuvacích
plôškach zuba. Tieto ryhy majú u každého človeka rôzny
tvar, šírku či hĺbku. Pri obrovskom zväčšení majú napríklad
tvar písmena V, lievikovitý tvar alebo tvar presýpacích hodín. Tieto ryhy sú najrizikovejšie, pretože baktérie môžu nenápadne rozpúšťať dno ryhy, čo nevieme ešte odsledovať
voľným okom, preto chceme túto ryhu upchať, a zabrániť
tak usádzaniu baktérií a ich kyselín v hĺbke ryhy.

›› Čo je pečatenie

›› Kedy pečatiť

Prevencia zubného kazu u dieťaťa znamená absolvovanie
profesionálnej dentálnej hygieny a následne dôkladnej individuálnej hygieny zo strany rodiča, kým ju nie je schopné zvládať dieťa samo (okolo 10. – 12. roku života).

Pečatenie znamená zaliatie žuvacej plôšky zuba pomocou
pečatidla. Pečatiť sa dajú už aj mliečne zúbky, avšak tento
výkon sťažuje slabá spolupráca malých detí.
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Najideálnejší čas na pečatenie zuba je po jeho prerezaní sa
cez ďasno. Vtedy predpokladáme, že povrch zuba, sklovina,
je v najlepšej „kondícii“, teda nie je dlhodobo odvápňovaný

PREVENCIA
zubným povlakom a je bez začínajúceho sa kazu. Hustotu
povrchu zuba overíme pomocou špeciálneho laserového
prístroja Diagnodent. Nič nie je ešte stratené ani v prípade,
že už došlo k čiastočnému rozpusteniu povrchu. K poškodeniu povrchu skloviny dôjde najčastejšie vtedy, keď zub
nie je dobre čistený a dočisťovaný a ostáva na ňom zrelý,
kyslý zubný povlak, v ktorom sa nachádzajú škodlivé baktérie. Ak ide len o povrchové porušenie skloviny a poškodenie a rozpustenie neprechádza do druhej vrstvy zuba,
čo je zubovina, vieme túto časť ešte zachrániť a zapečatiť.
V našej zubnej ambulancii používame na to špeciálny prístroj Rondoflex. Ide o minimálne invazívny a k zubu veľmi
šetrný spôsob, ako vieme bez použitia vrtákov a nepríjemných zvukov ošetriť pokazenú časť zuba. Po dôkladnom vyčistení sa zub následne zapečatí. Na pečatenie zubov sa
najčastejšie používa tekutý kompozitný materiál, väčšinou
bielej farby, aby bola „pečiatka“ v ryhách nenápadná. Ďalšou z možností je aj transparentný materiál, čiže materiál,
ktorý je priesvitný. Pečatidlo nie je voľným okom vôbec vidieť a využíva sa na kontrolu stavu ryhy.

›› Je to natrvalo?

Keďže sa pečatidlo nedáva do zuba ako klasická plomba, ale
vlieva sa povrchovo, je aj jeho životnosť obmedzená a nie je
taká trvácna ako pri bielej plombe. Preto ho treba pravidelne kontrolovať a v prípade, že už z neho chýba, je dôležité

toto miesto dopečatiť. V našej zubnej ambulancii kontrolujeme stav zapečatených zubov nielen počas preventívnej
prehliadky dieťaťa, ale aj pri návšteve dentálnej hygieny,
keďže sa snažíme poskytnúť našim pacientom komplexnú
starostlivosť. Dentálnu hygienu odporúčame absolvovať
nielen deťom pred pečatením zubov, ale je dôležitá aj pre
bežného pacienta ako prevencia pred zhotovením plomby,
korunky, ale aj implantátov. Touto cestou chceme okrem
podania informácií, ako sa starať o svoje zuby, ďasná a náhrady, zabezpečiť vhodné a zdravé prostredie v celej ús
tnej dutine pred akýmkoľvek výkonom, čo nielen skvalitní
a zjednoduší celkové ošetrenie pacienta, ale napríklad v prípade chirurgických výkonov zabezpečí aj lepšie hojenie rán.
Približne v 13. – 14. roku dieťaťa sa odporúča pečatenie
ďalších nových trvalých zubov, siedmej zadnej stoličky.
Trvalá šestka je najčastejšie ošetrovaný zub vo svetovej populácii. Myslime na to, že prevencia je lacnejšia ako liečba.
Snažme sa zabrániť kazeniu zubov našich detí už odmalička.
Vytvorme deťom návyk návštevy zubného lekára a dentálnej hygieničky spojený s príjemnými a bezbolestnými zážitkami. Návyk, že sa musia o svoje zdravie vzorne starať.
Zúbky našich detí treba pozorne sledovať, dočisťovať, informovať sa a pravidelne ich aj v zubnej ambulancii včasne
kontrolovať.
www.dentalkatial.sk

pre deti
▶ primeraný obsah fluoridov
▶ účinná prevencia zubného kazu
▶ príjemná chuť
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Žiadajte v lekárni
alebo na www.lacalut.sk

HERBÁR

BODLIAK POMOCNÍK

PESTREC MARIÁNSKY
Už od čias antiky pozná medicína pestrec ako liečivú
rastlinu. Už od dávnych čias sa vie o jej priaznivých
účinkoch na pečeň.

›› Ako vyzerá a kde sa vyskytuje?

Pestrec mariánsky (Silybum marianum) dosahuje výšku 50
až 150 cm. Je to bodliak s purpurovočervenými kvetmi,
stonka je vzpriamená, listy vyrastajú striedavo a objímajú
stonku. Na žilnatine majú mliečne biele škvrny a vybiehajú
do žltých ostňov. Plody sú hladké, podlhovasté, tmavohnedé a tvoria biely perovitý chocholec. Pestrec patrí
do čeľade astrovité a kvitne od júna do septembra.
Pôvodom je zo Stredomoria. Vyskytuje sa na suchých
kamenistých pôdach napríklad na okraji ciest.

›› Ktoré časti rastliny
sa používajú a aké látky
sú dôležité?
Ako zdroj rastlinného liečiva sa
používajú semená pestreca.
Obsahujú 1,5 až 3 % silymarínu. Je to zmes účinných látok,
ktoré tvoria rôzne flavonolignany. Okrem toho sa v nich nachádza aj olej zložený z mastných
kyselín ako kyselina linolová alebo olejová, ďalej steroly a sliz.
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›› A ko pôsobia tieto látky?
Na čo je vlastne pestrec dobrý?
Prípravky s obsahom výťažkov z pestreca môžu
chrániť pečeň pred škodlivými vplyvmi
toxických látok. Zodpovedný je za to
práve silymarín. Vedci zistili, že stabilizuje vonkajšiu membránu pečeňových buniek, vďaka čomu
jedovaté látky menej prenikajú do buniek. Vďaka jeho
pôsobeniu sa rýchlejšie
regeneruje pečeň. Niektoré štúdie vraj preukázali, že
extrakt zo semien môže spomaľovať niektoré ochorenie
pečene (napríklad tukovatenie).
Novšie štúdie zistili jeho vplyv
na vylučovanie žlče.
Zuzana Mišíková
Zdroj: Wikipédia, 4. 1. 2019;
Atlas liečivých rastlín a lesných plodov, Jaroslav Kresánek ml. a Jaroslav Kresánek st.,
2008

KAŽDÝ DEŇ, S ĽAHKOSŤOU
POZNÁTE
Z TV REKLAMY

JA
◼ Cholín, extrakt zo semien pestreca mariánskeho a z kurkumy,
sa odporúča na podporu funkcie pečene a počas rekonvalescencie
pri narušení činnosti pečeňových buniek.
◼ Extrakt z čierneho korenia (piperín) zvyšuje metabolizmus lipidov.
◼ Chróm prispieva k udržaniu normálnej hladiny glukózy v krvi.

www.naturprodukt.sk

Žiadajte v lekárňach!

RADÍME

Poznáte zázračné účinky skorocelu?
Prečo ho mať stále poruke?
Skorocel sa považuje za liečivú bylinu, ktorá
rastie takmer kdekoľvek. Avšak len málokto
pozná jeho skutočné, a hlavne pôsobivé účinky. V mnohých kútoch sveta ho dokonca považujú za burinu aj napriek tomu, že je to jedna
z najlepších liečivých bylín na svete. Domorodí
Američania používali skorocel na zmiernenie
horúčky, odbúravanie toxínov po bodnutí alebo
uhryznutí (napríklad hadom), či dokonca na hojenie rán. Hovorí vám to niečo? Používali vaši
starí rodičia, rodičia alebo možno i vy pri porezaní sa obklady zo skorocelových lístkov?
Alebo ste považovali doposiaľ skorocel len za „burinu“, ktorá poškodzuje vašu krásnu záhradu? V tom prípade by ste
mali vedieť, že skorocel je plný živín – obsahuje betakarotén, vápnik, vitamíny C a K, kyselinu oleanolovú, sorbitol,
tanín a ďalšie zložky.
Betakarotén podporuje zrak a pomáha bojovať proti rakovine, vápnik vytvára silné kosti a je nevyhnutný pre nervový
systém, vitamín C podporuje imunitný systém, vitamín K je
zase potrebný pre zdravie krvných ciev. Skorocel je skutočne liečivá bylina, ktorú by sme nemali zatracovať a v prírode prehliadať.

›› Účinky skorocelu overené vedou

„Jedna baba povedala...“ Pri skorocele to určite neplatí. Samotný skorocel je v hľadáčiku vedcov už dlhé roky a jeho
účinky sú potvrdené mnohými štúdiami a modernou vedou.
Nemecká komisia regulujúca byliny a ich lekárske použitie schválila vnútorné používanie skorocelu na zmiernenie
kašľa a podráždenie sliznice, ktoré je spojené s infekciami
horných dýchacích ciest. Výskumom bolo preukázané, že
priaznivé vlastnosti tejto byliny pomáhajú znížiť podráždenie pľúcnych tkanív, ktoré spôsobuje nepohodlie a dráždivý
kašeľ.
Účinky skorocelu na kašeľ boli tiež preukázané klinickými
štúdiami, ktoré potvrdili, že je účinný pri chronickej bronchitíde, zmierňuje podráždenie a vytvára upokojujúci film
na sliznici. Táto vlastnosť skorocelu pomáha efektívne uľaviť
od kašľa spôsobeného chrípkou či prechladnutím.
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V Taiwane, kde sa bylinky využívajú v ľudovom liečiteľstve
už dlhé roky, výskum preukázal, že skorocelový čaj je vhodný na liečbu močových a tráviacich ťažkostí, ale aj respiračných ochorení. Tiež potvrdil jeho imunostimulačné účinky.

›› Skorocel ako liek na všetko?

Zaujali vás výskumy, a hlavne účinky skorocelu rovnako ako
nás? V tom prípade by ste sa mali poobzerať po skorocele
a mať ho stále poruke, ako aj iné liečivé bylinky. Ak ste sa
práve zamysleli a začali hľadať v pamäti miesta, kde by ste
ho mohli nazbierať, trošku vás sklameme. Skorocel totižto
rastie od mája do konca septembra, preto ho aktuálne nájdete len v špecializovaných obchodoch v sušenej forme.
Prípadne naň môžete natrafiť aj v lekárňach v tekutej forme,
ktorá vám pomôže pri rôznych zdravotných ťažkostiach.
Ak vás skolila chrípka alebo prechladnutie sprevádzané
dráždivým a neustupujúcim kašľom, vyskúšajte Mucoplant
sirup proti kašľu so skorocelom a medom. Pre sladký a ničím, hlavne dráždivým kašľom, nerušený spánok vyskúšajte
Mucoplant skorocelový roztok – Na dobrú noc, ktorý zabezpečí priechodnosť vašich dýchacích ciest, a na podporu
imunitného systému vyskúšajte Mucoplant skorocelový
roztok s echinaceou a vitamínom C.
Máte niektorý z týchto sirupov vo svojej lekárničke?

sirup proti kašľu so skorocelom a medom

PRE CELÚ RODINU

3 obsahuje med a výťažok zo skorocelu
3 spomaľuje tvorbu hlienu
3 uľahčuje vykašliavanie
Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu pre používateľa, prípadné nežiaduce účinky konzultujte so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Tradičný rastlinný liek na použitie pri špecifických indikáciách overených výhradne jeho dlhodobým používaním, na perorálne užívanie. Účinné látky: tekutý extrakt z listov skorocelu kopijovitého.

Naturprodukt spol. s r. o.,
Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji

www.mucoplant.sk

Žiadajte v lekárňach!

PROSTREDIE A ZDRAVIE

Príbeh sirupov Naturprodukt
tradíc
od rokiau
1993
Museli sme prejsť dlhú cestu, kým sme vám
mohli predstaviť skvost, za ktorý považujeme naše sirupy. Myšlienka projektu výroby sirupov vznikla v nadväznosti na dedičstvo, ktoré
nám zanechali naši predkovia. Čo je tým dedičstvom? Sady, lúky, záhrady, na ktorých celé
generácie hospodárili bez používania chémie,
a v neposlednom rade aj receptúry.
S výrobou sme v provizórnych podmienkach začali v roku 2017. Dátum 1. 6. 2018 sa stal pre nás
zlomovým – výrobu sme presunuli do nových
priestorov a stali sme sa výrobcom potravín.
V súlade s naším presvedčením ponúkať kvalitatívne vždy
to najlepšie sme staré rodinné receptúry, podľa ktorých vyrábame sirupy, prepojili s vedeckými poznatkami modernej
vedy a akademickým prostredím. Ruka v ruke s tým ide používanie prvotriednych surovín pri samotnej výrobe, na čo
rovnako kladieme mimoriadny dôraz.
Kľúčovú zložku sirupov tvoria bylinky. Jednotlivé druhy byliniek na výrobu sirupov sme vyberali starostlivo a s ohľadom na ich pozitívne účinky a vplyv na ľudský organizmus.
Je preukázané, že mnohé byliny a korenia obsahujú zdravie
podporujúce zlúčeniny. Často vykazujú sekundárne rastlinné látky v ľudskom tele veľmi špecifické účinky.
Na slovenský trh vstupujeme so štyrmi druhmi bylinných
sirupov: levanduľovým, mätovým, medovkovým a fresh.

›› V čom sú sirupy Naturprodukt výnimočné?
Nepridávame do nich žiadne arómy, chemické konzervanty, farbivá, ochucovadlá, zvýrazňovače chuti a vône
ani sladidlá. Všetko potrebné dodá poctivá dávka byliniek.
Na rozdiel od ostatných výrobcov sme jedineční aj v tom, že
na konzerváciu používame prírodné silice.
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V súlade so súčasnými
požiadavkami na zdravú výživu

Sirupy Naturprodukt môžete použiť do čaju, malinovky,
kávy, jogurtu a ďalších pochutín, čím jednoducho a rýchlo
získate horúcu alebo studenú špecialitu aj vo všedný deň
a navyše prirodzeným spôsobom urobíte niečo prospešné
pre svoje zdravie.
Zakladáme si na tom, že celý proces výroby prebieha ako
manufaktúra, teda kompletne ručná práca našich zames
tnancov, ktorí s láskou a nadšením odovzdávajú do našich sirupov i kus svojej duše, pretože veria v tradície, silu
a účinky prírody.
Od myšlienky na sirupy po jej zhmotnenie to trvalo viac
ako 25 rokov, ale na výsledok sme pyšní. Je to príbeh čistej
prírody, lásky k prírode, odovzdávanie hodnôt z generácie
na generáciu a naše presvedčenie a nadviazanie na tieto
hodnoty. Muselo sa spojiť veľa vedomostí, lásky a myšlienok, aby sa práve tento prírodný produkt dostal na váš stôl.
Veríme, že i vás naše sirupy očaria a oceníte nielen ich výbornú chuť, ale aj blahodarné účinky na organizmus.
← Levanduľa – uvoľnenie a hlbšia relaxácia
← Mäta – ochladenie a vitalita

Bolesť ucha?
Ušné kvapky
Zmierňujú bolesť,
začervenanie,
opuch
a svrbenie

← Medovka – sviežosť a empatia
← Fresh – prekrvenie a zahriatie

›› Sirupy Naturprodukt

Prírodný produkt vyrobený manufaktúrne
z prvotriednych surovín

Pri zápale
vonkajšieho
zvukovodu

✔✔ prepojenie starých rodinných receptúr
s vedeckými poznatkami modernej vedy
✔✔ vyvážená bylinková chuť a vôňa
✔✔ blahodarný vplyv na organizmus
✔✔ jedinečnosť v kvalite, konzervácii
✔✔ bez aróm, chemických konzervantov,
farbív, ochucovadiel, zvýrazňovačov chuti
a vône, sladidiel
✔✔ na konzerváciu sa používajú prírodné silice
✔✔ výborné výsledky vykonaných testov

BEZ
ALKOHOLU

✔✔ vysokokvalitný a zdravotne
bezpečný produkt
✔✔ produkt zodpovedajúci požiadavkám zdravej výživy a moderným trendom vo výžive
100 % prírodný produkt
Ing. Martina Červenková

Zdravotnícka
pomôcka

Žiadajte
v lekárňach!
Naturprodukt spol. s r. o.
Nádražná 20
Lekáreň
900 28
Ivanka prijar/2019
Dunaji
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Nový začiatok
Nový rok, jar, zrod niečoho nového v kolobehu života... Zrod bábätka, nového človiečika, je najfascinujúcejším zázrakom, ktorý poznám. Malý človek, vnímavá citlivá bytosť.

Viete, kedy sa stáva človek človekom?

Nie tak dávno sme si mysleli, že bábätko je po narodení
hluché, slepé, a dokonca i to, že necíti bolesť (nieto ešte
niečo iné). Lenže veda a technika pokročila vpred a dnes už
vieme dokázať, že dieťa nielen po narodení, ale už dávno
pred ním, ešte v maminom lone, používa všetky zmysly, prežíva rôzne emócie, komunikuje, a dokonca sa dokáže učiť.
Je to ľudská bytosť, ktorej fyzické telo sa síce ešte len vyvíja, ale určite má už „dušu“.
Mnohé mamy nikdy neverili „starým vedeckým dôkazom“,
že deti necítia a nevnímajú. Už v brušku sa dokonca ukazuje temperament dieťatka. Ženy to pravidelne potvrdzujú
– aké bolo v brušku, tak sa prejavuje i po narodení. A škála
grimás a pohybov, ktorú má dieťa, len čo uzrie svetlo sveta,
nemôže nechávať nikoho na pochybách. Deti sa dožadujú
našej pozornosti, svojským spôsobom chcú s nami nadviazať komunikáciu a očakávajú na svoje prejavy adekvátne reakcie. Občas zažívam zvláštne paradoxné chvíle. Napríklad
minule. Jedna mamička, ktorá počas tehotenstva reagovala
na každý pohyb svojho drobčeka v brušku priložením dlane, pohladkaním bruška, a úplne prirodzene a podvedome
tak plnila jeho potreby, odrazu po pôrode necíti potrebu
vziať dieťa do náručia, lebo si myslí, že ho „rozmazná“. Lenže
je to bábätko, potrebuje naplniť svoju potrebu, pritúliť sa,
prisať sa k prsníku alebo sa jednoducho len presvedčiť, či
je v bezpečí blízko mamy. Bábätko nerozmaznáte. Ak si ho
však žena neprivinie prvý ani druhý či tretí raz, túto hru
na komunikáciu vzdá a prestane plakať. Lenže s akým pocitom ide do ďalšieho života?
Deti sú na nadviazanie vzťahu s nami dospelými, hlavne so
svojimi rodičmi, pripravené oveľa lepšie, ako by sme si vôbec vedeli predstaviť. Nie je to v čase po pôrode, ale dávno pred ním, v období prenatálneho vývoja. A prečo o tom
píšem? Pretože všetci chceme mať zdravé a spokojné deti.
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A psychológovia, psychoanalytici, pediatri i ďalší odborníci dokázali, že psychické a následne aj fyzické zdravie detí
je postavené na intenzite citového puta medzi dieťatkom
a rodičmi, ktoré sa dá rozvíjať už v čase vnútromaternicového vývoja.
Podľa hesla: Čím skôr, tým lepšie začnite svojmu bábätku
venovať pozornosť čo najskôr. Komunikácia s dieťatkom
v brušku sa iniciuje na rôznych úrovniach (psychologická,
emocionálna, biochemická, psychoneuroendokrinologická). Aby som aspoň trošku zjednodušene priblížila, ako to
funguje, vezmime si príklad, ktorý všetci poznáme. Ženy sa
ma často pýtajú, či ich dieťatko naozaj cíti to isté čo ony
a či ho ovplyvňujú ich pocity. Áno. Predstavte si, že idete
po ulici a odrazu okolo vás prejde vysokou rýchlosťou auto.
Zľaknete sa a vaše telo vyplaví do krvi množstvo adrenalínu, ktorý putuje aj do krvného obehu dieťatka. A dieťa,
i keď nevie logicky zdôvodniť prečo, tiež pociťuje strach či
paniku. Naopak, ak je budúca mamička šťastná, zaplavená
oxytocínom a endorfínmi, hormónmi šťastia, i dieťatko je
spokojné a šťastné. Neznamená to, že máte odstrániť zo
svojho života všetky negatívne veci. To sa asi nikomu len
tak ľahko nepodarí. Vôbec neprekáža, ak bábätko v brušku
občas zažije stres, pretože sa popritom učí. Malé dávky
stresu doplnené veľkou dávkou lásky pripravia dieťa do života viac, ako si myslíme.

Štádiá života

Ak pochopíme prenatálne štádiá života a budeme rešpektovať dieťa ako plnohodnotnú bytosť, máme naozaj úžasnú
príležitosť na primárnu prevenciu psychických, emocionálnych aj fyzických problémov v neskoršom živote. Práve
v tomto štádiu – a túto fázu života už nikdy nezopakujeme
– môžeme pôsobiť preventívne! Dobrým prístupom sme
schopní znížiť percento predčasných pôrodov, úmrtnosť
dojčiat, psychický i fyzický stav človiečika v tej chvíli i v budúcnosti.

A aký je ten najlepší prístup?

Láska a pozornosť mamy. A nehanbite sa, nikdy nie je pri
skoro.

PRE ŽENY
Už na konci 12. týždňa tehotenstva je dieťa fyzicky „kompletné“, má vyvinuté a funkčné všetky orgány i sústavy tela,
akurát musia ešte dorásť a dozrieť. Srdiečko už bije v pravidelnom rytme, funguje mozog a nervové bunky rastú raketovým tempom. Má nechty, zuby (mliečne aj trvalé), vlásky,
a dokonca i čiarky na rukách. Všetky zmysly už dávno fungujú. Deti vnímajú svetlo i tmu, teplo a chlad, rozoznajú tlak
vašej ruky na brušku. Počujú všetko, čo sa deje vo vašom
tele i mimo neho. Pijú plodovú vodu – ak zjete niečo sladké, dokonca trikrát rýchlejšie. A potom ju cikajú. Sú to

malé bytosti, ktoré sa vrtia, robia kotrmelce, zívajú i snívajú.
Po tom všetkom nám musí byť jasné, že i cítia. A svoje emócie dávajú najavo celým telíčkom. Ak potrebujete viac dôkazov, stačí sa zahĺbiť do prenatálnej psychológie. Výskumy
už dokázali všeličo, ale nezabudnite – láska je naj! Lebo ten,
kto najviac formuje dieťa už v brušku, je jeho matka.
Ľuba Lapšanská

☺

ŠPECIÁLNE RIEŠENIA NA ŠPECIÁLNE PROBLÉMY

Redupetin
Zmierňuje pigmentové škvrny

Coupeliac
Upokojuje začervenanú pleť

Pure Skin
Pri aknóznej pleti

bez konzervačných látok • bez parabénov • bez parafínových a silikónových olejov

Žiadajte v lekárni!
Naturprodukt, spol. s r. o.
Ivanka pri Dunaji
02/45 94 52 85

www.naturprodukt.sk

ZAUJÍMAVOSTI

Tri (zdravé)
novoty slovenského stola
Milujeme to svoje slovenské. Aj na stole. Sú
na ňom chute, na ktoré si zvykli naši rodičia
a nám pripomínajú detstvo. Doba sa však mení,
pracujeme inak než naši praprarodičia. Máme
iný životný štýl, úroveň poznania, výber surovín... No predovšetkým sa čoraz viac zaujímame, čo nám „pristálo“ na tanieri, koľko to má
joulov, tukov, cukrov či enzýmov a akými technológiami sa potraviny spracovali. Nechceme sa
už len zasýtiť, ale zasýtiť sa ZDRAVO...

›› Manželstvo wellness a dobrého jedla

S wellnessom prišli vlastne práve hotelieri – veď ich hostia
potrebujú dovolenku aj uprostred roka. Nestačí ponúkať
posteľ a strechu nad hlavou. A tak sa v západných hoteloch
začala éra bazénov, masáží, talasoterapie a saunovania, ktorá sa udomácnila na Slovensku až prekvapivo dobre.
„Wellness stravovanie nie je vôbec o diéte a diétnom harašení. Dá sa opísať ako varenie či pečenie, pri ktorom
sa kvalitné suroviny spracovávajú zdravšími technikami.
Vznikne tak jedlo, ktoré si rozumie s našimi chuťovými
pohárikmi, ale aj okom, nosom a zdravím,“ takto opisuje
gastronomickú filozofiu Wellness Hotela Patince šéfkuchár
František Košuda. K relaxu v bazéne, po masážach, saunovaní a zábaloch sa lepšie hodia ľahké jedlá nezaťažujúce trávenie. Viac než počítanie tukov, cukrov a joulov ide
šéfkuchárovi a jeho tímu o šetrné spracovanie kvalitných
surovín, o „ľahké“ technológie a kombinácie.
„Mnohí kuchári sa obávajú, že wellness food a gastroumenie nevytvoria dobré manželstvo. Opak je pravdou. Tanier
v duchu wellness vyžaduje, aby hosťovi chutilo.“ František Košuda musí skrátka počítať len s kvalitnými surovinami, viac regionálnymi než exotickými. S čerstvou zeleninou
a ovocím, netučným mäsom, rybami, čerstvými bylinkami,
netradičnými prílohami, za studena lisovanými olejmi. A potom s nimi čaruje pomocou technologických postupov,
ktoré v potravinách zachovajú čo najviac látok prospešných
pre zdravie – varením v pare, pošírovaním, blanšírovaním,
pečením v alobale, restovaním, prípravou vo woku. Rodí sa
ľahko stráviteľné dobré jedlo s pekným servírovaním. Trá-
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viaci proces musia odštartovať už nos a oči. Najmä rodičov
prekvapí, ako si v tomto „family hoteli“ začne ich ratolesť
rozumieť s dobrým a zdravým jedlom.

›› Zázrak v zrnku

Chia, quinoa, kuskus či bulgur dnes valcujú gastronómiu.
Podľa Matúša Kopča, šéfkuchára hotela Zelená Lagúna
na Domaši, sa stali doslova hitom moderného kulinárstva
a výživy. „Ako kuchár – profesionál však oceňujem nielen
obsah zdraviu prospešných látok, ale aj orieškovú príchuť,
ktorou jedlo obohatia a zatraktívnia. Prispievajú k zmene
jeho štruktúry a nesmieme zabúdať ani na vizuálny efekt
na tanieri,“ netají sa nadšením pre „zázračné zrnká“. Sú ľahko dostupné a lacné, rozumejú si so slaným i sladkým jedálnym lístkom, teplou i studenou kuchyňou.

Majster varešky zo Zelenej perly východu – ako sa Domaši už oddávna vravieva – si ich pochvaľuje ako posýpku
na domáce pečivo, ako prílohu k mäsu a rybám namiesto
ryže, dokonca aj ako doplnok nápojov. Fungujú aj v úlohe
zahusťovadla namiesto múky alebo kukuričného škrobu,
na obaľovanie namiesto strúhanky či do prívarkov. Radí
zľahka ich orestovať na suchej panvici, aby pustili olej,

ZAUJÍMAVOSTI
a zvýraznili tým svoju chuť. „Z konope či chia semienok
sa dajú vypestovať klíčky plné vitamínov a aminokyselín.
A potom váš šalát dostane celkom iný šmrnc.“ Podľa Matúša vymyslia ešte kuchári – profesionáli i zanietení amatéri
desiatky spôsobov, ako zaradiť zdraviu prospešné semienka
do gastronómie súčasných trendov – teda spojenia zdravého s chutným a pekným, tradičného s moderným, slovenského s cudzím.
„Ani pri semienkach však netreba zabúdať na dizajn a oživenie slovenskej gastronómie. Rešpekt voči tomu, čo máme
doma.“ Matúš Kopčo sa teší, že popri zahraničných semienkach sa dožívajú renesancie aj tie naše – pšeno, mak, pohánka, ľanové, tekvicové a slnečnicové semienka –, ktoré
v spoločnosti slovenského vína nechýbajú ani v zážitkovom
degustačnom menu Zelenej Lagúny.

›› Už ste sous-vidovali?

Keby si šéfkuchár Štefan Benďák zavesil v kuchyni nitrianskeho hotela Mikado obrazy veľkých postáv gastronómie,
nechýbal by tam ani George Pralus, Thomas Keller či Charlie Trotter. Mená laikom dosť neznáme, majstri varešky ich
však dobre poznajú. Ten prvý totiž v roku 1974 vymyslel
pre michelinovskú reštauráciu Troisgos v lyonskom Roanne
varenie „vo vákuu“, teda sous-vide – bez vzduchu. Tí ostatní
technológiu rozvinuli a doviedli do dokonalosti tak, že dnes
sa už zo zariadení (vo veľkosti pre domácnosti) tešia aj kuchári –amatéri.
„V surovine tak vieme zachovať omnoho viac živín, ale aj
chuti. Jedlo vložíme do vzduchotesného vrecúška – napríklad mäso s olejom a bylinkami, ryby, zeleninu, ovocie

– a varíme pomaly pri teplote okolo 60 ºC. Mäso a ryby
sa tak rovnomerne prehrejú v celej svojej hrúbke, jablká
a hrušky ostanú krehké, zelenina nestráca chuť ako pri varení vo vode. Potraviny sa zároveň pasterizujú. Vrecúška
teda môžeme na niekoľko týždňov uskladniť v chladničke.“ Štefan Benďák, ktorý hosťom Mikada predstavil technológiu už pred piatimi rokmi, spomína aj celkové šetrenie
potravinami.
Metódou sous-vide sa totiž stráca omnoho menšie množstvo suroviny. Veď aj francúzska obľúbená foie gras – pečeň z kŕmenej kačice alebo husi –, ktorou sa celý Pralusov
nápad začal, stráca pri klasickej príprave tretinu až polovicu
objemu, pri sous-vidovaní je to len päť percent.
Soňa Hudecová-Podhorná

Zablysni sa
na párty niečím novým

Chutné pastilky so skvelými príchuťami v jedinečnej dizajnovej škatuľke.
Žiadajte v lekárni alebo na www.naturprodukt.sk

Uvidíš, ochutnáš, zamiluješ sa :-)

BEZ CUKRU

KRÍŽOVKA

Krížovka o ceny

Postarší manžel sprevádza manželku k lekárovi. Keď sa žena ide pripraviť na vyšetrenie, manžel požiada lekára: „Pán doktor,
prosím vás, predpíšte jej kúpele...“
AERO,
AZID, ELEN

VEREJNÁ
VÝZVA

CHUMÁČE
HMYZU

FILMOVÝ
MIMOZEMŠŤAN

TEKUTINA
V ŽILÁCH

STARŠIA
ZNAČKA
ČESKÝCH
ÁUT

SLONÍ NOS

MENO
HERCA
MONTANDA

ZVUK PRI
ĽAHKOM
ÚDERE,
ŤAPNUTÍ

MENO CAPONEHO

ODCHÝLKA
OD NORMY

PALMA
BETELOVÁ

PRACOVNÁ
KOMBINÉZA

ÚTOČILA
NOHAMI

POTRAVINÁR.
FIRMA V
ŽILINE

MRAK

SEVEROATLANTICKÝ PAKT

CHOBOTNATEC

DOBRE,
V PORIADKU

NEMEC

VNÚTRI

3

RUSKÝ
PANOVNÍK
HUSITSKÁ
ZBRAŇ

VTÁK

CITOSLOVCE POVZDYCHU

SLÚŽKA
SULTÁNOVÝCH ŽIEN

ČESKÝ
EROTICKÝ
ČASOPIS

STILET,
VOTANT

GOA, KATA,
PRETO

ELEMENT.
ČASTICA
(SILNÁ
SILA)

JASNÝ
METEORIT
OBILNINA

MENO SP.
BASIKOVEJ

VEĽKÁ
MUCHA

LOV

PREDLOŽKA S G

ODEVNÁ
TVORBA

MRZÁK,
ÚBOŽIAK

MASTNÁ
ZEMINA

VRCHÁR
STEBIELKO
SOLMIZAČNÁ
SLABIKA

HUDOBNÝ
NÁSTROJ

POPEVOK
HORA

ČISTINKY
NAPĹŇAL

DEDINA
(NÁR.)

PROCES
VZNIKANIA
VÝHREVŇA
VOZŇOV

NAJMENŠÍ
ŠTÁT V
INDII

ZLÚČENINA
DUSÍKA S
KOVOM

RÍMSKA
ŠTVORKA

PRÍSEDIACI

SLOVAN

2

ŠARHA
(ZASTAR.)

DOOKOLA
ŠPANIEL.
ČLEN

VŠELIJAKO
MPZ
HOLANDSKA

HRDLO

HUDOBNÁ
SKUPINA

ODPOROV.
SPOJKA
CVIKY V
KARATE

TYKADLO
ČLÁNKONOŽCOV

ČASŤ VOZA

MAL. DÝKA
KUŽEĽ. FIGÚRKA PRI
BOWLINGU

KOPANICE

EČV OKR.
KOŠICE
OKOLIE

ŽENSKÉ
MENO

GRÉCKA
BOHYŇA
POMSTY

ZÁĽUBA
CITOSLOV.
NÚKANIA

HORSKÉ
LÚKY

OSOBNÉ
ZÁMENO

BOJKO,
ZBABELEC

LETEC

PSEUDONYM
LIBRETISTU
KAISERA

IBA

1

ČISTIACI
PROSTRIEDOK (ZN.)

SLOVKO
ÚCTY V
ÁZII

EXISTOVALO

NOVÁ
SCÉNA

NÁTEROVÁ
LÁTKA

2 001 (RÍM.)

RIEKA V
ČESKU

VLASTNIL

OSOBNÉ
ZÁMENO

PLÚŽ

ZNAČKA
ČOKOLÁDY

Správne riešenie krížovky zašlite do 31. 3. 2019 na číslo 6664 ako SMS v tvare NAT (medzera) TAJ1 (medzera) 19
(medzera) riešenie krížovky (medzera) MENO (medzera) ADRESA. Správne riešenia zaradíme do žrebovania o tri ceny
v hodnote 10, 20 a 30 €.
Cena spätnej SMS je max. 0,50 €. Technicky zabezpečuje A SMS. Pripravil: Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk
Autor: M. Ďurech
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SÚŤAŽ

Súťaž pre deti
Milé deti, rady by ste vyhrali malý darček? Koľ ko rozdielov je medzi obrázkami dráčikov? – A) 5 alebo B) 8?
Správnu odpoveď pošlite do 31. 3. 2019 na číslo 6664 ako SMS v tvare: NAT (medzera) DETI1 (medzera) 19
(medzera) A alebo B (medzera) MENO (medzera) ADRESA.
Cena spätnej SMS je max. 0,50 €. Technicky zabezpečuje A SMS.

Koľko rozdielov je medzi obrázkami dráčikov?

VÝHERCOVIA

Z časopisu  Zima 2018:

Dr. Theiss Multi-Vitamol šťava 1+

Tajnička – ceny v hodnote:
30 € – A. Popeláková, Piešťany
20 € – Z. Kosalková, Snina
10 € – E. Kozová, Zvolen

Detská súťaž – malý darček pre:
M. Holaniková, Dlhé Pole
N. Ostrihoňová, Detva
L. Lokajová, Trenčín

Vitamíny a železo
pre zdravý vývoj a rast
Pre deti od 1 roka

Sledujte časopis Lekáreň
aj na facebooku
Žiadajte v lekárňach!

Dračia sila

POZNÁTE
Z TV REKLAMY

Páli ťa hrdlo?
Herbal Sept Kids lízanky HRDLO
S extraktom z lišajníka islandského,
koreňa ibiša lekárskeho a zo šalvie
• hydratujú sliznice hrdla a hrtana
• zmierňujú bolesti hrdla
• upokojujú podráždenia hrdla
• chránia sliznice hrdla a hrtana

Herbal Sept Kids lízanky KAŠEĽ
S extraktom z lišajníka islandského,
koreňa ibiša lekárskeho
a z vňate dúšky tymianovej
• zmierňujú kašeľ
• redukujú frekvenciu kašľa
• uľahčujú vykašliavanie

PROTI BOLESTI
HRDLA

Naturprodukt spol. s r. o.
Nádražná 20
900 28 Ivanka pri Dunaji

Odporúčame 1 lízanku trikrát denne pod dohľadom dospelej osoby
Vhodné pre deti od 3 rokov
Zdravotnícka pomôcka

PROTI KAŠĽU

Žiadajte v lekárňach!

