Lekáreň
SÚŤAŽ PRE DETI

KRÍŽOVKA O CENY

ZADARMO

LETO 2019

Fakty
o lupinách

Poznáte pšeničné proteíny
a ich účinky na vlasy?

Pigmentácie
v gravidite
Reklamný časopis spoločnosti Naturprodukt

EYELASH BOOSTER
Elixír na stimuláciu rastu rias
JEDINEČNÉ ZLOŽENIE NA PODPORU
RASTU
SPEVNENIA
ZAHUSTENIA RIAS
Prvé výsledky už o 30 dní
Dermatologická znášanlivosť klinicky overená.

MASCARA med ⇣ Ošetrujúce riasenky
Vyberte si tú svoju

Classic

XL-Volume

Vodeodolná

Ultra Boost

XL
Žiadajte v lekárňach alebo na www.naturprodukt.sk

Curl & Volume

EDITORIÁL

ÚVODNÍK
Tento rok ma zaujali maturitné témy
zo slovenského jazyka. Najmä diskusný
príspevok Základný zdravotnícky výcvik by mal byť povinný. Bola to „len“
téma, ale hneď som si povedala, že
veru áno, mal by byť povinný. Aj dnes
je téma prvej pomoci nejakým spôsobom zakomponovaná do obsahu učiva
na základnej škole či podmienkou získania vodičského preukazu, ale otázka
je, či to stačí. Teoretické vedomosti
sú veľmi dôležité a isto záleží na tom,
ako sa nám dostanú do hlavy a ostanú v nej. Úplne som napríklad odpadla
zo Sedláckej prvej pomoci Michala Kubovčíka alias Baštrnga, ktorú vytvoril
v spolupráci MUDr. Dobiášom. Pozrite si a odpadnete tiež. Vtipné, jasné, poučné a viac ako zapamätateľné.
V spojení s takýmito nápadmi by bavil
povinný základný zdravotnícky výcvik
každého. Isto mi dáte za pravdu, že aj
jeden zachránený ľudský život navyše
by stál za to. Trochu z histórie a aj príklad, prečo je predlekárska prvá pomoc
dôležitá pre každého z nás, nájdete aj
v našom časopise.
O čom si v ňom ešte prečítate? Napríklad o tom, ako začať s prípravou
na bežecké preteky. Rady z článku
Majte zdravé ciele sa dajú aplikovať aj
na iné oblasti života. Máme niečo pre
budúce aj čerstvé mamičky. V prvom
prípade sa dozviete niečo o pigmentáciách vznikajúcich v tehotenstve
a v druhom prípade je to téma viac
ako vhodná na máj. Dula Ľubka vám
ako vždy veľmi ľudsky poradí, ako je to
s milovaním po pôrode. Pani doktorka
Lahová zhrnula zopár faktov o lupinách. Počuli ste už slovo ortodoncia?
Nie je to len jazykolam, ale priam lekársky odbor. Aj o tom sa môžete dozvedieť v aktuálnom časopise.
Príjemné čítanie pri čakaní na leto želá
za Naturprodukt
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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ZAUJÍMAVOSTI

Poznáte pšeničné proteíny
a ich účinky na vlasy?
O proteínoch sa hovorí hlavne v súvislosti s výživou
pre organizmus. Len málokto vie, že proteíny potrebujú aj naše vlasy pre svoj zdravý vzhľad. Bielkoviny
ako také pomáhajú regenerovať vlasy a odvracať ich
poškodený vzhľad. Čo sa však týka proteínov, z nich
sú pre naše vlasy vhodné aj pšeničné proteíny, ktoré
výrazne pomáhajú chemicky ošetreným vlasom.
Práve pšeničné proteíny sa považujú za prírodné látky, ktoré vracajú vlasom silu, pružnosť a prirodzený lesk. Proteíny
vlasy hydratujú a chránia pred vonkajšími vplyvmi. Nebudeme však predbiehať! Poďte sa spolu s nami pozrieť na to,
prečo sú pšeničné proteíny prospešné pre naše vlasy.

›› Obilniny ako vitamínová bomba pre vlasy

O obilninách sa hovorí ako o zložkách, ktoré dokážu zázraky
s trávením. Obsahujú veľké množstvo vlákniny, ktorá zabezpečuje priechodnosť čriev, a tým aj zlepšenie trávenia, preto sa obilniny stali súčasťou raňajok v mnohých domácnostiach. Zaujímavejšie však je, že obilniny sa postupne začali
používať aj v kozmetickom priemysle, preto ich v súčasnosti
vídať ako častú zložku produktov určených na liečbu atopického ekzému, lupienky, ale aj na riešenie problémov s rozštiepenými končekmi vlasov a ich vypadávaním.

›› P rečo práve pšeničný proteín

Asi sa pýtate, čo je na pšeničnom proteíne také unikátne,
že si vyslúžil čestné miesto medzi zložkami v kozmetických
produktoch. Jednoducho povedané, pšeničný proteín obsahuje veľké množstvo aminokyselín, ktoré sa podobajú
na keratín nachádzajúci sa vo vlasoch a v pokožke, a to robí
z pšeničného proteínu ten najlepší proteín pre naše vlasy.
Dokáže preniknúť dovnútra vlasu, odkiaľ ho vyživuje a posilňuje.

›› Š ampón so pšeničnými proteínmi

Pšeničné proteíny sú vskutku zložkou, ktorá je pre vlasy
potrebná ako soľ. Nielenže vlasy hydratujú, posilňujú, dodávajú im objem a lesk, ale umožňujú aj ich ľahšie rozčesávanie a zároveň ich posilňujú natoľko, že zabraňujú ich
vypadávaniu.
Overte si ich účinky aj vy, a to prostredníctvom našej novinky, ktorou je PARUSAN Brilliant Brown šampón na oživenie
hnedej farby vlasov. Jeho jedinečné ošetrujúce zloženie
ošetruje a rozžaruje vlasy. Obsiahnuté farebné pigmenty sa
rozvinú pri každom umývaní vlasov, čím zintenzívňujú ich
farebný tón.
▶▶ Pšeničné proteíny uľahčujú rozčesávanie vlasov a dodávajú im lesk a objem.
▶▶ Pantenol vlasy hydratuje a zlepšuje stav poškodených
vlasov.
▶▶ Osvedčená kombinácia látok proti vypadávaniu vlasov
podporuje rast zdravých vlasov.
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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?

FAKTY O VLASOCH

LUPINY
Lupiny patria medzi jedno z najčastejších ochorení pokožky hlavy. Hoci nie sú nákazlivé ani život
ohrozujúce, môžu vo veľkej miere znepríjemňovať
život svojmu nositeľovi. Ide o chronické ochorenie,
pri ktorom sa zhluky mŕtvych buniek kože odlupujú
v nadmernom množstve od pokožky hlavy a zachytávajú sa na vlasoch, prípadne na oblečení. Termín
lupiny, v odbornej literatúre známy ako pityriasis
simplex capillitii (pityron = otruba), prvýkrát použil
grécky lekár Galén.

›› Viditeľný neviditeľný odpad

Vrstvy kože sa neustále nahrádzajú, bunky sú tlačené smerom von, kde postupne odumierajú a odlupujú sa. Pre väčšinu populácie sú tieto odumreté bunky príliš malé na to,
aby boli viditeľné ľudským okom. Lupiny sa však objavia, ak
dôjde k narušeniu prirodzeného procesu obnovy vlasovej
pokožky, a to najmä vtedy, ak sa zrýchli proces olupovania zrohovatených buniek alebo sa naruší produkcia mazu.
Výsledkom je zoskupenie odumretých častí epiteliálnych
buniek do zhlukov viditeľných ako biele šupinky, ktoré poznáme pod pojmom lupiny. Príznaky spomínaného ochorenia sú pomerne ľahko rozpoznateľné: jemné biele až sivasté
vločky odumretej kože, spôsobujúce intenzívne svrbenie
a podráždenie vlasovej pokožky bez známok zápalového
procesu. Môžu byť rôznych veľkostí – od tých najmenších
až po väčšie kúsky suchých šupiniek.

›› Príčiny a spúšťacie faktory

Napriek viacerým poznatkom zostáva príčina tohto ochorenia stále nejasná. Staršia literatúra označuje za vyvolávajúci
faktor lupín lipofilnú kvasinku Malassezia furfur (predtým
známu ako Pityrosporum ovale). Táto kvasinka je prirodzenou súčasťou vlasovej pokožky zdravých ľudí, živí sa produkovaným mazom, ktorého nadprodukcia spôsobuje urýchlené rozmnožovanie spomínaného mikroorganizmu, a tým
dochádza k dráždeniu pokožky hlavy. Ďalší odborníci tvrdia,
že zo 14 známych vykultivovaných druhov Malassezií sú
klinicky významnejšie M. restricta a M. globosa. Tieto druhy
sa spájajú aj s inými kožnými chorobami vrátane lupín, seboroickej a atopickej dermatitídy. Podľa štúdie z roku 2016
zohrávajú dôležitejšiu úlohu pri tvorbe lupín baktérie (hlavne Propionibacterium a Staphylococcus) ako kvasinky.
Spúšťacích faktorov však môže byť viacero, je známa závislosť vzniku lupín od klimatických podmienok, ročného obdobia – prejavy sa zvyčajne zhoršujú v zimných mesiacoch
a, naopak, zlepšujú sa v lete. Tvorbu lupín negatívne ovplyv-
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ňuje aj zlá životospráva, hormonálne zmeny, nedostatočná
hygiena alebo výraznejšie stresové obdobie. So vznikom
lupín môže súvisieť aj porucha metabolizmu esenciálnych
mastných kyselín a hypovitaminóza skupiny A, E alebo B.
Lupiny sa veľmi často môžu zameniť za iné kožné ochorenie, najčastejšie je to práve seboroická dermatitída. Seboroickú dermatitídu charakterizuje tvorba veľkých mastných
žltých šupín až chrást, ktoré lipnú na vlasovej pokožke a odlučujú sa vo veľkých plátoch. Sprievodným znakom je začervenanie pokožky a rozšírenie príznakov na oblasť čela,
obočia a nazolabiálnych rýh. Mnohí autori opisujú lupiny
ako miernejšiu formu seboroickej dermatitídy. Ak pozorujete na svojom tele, predovšetkým vo vlasatej časti hlavy,
v oblasti kolien a lakťov začervenané miesta so striebristými
šupinkami na povrchu, môže ísť o ochorenie zvané psoriáza.

›› Liečba

Aj keď tieto drobné biele šupinky môžu strpčovať život pacientom, je pomerne ľahké liečiť ich. Cieľom liečby je minimalizovať symptómy – znížiť ošupovanie, zmierniť svrbenie
a upokojiť podráždenú pokožku hlavy. Vo všetkých prípadoch sa liečba musí prispôsobiť špecifickému typu lupín.
Pri nadmernej tvorbe šupín sa odporúča použiť keratolytický prípravok, na eradikáciu kolónie kvasiniek sú vhodné
prostriedky s antimykotickým účinkom. Väčšina prípadov
nevyžaduje starostlivosť lekára, ak však voľne dostupné prípravky nezaberajú, navštívte svojho dermatológa.

›› Fakty o lupinách

✔✔ Odhaduje sa, že lupiny postihujú približne
50 % populácie.
✔✔ Ochorenie sa začína väčšinou v období puberty
a vrcholí okolo 40. – 50. roku života.
✔✔ Postihuje viac mužov ako ženy, pravdepodobne
je to spôsobené hormonálnymi zmenami.
✔✔ Nie sú spôsobené nadmerne suchou pokožkou.
✔✔ Nedajú sa úplne vyliečiť, ale je ich možné dostať
pod kontrolu.
✔✔ Lupiny nespôsobujú vypadávanie vlasov.
MUDr. Natália Lahová

PROTI LUPINÁM!
SUCHÉ LUPINY
◼◼ Viditeľne redukuje lupiny
◼◼ Zmierňuje svrbenie pokožky hlavy
◼◼ Obsahuje jemné tenzidy

www.naturprodukt.sk

MASTNÉ LUPINY
◼◼ Viditeľne redukuje lupiny
◼◼ Zmierňuje svrbenie vlasovej pokožky
◼◼ Redukuje nadmernú produkciu mazu

na pokožke hlavy a spomaľuje opätovné mastenie*

DERMATOLOGICKY
A KLINICKY TESTOVANÉ

* Po 4-týždňovom používaní

ŠPORTUJEME

MAJTE ZDRAVÉ CIELE
Pre každého z nás platí, že ak chce v živote robiť niečo poriadne, nech je to čokoľvek, potrebuje byť zdravý. Lenže pre zdravie musí aj niečo robiť. Zdanlivo
začarovaný kruh, ale len zdanlivo. V skutočnosti je to
čarovný, a hlavne funkčný kruh.
Jeden slávny izraelský prorok stretol kedysi dávno človeka,
ktorý bol chorý 38 rokov. A položil mu jednoduchú otázku:
Chceš byť zdravý? Myslím si, že to bola jedna z najšialenejších otázok, akú človek môže dostať. Pacient si v tej chvíli
možno pomyslel, že prorok je blázon alebo sa mu vysmieva.
Pre istotu však odpovedal, že áno, že naozaj chce byť zdravý. Hoci už nevie, ako to vyzerá, ale stále si praje, aby sa cítil
fyzicky aj duševne oveľa lepšie. A ako to dopadlo? Pacient
bol zázračne vyliečený. Po 38 rokoch akoby vstal z mŕtvych.
Keď premýšľam prečo, nenapadá mi nič iné ako to, že ten
človek jednoducho chcel.

›› Choroba súčasnosti

Jednou z najväčších chorôb súčasnosti je katastrofálna
roztržitosť. Ľudia akoby zabudli, že ak budú mieriť na desať
zajacov, s najväčšou pravdepodobnosťou netrafia ani jedného. Mimochodom, to je pravý dôvod, prečo máme na pekáči tak málo mäsa.

›› Ako sa pripraviť na horský beh?

Chceme priveľa vecí. Nielen obrazne, ale doslova. Naháňame sa za módnosťou, takže potom nestačíme s dychom
ani peniazmi. Berieme si na seba príliš veľa, preto trpíme
častou nevoľnosťou. Riešime cudzie problémy, preto nás
bolí hlava. Klaniame sa falošným autoritám, takže máme
problémy s chrbtom. A tak ďalej. A všetko robíme rýchlo, čo
najrýchlejšie, pretože vysoké tempo je predsa hlavný príkaz
dneška. Výsledkom je, že nemáme kedy reflektovať zmysel
toho, čo robíme, a tak robíme ďalšie a čoraz väčšie hlúposti.
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›› Hľadajte u seba

Čo s tým? Kde nájsť poučenie, ako ďalej? Ponúka sa, samozrejme, internet, tam je predsa všetko. Áno, nájdete tam
úplne všetko, teda rozumné, zmätené aj vyslovene nebezpečné rady týkajúce sa zdravého myslenia a životného štýlu. Lenže je ich toľko, že keby chcel človek to množstvo informácií seriózne spracovať, len trochu utriediť a zhodnotiť,
definitívne by prišiel o zdravie. Nie je to však také zložité,
ako sa zdá na prvý pohľad. Zdravie je téma, na ktorú sa
nesmie ísť vedecky, ale sedliackym rozumom, pretože zdravie je v podstate veľmi jednoduchá vec. Zdravie je predsa
to, čo takmer každý z nás kedysi dostal, čo dlho mal... a čo
postupne pokazil. Niekto viac, iný menej.

›› Majte zdravé ciele

Najjednoduchšie lieky sú tie najúčinnejšie. Stačí trochu
zvoľniť a naučiť sa lepšie uvažovať, do čoho investujeme
srdce, čas a peniaze. A potom sa za tým pustiť so stokrát
väčším odhodlaním, stokrát väčšou vierou a pravdepodobne tiež so stokrát lepšími výsledkami. A hlavne bez rizika
infarktu, rozvodu alebo finančného krachu.
Ak je vaším životným cieľom dosahovať nejaké exhibicionistické výkony, pre ktoré by vás zapísali do Guinnessovej knihy rekordov, naozaj neviem, čo by som vám poradil. No ak
chcete dosiahnuť taký fyzický a duševný stav, aby ste mohli
kvalitne žiť – dobre sa cítiť, radovať sa zo života, úspešne pracovať, vychovávať deti, milovať, športovať, cestovať
a nebáť sa budúcnosti –, ste na dobrej ceste. Držte sa týchto zdravých cieľov, ktoré vám pomôžu udržať sa v dobrej
kondícii a zdraví.
Pavel Kosorin
www.behame.sk

SVALOVÁ HORÚČKA?
✓u
 voľnite svaly pomocou
príjemnej masáže
✓ s účinnou kosodrevinovou silicou
✓ k valita v súlade s prírodou
✓u
 žívajte si radosť z pohybu

Allga San ponúka chladivé, hrejivé i neutrálne produkty!
Naturprodukt, spol. s r. o.,
Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji

ŽIADAJTE V LEKÁRŇACH!

www.allgasan.sk

PREVENCIA

ORTODONCIA

kľúč ku krásnemu úsmevu
Existuje krásna veta, ktorá hovorí, že úsmev je lacnejší ako elektrina, a predsa dáva viac svetla. A ak sa
za ním skrývajú krásne, zdravé a rovné zuby, svetla
je ešte viac. Mnohí ľudia nie sú spokojní so svojimi
zubami, prekáža im ich krivosť, zlé postavenie, prípadne nesprávny zhryz, a preto úsmevmi šetria. Tieto problémy však nie sú len estetické, časom vedú
k mnohým zdravotným komplikáciám. Našťastie
existuje medicínsky odbor, ktorý pozná mnoho spôsobov, ako vyriešiť nezrovnalosti v úsmeve.

›› ORTODONCIA alebo ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA

Čeľustná ortopédia (ortodoncia) je nadstavbový stomatologický odbor zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou
a liečbou odchylných polôh zubov a chybných medzičeľustných vzťahov. Vie ovplyvniť nielen správny rast a vývoj
zubov, ale aj čeľuste a žuvacie ústrojenstvo. Tiež sa zaoberá liečbou stomatologických anomálií, ktoré môžu mať
za následok funkčné problémy či porušenú estetiku tváre.
Funkčné problémy sa prejavujú náchylnosťou na opotrebenie čeľustného kĺbu, s čím priamo súvisí vznik problémov
so žuvaním či s vyslovovaním niektorých hlások.

›› ČEĽUSTNÝ ORTOPÉD

vé podmienky, nasleduje fáza potrebných úkonov – odtlačky
zubov, zhotovenie fotodokumentácie, príprava písomnej dokumentácie pacienta s jeho podpísaným súhlasom s liečbou
a samotné zhotovenie aparátu podľa liečebného plánu.
Priemerná liečba fixným aparátom sa pohybuje od 12
do 24 mesiacov, počas ktorých pacient absolvuje pravidelné kontroly v intervaloch 4 – 10 týždňov, v závislosti
od typu aparátu.
Po aktívnej liečbe fixným aparátom nasleduje veľmi dôležitá
fáza retencie. Funkciou retencie je ochrana výsledku, ktorý
bol dosiahnutý aktívnou fázou posúvania zubov či priamou
korekciou anomálie. Pasívnu fázu v období retencie zastrešuje pomôcka vo forme tzv. retaineru. Retainer je vytvorený na základe odtlačkov zubov po aktívnej fáze liečby.
Dodržiavanie pokynov pri nosení retaineru a pravidelných
retenčných kontrol je základom udržania krásneho úsmevu.

›› ÚSPECH ORTODONTICKEJ LIEČBY

Je stomatológ – špecialista, ktorý pri liečbe priamo koriguje postavenie zubov a čeľustí. Každému pacientovi indivi Výsledok ortodontickej liečby je závislý nielen od šikovnosduálne stanovuje liečebný plán, ktorý závisí od odchýlky aj ti a schopnosti ortodonta, ale hlavne od spolupráce lekára
a pacienta. Počas celej liečby je nevyhnutný
pacientovho výberu spôsobu terapie.
pozitívny a ústretový prístup pacienta, je poZákladom je trpezlivosť,
trebné, aby dodržiaval správnu dentálnu hygiektorá v tomto prípade
nu a taktiež niektoré obmedzenia v stravovaní,
prináša namiesto ruží
najmä v technike jedenia – neodhryzovať, všetkrásny úsmev!
Korekcie anomálií sa upravujú fixným aleko krájať a vkladať malé kúsky na zadné zuby.
bo snímateľným aparátom. Fixné strojčeky
sú pevne nalepené na zuboch, snímateľné si pacient vie
vybrať a znova vložiť. Fixné rozdeľujeme podľa ich umiest- V našej ambulancii sme dokázali rozsvietiť už mnoho tvárí.
nenia na zuboch na vestibulárne – nalepené na prednej Detských i dospeláckych, dievčenských aj chlapčenských,
strane zubov – a lingválne – upevnené na vnútornej stra- smelých aj nesmelých. Napriek tomu sme presvedčené, že
ne zubov (od jazyka). Podľa materiálu ich môžeme rozdeliť krásnych a srdečných úsmevov nie je nikdy dosť, preto nedovoľme, aby krivé zuby bránili našim deťom alebo priatena kovové a estetické (biele).
ľom mať radosť zo života!

›› MOŽNOSTI LIEČBY

›› PRIEBEH LIEČBY

Ortodontická liečba je možná v detskom i dospelom veku.
Prvá návšteva ortodonta je vhodná už v 7. roku života dieťaťa. Nie je potrebný výmenný lístok od stomatológa. Liečba je
dlhodobý proces, ktorý sa skladá z rôznych etáp. Po ortodontickej konzultácii, kde sa pacient dozvie možnosti liečby, dĺžku
liečebného procesu, možné komplikácie a, samozrejme, ceno-
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„Úsmev prináša šťastie do domu, v starostiach je oporou, je citlivým prejavom priateľstva. V únave prináša odpočinok, v znechutení a smútku je potechou a pre každú bolesť je prirodzeným liekom. Nemožno si ho ani kúpiť, ani požičať, ani ukradnúť,
pretože má hodnotu chvíle, v ktorej sa dáva.“ Jan Werich
Mgr. Lenka Ilčíková
Ortho Keep Smiling s.r.o, Michalovce
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Bielenie zubov

pri problémoch s ďasnami?
Mnoho ľudí trpí parodontitídou a bakteriálnym zápalom ďasien, čo postupne deštruuje závesný aparát
zubov. Krvácanie, začervenanie ďasien a citlivé zuby
sú len príznakom, ktorý indikuje parodontitídu. Ošetrenie zubov veľmi abrazívnymi zubnými pastami môže
zvýšiť bolestivú citlivosť zubov. V týchto stavoch by
sa nemali používať „štandardné“ bieliace zubné pasty.

◼◼ Veľkým plus v novej zubnej paste sú hyalurónkomplex-formula a prírodné enzýmy.

Hyalurón-komplex-formula (zložená z kyseliny hyalurónovej a vybraných minerálov)

◼◼ Podporuje vlastnú obranyschopnosť tela v ústnej
dutine a stimuluje procesy obnovy tkanív

◼◼ Slúži na aktiváciu buniek, ktoré zaisťujú
Máme pre našich zákazníkov pre tento prípad riešenie
značky Lacalut.
Lacalut aktiv ochrana ďasien a jemné bielenie
◼◼ Medicinálna zubná pasta pre zdravé
ďasná a prirodzene biele zuby

zdravú ústnu mikroflóru, hydratuje

◼◼ Minerály sú prevenciou pred

demineralizáciou zubnej skloviny

Prírodné enzýmy

◼◼ Šetrne odstraňujú plak bez

◼◼ Redukuje krvácanie z ďasien

poškodenia zubnej skloviny

a pomáha predchádzať zápalom

◼◼ Stimulujú regeneračný proces tkanív a majú

Nová zubná pasta Lacalut aktiv ochrana ďasien a jemné
bielenie obsahuje osvedčené látky zubnej pasty Lacalut
aktiv

◼◼ Adstringenčný – sťahujúci laktát hliníka významne
spevňuje ďasná a zastavuje krvácanie

◼◼ Fluorid hlinitý pre ďalšiu ochranu

antikoagulačný a protizápalový účinok

Bromelaín je enzým získaný z ananásu, má protizápalový
a dekongescentný účinok, posilňuje imunitný systém, vďaka
jeho proteolytickým vlastnostiam dochádza k odstráneniu
plaku a prevencii pred sfarbením
Papaín je enzým získaný z papáje, má antibakteriálny, protizápalový a antioxidačný účinok, stimuluje reparačné procesy
vtkanivách,vďaka jeho proteolytickýmvlastnostiam dochádza
k odstráneniu plaku a prevencii pred sfarbením

pred zubným kazom

◼◼ Chlorhexidín pôsobí proti baktériám (plaku)

Výbornú účinnosť novej zubnej pasty Lacalut aktiv
ochrana ďasien a jemné bielenie potvrdila aj štúdia
Výsledky štúdie* potvrdili v priebehu 4 týždňov zníženie:

Len zdravé ďasná
udržia zuby pevne

celkového počtu baktérií

o 48,86 %

plaque indexu

o 49,10 %

gingiva indexu

o 35,95 %

* Klinická štúdia používania, dermatest 9/2018

www.lacalut.sk
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Medicinálna zubná pasta od expertov
www.lacalut.sk

TÉMA S ODBORNÍKOM

Pigmentácie v gravidite
›› Čo je to pigmentácia

Pigmentácia predstavuje obrannú reakciu organizmu proti
škodlivému pôsobeniu UV žiarenia. UVA žiarením dochádza
k tzv. včasnej pigmentácii, ktorá vzniká takmer okamžite a pretrváva len niekoľko hodín. Naopak, UVB žiarenie vedie k tzv.
neskorej pigmentácii, ktorá nastupuje niekoľko dní po ožiarení
a pretrváva dlhodobo. Vnímavosť kože na účinky slnečného
žiarenia a schopnosť pigmentácie je podmienená geneticky.
V závislosti od toho rozlišujeme 6 rôznych fototypov kože.

Tehotenstvo je bezpochyby jedno z najkrajších období v živote ženy, ale pre ženské telo predstavuje zásadné hormonálne a imunologické zmeny, ktoré sa môžu manifestovať
kožnými prejavmi. Môže ísť o kožné fyziologické zmeny,
ktoré predstavujú skôr estetický problém, nevyžadujú liečbu a po pôrode spontánne zmiznú, alebo o tzv. tehotenské
dermatózy, ktorých priebeh je závažnejší a vyžadujú adekvátnu terapiu pod dohľadom dermatológa. V článku sa budeme venovať fyziologickým kožným zmenám v gravidite,
ktorých výskyt je najfrekventovanejší.

›› Priveľa či primálo melanínu

›› Hyperpigmentácie na tvári

Hlavným pigmentom ľudského tela, ktorý určuje farbu kože,
je melanín, ktorý produkujú v ľudskom tele kožné bunky,
tzv. melanocyty, a jeho fyziologickou úlohou je ochrana
pred ultrafialovým žiarením.
Vo všeobecnosti je možné poruchy melanínovej pigmentácie rozdeliť na vrodené (tzv. kongenitálne) alebo získané,
podľa obsahu melanínu na hypopigmentácie alebo hyperpigmentácie a podľa rozsahu na lokalizované alebo difúzne.
Strata pigmentu je označovaná ako hypomelanóza, kongenitálna absencia melanínu ako amelanóza.

›› Tehotenstvo a pigmentácie

Jedným z období v živote ženy, keď môže fyziologicky dochádzať k poruchám melanínovej pigmentácie, je gravidita.

⎬⎬

⎬

Medzi najčastejšie poruchy pigmentácie v gravidite patria
tehotenské hyperpigmentácie. Vyskytujú sa až u 90 % tehotných žien, pričom častejšie je postihnutý tmavý fototyp
(tmavšia pokožka, tmavé vlasy, tmavé oči). Fyziologicky sa
objavujú vo väčšine prípadov koncom druhého trimestra
gravidity a po pôrode spontánne zmiznú.
Jednou z najbežnejších hyperpigmenácií u tehotných, ktorá
predstavuje pre ženy pomerne častý estetický problém, je
tzv. chloasma gravidarum (tehotenská maska). Jej vznik je
podmienený kombináciou hormonálnych zmien a pôsobením UV žiarenia, čo vedie k zvýšenej produkcii melanínu.
Predilekčne vzniká na fotoexponovaných častiach pokožky.
Chloazmu charakterizujú symetrické hyperpigmentácie
v úrovni okolitej kože, predilekčne lokalizované na čele,

Dermatologická
špeciálna starostlivosť

REDUKCIA
ZOSVETLENIE
PREVENCIA
PIGMENTOVÝCH ŠKVŔN

TÉMA S ODBORNÍKOM
spánkoch, lícach a nad hornou perou. V úvode predstavuje
zväčša ostro ohraničené škvrny žltkastej alebo hnedej farby, ktoré neskôr splývajú do väčších plakov a tvár nadobúda maskovitý výraz. Po pôrode, už v období šestonedelia,
vo väčšine prípadov prejavy spontánne regredujú, ale v 20
– 30 % prejavy chloazmy perzistujú. Vtedy hovoríme o tzv.
chloasma gravidarum perstans. Príčinou pretrvávania, prípadne progresie prejavov, môže byť užívanie hormonálnej
antikoncepcie. V závažnejších prípadoch je jej výskyt asociovaný aj s chorobami štítnej žľazy, obličiek alebo hormonálne aktívnymi nádormi.

›› Prevencia a liečenie

Základ, ako predchádzať vzniku chloazmy v gravidite, predstavuje profylaxia vo forme ochrany pred UV žiarením a používanie kozmetických prípravkov s SPF faktorom. V prípade pretrvávania prejavov dlhodobo aj po pôrode sa v liečbe
používajú špeciálne bieliace krémy, chemický peeling, dermabrázia či laserové ošetrenie. Pokiaľ prejavy pretrvávajú
dlhodobo a žena dojčí, je potrebné konzultovať jednotlivé
možnosti liečby s dermatológom.

›› Hyperpigmentácie na iných častiach tela

Výskyt chloazmy je pomerne často asociovaný s hyperpigmenáciou strednej brušnej čiary (linea nigra), prsných
dvorcov a genitálu. Linea nigra vzniká v priebehu druhého
trimestra a objavuje sa približne u 3/4 tehotných. Jej vznik
je podmienený zvýšenou hladinou estrogénu počas gravidity. Predstavuje súvislú hyperpigmentovanú hnedú líniu
širokú asi centimeter, tiahnucu sa pozdĺž stredovej brušnej

osi. Hyperpigmentácia je najvýraznejšia od lonovej kosti
smerom k pupku. U niektorých žien sa tiahne až k výbežku
hrudnej kosti. Po pôrode postupne spontánne bledne, no
v určitých prípadoch môžu prejavy perzistovať, prípadne sa
ešte zvýraznia v dôsledku vystavovania sa slnečnému žiareniu. Pôsobenie slnečného žiarenia môže byť taktiež príčinou zvýraznenia už preblednutých prejavov. Mimo gravidity môže byť jej vznik podmienený užívaním hormonálnej
antikoncepcie, prípadne hormonálnou dysbalanciou. U netehotných žien je tento väzivový pruh, na ktorý sa upínajú
brušné svaly, zrejmý v opačnom prevedení. Je svetlejší ako
okolitá koža a nazýva sa linea alba.

›› Na záver

Ako vyplýva z obsahu, článok hovorí o fyziologických kožných zmenách, ktoré počas tehotenstva predstavujú estetický problém, nevyžadujú liečbu a u väčšiny žien spontánne regredujú. V prípade pretrvávania, prípadne zhoršovania
prejavov, je nutné kontaktovať dermatológa s cieľom stanovenia bezpečného terapeutického postupu, prípadnej
diferenciálnej diagnostiky. V období gravidity je potrebné
starostlivo zvážiť liečbu, pretože veľa aj lokálne pôsobiacich liečiv je počas gravidity a laktácie kontraindikovaných.
V prípade zvolenia estetických procedúr je vhodné podstúpiť ich v zimných a jesenných mesiacoch, keďže na dosiahnutie požadovaného efektu je vhodné jednotlivé zákroky
opakovať a po ich realizácii je nutná fotoprotekcia.
MUDr. Sabína Kvetková

Redupetin Špeciálny krém
na redukciu pigmentových škvŕn
• kombinácia účinných látok pôsobí cielene a viditeľne
zosvetľuje škvrny (starecké, pigmentové)
• používajte na noc
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov
používajte k špeciálnemu krému aj náš
Redupetin Dermatologický denný krém
s UV ochranou.

Redukcia veľkosti
pigmentových škvŕn

Redukcia sfarbenia
pigmentových škvŕn

-21,2%

-25,6%

-37,1%

-37,9%

BEZ

parafínových a silikónových olejov
parabénov / farbív

po 3
týždňoch

po 6
týždňoch

po 3
týždňoch

po 6
týždňoch

Štúdia používania potvrdila viditeľnú účinnosť*

* Štúdia účinnosti v nezávislom dermatologickom inštitúte s 20 probandmi počas 8 týždňoch

Kvalita z lekárne pre vaše zdravie a krásu
www.naturprodukt.sk

Made in Germany
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Viete podať prvú pomoc?
Prvá pomoc predstavuje sled úkonov, ktorých cieľom je zachrániť život či zlepšiť zdravotný stav pacienta v náhle vzniknutých situáciách. Prvú pomoc
považujeme za veľmi cenený akt humánnosti a zároveň za prirodzenú zručnosť človeka vo vyspelej
spoločnosti.
Keď sa hocikomu z nás priťaží, v podvedomí očakáva pomoc. Objavuje sa tu však otázka, koľko percent
z nás ovláda základné úkony laickej prvej pomoci.
Koľkí máme potrebu poznať ich alebo ich zaraďujeme
do rebríčka svojich priorít vo vzťahu k iným ľuďom?

dali len ťažko, dnes sa neustále posúvajú hranice prežitia
aj pri vážnom ohrození života, a to vďaka vysokoprofesio
nálnym tímom zasahujúcim okamžite alebo v priebehu niekoľkých minút.

Tieto „jednotky rýchleho nasadenia“ majú navyše k dispozícii najmodernejšie technické vybavenie,
o akom sa ľuďom v stredoveku ani nesnívalo. Mnohí z nás si
však neuvedomujú opodstatnenosť poskytnutia prvej pomoci zo strany laickej verejnosti.
Drvivá väčšina prípadov, ktoré sa neskôr dostanú do rúk
profesionálnych záchranárov a lekárov, sa odohrá v prítomnosti blízkych, priateľov alebo okoloidúcich, a teda možno
Ľudia si odnepamäti navzájom ošetrovali rany, liečili drobné
aj vás. Prvé minúty preto zohrávajú obrovský význam – sú
či väčšie poranenia a snažili sa zastaviť krvácanie. S prvým
to okamihy, počas ktorých práve „obyčajný človek“ môže
uceleným a koordinovaným prístupom k prvej
zachrániť život inému človeku alebo neodkladpomoci sa stretávame v 11. storočí, keď
ným zásahom zmierniť následky jeho porabol založený Rád maltézskych rytierov,
není a stabilizovať jeho stav. Zásah laika je
ktorý poskytoval základné ošetrenie
z pohľadu množstva potrebných vedomosrytierom a pútnikom. Hnacou silou
Keď poznáme hodnotu
tí a skúseností veľmi jednoduchý a mal by
rozvoja prvej pomoci boli boje a vojny,
byť intuitívny. To je však možné iba vtedy,
dvoch minút
počas ktorých vznikala v ľuďoch potreba
ak
si už osvojil základne manévre prvej popri zástave srdca,
starostlivosti o množstvo zranených, ktorí
moci.
poznáme aj svoju úlohu
dovtedy zbytočne umierali na bojiskách bez
v tomto systéme.
akéhokoľvek ošetrenia. Jean Henri Dunant
preniesol túto potrebu do praxe v roku 1859,
keď v bitke pri Solferine zorganizoval obyvateľov
Pre lepšie porozumenie problému uveďme ukážkoa spoločne poskytli provizórnu prvú pomoc raneným
vú situáciu. Na strednom Slovensku počas kosenia návojakom. O niekoľko rokov neskôr zaznamenávame vznik
hle odpadol 45-ročný muž. Všimli si to susedia a telefonániekoľkých významných spoločností v tejto oblasti, ku ktotom na linku 155 zaktivovali záchranný systém, ktorý vyslal
rým patril aj Červený kríž, s dodnes veľmi ceneným prínok pacientovi posádku Rýchlej lekárskej pomoci z najbližšej
som v humanitárnej oblasti.
stanice vzdialenej dvadsať kilometrov. Od tohto momentu
robili profesionáli pre záchranu pacienta všetko, čo im situácia dovolila.

›› Z histórie prvej pomoci

›› Príklad z praxe

›› Prvá pomoc dnes

V súčasnosti rozdeľujeme prvú pomoc na laickú a profesionálnu. Kým v minulosti sa rozdiely
v schopnostiach ľudí zachrániť život a ochrániť zdravie hľa-
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Do príchodu záchrannej služby však boli pri pacientovi len
príbuzní a susedia. Pomocou operátorky tiesňovej linky
zhodnotili stav pacienta a začali neodkladnú kardiopulmo-

DOBRE VEDIEŤ
nálnu resuscitáciu. Pri zastavení srdcovej činnosti bez následnej masáže srdca šanca na prežitie po dvoch minútach
nekonania prudko klesá.

›› Prečo je to tak?

Keď poznáme hodnotu dvoch minút pri zástave srdca, poznáme aj svoju úlohu v tomto systéme. Všetci by sme mali
vedieť, čo v takýchto situáciách robiť. Ak to nevieme, miliónové investície do profesionálneho záchranného systému
sú v prípadoch, keď nebola okolím poskytnutá základná
prvá pomoc, úplne zbytočné.

Posádka záchrannej služby bola na mieste za necelých jedenásť minút. Bez predchádzajúceho zásahu ľudí by boli
pacientove šance na prežitie takmer nulové.

Poskytnúť druhému človeku pomoc je naša povinnosť.
Záleží len na nás, či sa o základy prvej pomoci začneme
zaujímať.
Pavol Irecký
www.slovenskypacient.sk

Odpoveď je veľmi jednoduchá: životne dôležité orgány bez
prívodu kyslíka a potrebných živín rýchlo odumierajú.

Dolgit krém
®

CIELENE PROTI BOLESTI PRI REUME A ARTRÓZE

⬣ tlmí bolesť ⬣ lieči zápal ⬣ zmenšuje opuchy ⬣ ľahko sa vstrebáva
Žiadajte v lekárňach!
Liek na vonkajšie použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu a prípadné nežiaduce účinky
konzultujte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Účinné látky: ibuprofenum 5g/100g krému.

PRE ŽENY

Kedy začať po pôrode
s milovaním?
V posledných týždňoch som viackrát viedla rozhovory s čerstvými mamičkami o ich sexuálnom živote
po pôrode. Niektoré mali chuť na milovanie s partnerom ešte v čase šestonedelia, ale väčšina z nich
nemala na TO chuť vôbec. Ako je to teda? Nie, nebojte sa, pôrodom dieťatka sa váš sexuálny život
nekončí.
Dnes sa pozrieme na to, prečo nemáme chuť milovať
sa i napriek tomu, že svojho partnera ešte stále ľúbime.

Dôvodov je viacero:
✔✔ Psychická únava – veľká zodpovednosť za dieťatko,
za jeho zdravie, ťažké začiatky dojčenia, tlak zo všetkých strán (toto sa robí tak a toto robíš tiež zle...),
múdre rady od všetkých susediek, pravidelné kontroly
u pediatra a naopak – obmedzená zdravotná starostlivosť pre mamičku, nespracované zážitky z pôrodu
(vraj neviem dýchať ani tlačiť)... nie je čo dodať. Je to
neuveriteľne ťažké obdobie.
✔✔ Fyzické vyčerpanie – minimálne desaťkrát denne mamička dojčí, prebaľuje, utiera ovracané plece, kontroluje pupočný kýpeť, a hlavne NESPÍ. Ak pritom od nej
ešte chceme, aby upratovala, varila, prala a žehlila, je
na najbližšej ceste do mestečka depresia a veľmi blízko
k totálnemu vyčerpaniu a zrúteniu.
✔✔ Hormonálne zmeny – ak žena dojčí, je to skvelé pre
dieťatko i pre ňu ako prevencia mnohých zdravotných
problémov do budúcnosti. Až také skvelé sa to možno nebude zdať partnerovi, ak zistí, že práve hormón
prolaktín, ktorý je pri dojčení dôležitý, oslabuje partnerkino libido. Hypofýzu jej však neodstránime, dojčenie je dôležité a sexuálny apetít sa predsa len raz
vráti... nielen on totiž zapríčinil túto situáciu. Poklesla
aj hladina estrogénov, čo okrem iného spôsobuje, že
ženské pohlavné orgány nie sú momentálne také citlivé na vzrušenie ako pred pôrodom. Sliznica v pošve
je tenšia, môže sa objaviť i suchosť, a s tým spojená
bolestivosť.
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✔✔ Fyzické zmeny – niektoré pevne súvisia s psychikou.
Najčastejšie je to nárast hmotnosti. Počas tehotenstva si žena ešte dokáže povedať, že to vydrží pre dieťatko. Iné sa dokážu presvedčiť, že „to prejde“. Lenže
po pôrode sa mnohé nevedia s kilami navyše vyrovnať. Majú pocit, že sú „rozkysnuté“, tučné, škaredé
atď. Ako si potom s rozkošou vychutnávať sex, keď sa
žene nepáči vlastné telo? Chlapi, urobte niečo pre to,
aby sa ženy cítili atraktívne, sebavedomé a sexi. Poznáte ich predsa najlepšie a viete, čo na ne zaberá.
✔✔Okrem toho sú tu však i vážnejšie fyziologické premeny. Ženy sú často zvedavé, ako to tam dole teraz
vyzerá a často sa boja pozrieť. Je to zmena, ale nemusíte sa báť. Všetko sa časom vráti do pôvodného
stavu, veď príroda nám dala schopnosť porodiť viac
detí, nielen jedno.
✔✔Ak však mala žena narušenú celistvosť pôrodných
ciest – či už nástrihom, alebo natrhnutím či iným
poranením – pravdepodobne budete musieť čakať
na sex dlhšie.
✔✔Zmena roly – z vašej partnerky a milenky sa stala
matka. Áno, veľa žien akoby zameria všetku pozornosť
po pôrode na bábätko. Aj za to však môžu hormóny.
Príroda nás ženy jednoducho nastavila tak, aby sme
prvé týždne venovali život ochrane a starostlivosti
o dieťatko.
✔✔ Strach z otehotnenia – či sa nám to páči, alebo nie,
veľa párov prežíva obrovský strach z toho, že žena
otehotnie znova. Dnes už nie je pravidlom, že dojčenie je antikoncepcia. A mnohým sa nám pri predstave,
že by sa k tomuto malému drobcovi mal pridať ešte
ďalší, zastavuje dych.

☺

☺

Obdobie po pôrode je psychicky i fyzicky veľmi náročné.
Ak by sa to však nemalo raz skončiť, zrejme by sme ako
ľudstvo vyhynuli.
Raz to prejde. A dovtedy vydržte
s milovaním aspoň prvých šesť týždňov. A potom pomaly, pomaličky, s rozvahou a rešpektom skúšajte a znovu
vráťte svoj sexuálny život do starých koľají.

☺

☺

Dula Ľuba Lapšanská

VYSOKÉ OPÄTKY?

SVALOVÉ KŔČE?

Špeciálne zloženie
na podporu správnej
činnosti svalov
Horčík
Draslík
Vitamín E a B6
Žiadajte v lekárni!

www.horcik.sk

ZAUJÍMAVOSTI

Tri (láskyplné) sviatosti
slovenského stola
Milujeme to svoje slovenské. Aj na stole. Predovšetkým na ňom ležia chute, na ktoré si zvykli
naši praprarodičia a už svojou vôňou nám pripomínajú detstvo. Pritom však platí staré známe: Koľko ľudí, toľko chutí a: Proti gustu žiaden
dišputát. Čo generácia, to iný jazýček, čo iná veková skupina, to iný apetít a šmak. Predovšetkým na slávnostne oblečenom stole, ktorým
chceme uhostiť našich najbližších...

›› Pre mamičku pokrm bohov

Bonboniéra plná chutných praliniek, čokoláda luxusného
dizajnu, zdobená torta s kakaovou polevou... nuž, takto vyzerá typický slovenský Deň matiek. Skrátka, na sviatočnom
stole nesmie chýbať „pokrm bohov“. Možno práve preto,
lebo plody Theobroma cacao sa v našich končinách odjakživa považujú za niečo exotické, vzácne, príležitostné – veď
musia docestovať až z amerického kontinentu.

preto, lebo odjakživa sa vyhýba stereotypu a do každého
dezertu dáva nový nápad. „Aby si hosť navždy pamätal, že
TEN dezert jedol v ZORNE a nepripravia mu ho nikde inde.
A že sa oplatí znovu sa vrátiť po ďalší podobný zážitok. Samozrejme, aj so svojou milovanou mamičkou...“

›› Detičkám pizzu do dlaní

Keď talianskemu pekárovi Raffaelovi Espositovi napadlo
uhostiť kráľovnú Margheritu Savojskú a kráľa Umberta koláčom v národných farbách – biela mozzarella, červené paradajky, zelená bazalka – netušil, že o dve storočia bude
pizza najobľúbenejším koláčom slovenského drobizgu. Aj
k ich júnovému Dňu detí sa im „margheritou“ zavďačíte
viac než najdrahšími lahôdkami. A určite viac než podpla-

„Nielen naše mamičky, babičky a tety považujú – aj podľa
prieskumov – čokoládu za darček číslo jeden. Rovnakými
čokoholikmi sme aj my – profesionáli. S mliečnou, horkou
i bielou podobou tejto nebeskej suroviny sa dá totiž dobre
pracovať, vymýšľať s ňou novinky, vždy iné postupy a príchute,“ šéfkuchár reštaurácie ZORNO v Lozorne Jaromír
Štefanovič hovorí o nej ako o svetovom fenoméne. Čokoládový dezert totiž nechýba v ponuke žiadnej reštaurácie
– milovaný hosťami i kuchármi. Pritom tvrdí, že ako bodka
za stolovaním dokáže napraviť aj dojem z prípadných chybičiek predchádzajúcich chodov.
„Predovšetkým sa v tejto sladkej kapitole dá stále napredovať, vždy zaujať a priniesť zážitok pre všetky zmysly – aj
vôňou, vzhľadom, rôznorodou textúrou,“ Jaromír Štefanovič však dodáva, že tvorenie dezertov je svojská kapitola,
ktorá sa nezaobíde bez vášne a nadšenia. Nie je cukrárom,
ale v posledných rokoch ho vymýšľanie sladkostí doslova
chytilo za srdce. Dá sa vraj s nimi krásne „vyhrať“, pracovať
s farbami, tvarmi a napokon ich aj príťažlivo naaranžovať.
Jaro takúto sladkú filigránsku prácu doslova miluje už aj
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menníkom, lepníkom, nalisníkom, opresnokom, adimkom
či poddimníkom, teda plackami z kysnutého cesta s bryndzou, tvarohom, bylinkami alebo oškvarkami, ktoré naše
praprababičky pripravovali už dávno. Hoci si slané koláče
vymysleli a piekli mnohé národy a spomínajú sa už v rukopisoch z 3. storočia pred n. l., žiaden nedosiahol slávu toho
talianskeho.

ZAUJÍMAVOSTI
„Niekto velebí klasiku, iný rád ochutná aj nové verzie. Veď
na svete sa vraj pripravuje vyše dvadsaťtisíc druhov pizze,
pričom každá krajina, každé mesto, ale aj každý pizzaiolo
má tie svoje obľúbené... A ktorá z nich je najlepšia? Predsa
tá, ktorá chutí hosťovi. Všetko ostatné je nepodstatné,“ tvrdí Juraj Baják, šéfkuchár siete PIZZA MIZZA. Má na mysli
predovšetkým polemiky o tom, či má byť pizza tenká alebo
hrubá, z výlučne talianskych surovín alebo hoci aj s oštiepkom a oravskou slaninkou. Najviac však záleží na kvalite
ingrediencií. Poctivo pripravená pizza bude malému labužníkovi chutiť bez ohľadu na to, či je cesto tenké, stredné,
alebo hrubé ako od talianskych imigrantov v Amerike. Svoju
„chicago-style pizzu“ piekli na panvici a obohatili oreganom... a akej slávy sa dožila?!

›› Otcovi tanier chutného steaku

Slováci sú mäsožravci a na tunajšom stole málokedy chýba
bravčovina, hovädzina, divina či kačacina. A tak sa ocinkom
či dedkom k ich júnovému Dňu otcov najviac zavďačíme
poriadnym steakom, podľa slovenčinárov radšej „rezňom“.
A hoci sa pod týmto názvom najčastejšie rozumie náš tradičný vyprážaný kus bravčoviny, rezne môžu mať podľa šéfkuchárov aj mäsiarov, sto podôb.
„Dobré mäso a dobrá príprava – len z toho sa zrodí rezeň,
po ktorom si otcovia oblížu všetky prsty. Osobne uprednostňujem mäsko prerastené žilkami a prepečenie najviac
na stupeň medium, aby sa zachovala pôvodná chuť a šťavnatosť.“ Podľa slov Martina Kurhajca, šéfkuchára reštaurácie
AL LAGO hotela Solisko na Štrbskom Plese, sa už na slovenskom stole udomácnili základné pravidlá steakovej kultúry

– že k tanieru patrí zvláštny príbor a že stupne prepečenia
sú minimálne tri, aj keď „rezňológovia“ hovoria o piatich či
šiestich, pričom každý dáva mäsu inú chuť a šťavnatosť.
No steaková latina sa začína už pri výbere plemena. Každý
„rodokmeň rezňa“ má totiž svoje osobitosti, je inak hutný,
mastný, mäkký. Zvieratá majú iný genóm, sú inak kŕmené
a ošetrované, výsledná chuť závisí aj od skladovania, chladenia či mrazenia. Potom teda inak šmakuje talianske piemontese, chianina či maremmana, americký black angus,
španielsky txogitxu, austrálske wagyu či slovenský siemmental a ich rôzne časti – fileta, fileta na kosti, rib eye, porterhouse, t-bone, sirloin, picanha steak z kvetovej špičky,
dry-aged steak, čo pod vrstvou tuku zrie v špeciálnom boxe
takmer dva mesiace, alebo kilový florentínsky steak s olivovým olejom, o ktorý sa potom otec rád s vami podelí.

☺

Soňa Hudecová-Podhorná

Pre štíhlu líniu
• pomáha pri odstraňovaní
prebytočnej vody z tela
• prispieva ku kontrole telesnej
hmotnosti
Výživový doplnok, bylinný prípravok s mineráliami
Prípravok je určený pre dospelých. Nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy.

www.naturprodukt.sk

• bráni vzniku opuchov dolných
končatín
• prispieva k normálnej funkcii
vylučovacieho systému

Žiadajte v lekárňach!

KRÍŽOVKA

Krížovka o ceny
Slovenské príslovie: Kto má zdravie ...
AKJA,
ALOR,
ANOLE

POLOTUHÉ
JEDLO

LIEČIVÁ
RASTLINA

1

INVESTIČNÁ
BANKA
(SKR.)

AKVÁRIOVÁ
RYBKA

HROMADA

KLYSTÍR,
PO ČESKY

SLUŽOBNÉ
HLÁSENIE

2

ÚRADNÉ
SPISY

FRANCÚZSKE MESTO

NÁDRŽ
NA KAL

ĽAHKÁ
SPEVOHRA

UVIEDOL

PILA

MENŠIE
HUSI
ROZTAVENÁ
MAGMA
ÚSTROJ
RAKA

PSOVITÁ
ŠELMA

DREVENÉ
BÚDY
OMOTANÝ,
PO ČESKY

LYŽIARSKA
VETROVKA

DÁVA
RADY
PATRIACA
PAVLOVI

LISTNATÝ
STROM

ARKANSAS
(SKR.)

RÝPADLO

NEÓN (ZN.)

PISCIS
AUSTRINUS
(SKR.)

MUŽSKÉ
MENO

AFRICKÝ
VTÁK

INDONÉZ.
OSTROV

MESAČNÉ
MORE

ESKIMÁCKE
SANE

SMERUJEM
NIEKAM

DREVENÁ
ZÁTKA

ÚTOK
(KNIŽ.)

VOJENSKÝ
PAKT
TROPICKÝ
JAŠTER

ČESKÉ
MESTO

DROBNÝ
HMYZ
ZRNITÝ
VÁPENEC

DŽAVOTY

RASCOVÝ
LIKÉR
ZAISŤUJE
POLOHU

SPEVOHRA

MYSLENÁ
PRIAMKA
OPOTREBIŤ
JAZDOU,
PO ČESKY

TROPICKÝ
STROM

KÓD VENEZUELSKÉHO
BOLÍVARU

SULTÁNOV
PALÁC

NÁSTENNÝ
GOBELÍN

NEK,
TOKO,
VEB

ČASŤ
TRLICE

PRESTÁVKA

CHOROBNÁ
ZÚRIVOSŤ

ARAS,
BEAM,
ENEMA

PRÍRODNÝ
SOPEČNÝ
KANÁL

MAČKOVITÁ
ŠELMA

PERIFRÁZA
ČISTIACI
PRÍPRAVOK

ŽENSKÉ
MENO

HLASNÝ
PLAČ

ČLOVEK
BEZ PRÁV

UKAZOV.
ZÁMENO

TICHÝ
HOVOR

LÚČ,
PO ANGL.

ROBÍ
KALNÝM
CITRÓNOVNÍK

OKRÁDAM

PEŇAŽNÁ
POUKÁŽKA
STREDA,
PO RUSKY

NEPRIPRAV
RÚBANÍM

KÓD
LAOSU

NEPRIJAL

AMBALÁŽ

PATRIACA
AMÁLKE

KÁLIA
(BOT.)

Správne riešenie krížovky zašlite do 30. 6. 2019 na číslo 6664 ako SMS v tvare NAT (medzera) TAJ2 (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:  J. Struňák
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SÚŤAŽ

Súťaž pre deti
Milé deti, rady by ste vyhrali malý darček? Koľ ko rozdielov je medzi obrázkami dráčikov? – A) 4 alebo B) 8?
Správnu odpoveď pošlite do 30. 6. 2019 na číslo 6664 ako SMS v tvare: NAT (medzera) DETI2 (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 hrdinov?

Sledujte časopis
Lekáreň
aj na facebooku

VÝHERCOVIA

Z časopisu  Jar 2019:
Tajnička – ceny v hodnote:
30 € – M. BRINDOVÁ, RAJECKÁ LESNÁ
20 € – M. KAVULICOVÁ, TOPOĽČANY
10 € – J. LUKÁČ, MICHALOVCE

Detská súťaž – malý darček pre:
T. PARA, KOŠICE
S. KUTYOVÁ, HERTNIK
Z. KRISTOFIČOVÁ, BRATISLAVA

Intensivcreme Rosé

Žiarivo ružová
pleť
Regenerácia zrelej
a náročnej pleti
NOVINKA

www.naturprodukt.sk

