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ÚVODNÍK
Ako ste prázdninovali? Toto leto
som mala pocit, že prázdninovali naozaj všetci. E-maily nechodili, telefóny
nezvonili – úžasne pokojné lenivé obdobie. S rodinou sme tento rok opäť
spoznávali Slovensko. Kamarát z Česka
si pýtal odo mňa nejaký tip, kam má
vziať rodinu. Menovala som a menovala, a on sa začal smiať, že nasledujúcich
sto rokov sa určite nudiť nebude. Slovensko má naozaj čo ponúknuť po celý
rok, nielen v lete. Myslím si, že malý výlet je vždy dobrým prostriedkom proti
stresu, ktorý prináša aj september.
Na zmiernenie stresu ponúkame
tým, ktorí nemôžu ísť na výlet, zaujímavé články v našom časopise. Dozviete
sa, ako môžete riešiť drobné ťažkosti,
ktoré trápia mnohých z nás. Doktorka
Bugárová poradí, kedy je vypadávanie
vlasov v poriadku a kedy už nie. S vlasmi súvisí aj ďalšia aktuálna téma ktorou
sú vši. Vedeli ste, že vši majú radšej čisté ako špinavé vlasy?
Ďalšia aktuálna téma pre toto obdobie je, samozrejme, kašeľ a s ním často
súvisiace zachrípnutie. Produkty značky HerbalSept od firmy Dr. Theiss Naturwaren nájdete ako čerstvú novinku
v slovenských lekárňach a isto vás presvedčia obsahom overených rastlinných účinných látok.
Ako ste na tom po lete s kondičkou?
Behávate? Pán docent Bielik vám poradí, ako je možné nahradiť beh tzv.
intervalovým tréningom so švihadlom.
Septembrový stres môžete okrem behu
zahnať aj pomocou iných osvedčených
trikov, o ktorých píše viac Katka z portálu kamzakrasou.sk.
Ako obvykle nechýbajú rady týkajúce sa starostlivosti o zuby či kozmetický tip, ako ošetriť drsné päty po lete.
V časopise máme niečo pre mamičky aj
pre detičky. Náš časopis veselo uzatvára pekná ovocná úloha.
Želáme peknú farebnú jeseň.
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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ODBORNÍK RADÍ

PADANIE VLASOV
Padanie vlasov je jednou z najčastejších príčin návštev dermatologickej ambulancie s veľkým vplyvom
na kvalitu života pacienta. Pacienti najskôr pozorujú
zvýšené množstvo padajúcich vlasov pri bežných aktivitách, pri česaní vlasov a ich umývaní, neskôr sa nachádzajú vlasy aj na vankúši, vo vani a na podlahe.

›› Pátranie po príčinách

Bežne vypadne denne okolo 100 až 120 vlasov. Vyšší počet vypadnutých vlasov sa považuje za patologický stav
a treba pátrať po jeho pôvode. Príčin difúzneho padania vlasov je nesmierne veľa. Alfou a omegou pri pátraní
po príčinách padania vlasov je dôsledná obsiahla anamnéza pacienta, ktorá zahŕňa možné dedičné príčiny padania
vlasov, ochorenia štítnej žľazy, karenciu vitamínov a minerálnych látok pri chronických ochoreniach, hormonálnych
zmenách a pri akútnom strese. Padanie vlasov môže tiež
súvisieť s užívaním nových liekov, diétou, inými kožnými
ochoreniami a s vonkajšími faktormi (agresívne vlasové
prípravky, časté používanie tepla pri úprave vlasov).

›› Ako pátrame

V ambulancii dermatológa sa preto vykonáva komplexný

odber krvi, vyhotovenie krvného obrazu a zistenie základných pečeňových, obličkových a zápalových parametrov. Z krvi taktiež možno odhaliť chýbanie základných
vitamínov a minerálnych látok, nevyrovnané hodnoty
hormónov štítnej žľazy. Napriek podrobnému vyšetreniu
sa vo väčšine prípadov príčina zvýšeného padania vlasov
nenájde. Rozsah padania vlasov sa hodnotí na základe
klinického obrazu, vyšetrenia dermatoskopom a fyzikálneho vyšetrenia.

›› L iečba

Základom pri liečbe difúzneho padania vlasov je ich
podpora zvnútra a čo najskoršia liečba. Využíva sa veľké
množstvo vitamínových doplnkov, ktoré podporujú kvalitu a lesk vlasu, znižujú jeho lámavosť a predlžujú jeho
rastovú fázu. Medzi základné vlasové vitamíny patria biotín, tzv. vlasový vitamín, vitamíny skupiny B, kyselina listová a v poslednom čase sa čoraz viac diskutuje aj o karencii vitamínu D, ktorá môže súvisieť s padaním vlasov
najmä v zimných mesiacoch. Zinok, selén a železo patria
medzi mikroprvky, ktoré sa nachádzajú takmer vo všetkých prípravkoch na podporu rastu vlasov. Dĺžku liečby
by mal korigovať lekár, respektíve lekárnik. V súčasnosti
sa veľa diskutuje o kolagénových doplnkoch výživy, ktoré
slúžia ako podporná liečba na rast vlasov a udržiavanie
ich kvality. Lokálna aplikácia šampónov a roztokov boha-

TAJOMSTVO KRÁSNYCH VLASOV
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výsledky
používajte spolu

Vyrobené v Nemecku

tých na výživné látky, biotín, kofeín a iné prídavné vysokoefektívne látky (napríklad extrakt z klíčkov hrachu), je
dôležitou súčasťou starostlivosti o padajúce vlasy. Dôležitá je kombinácia šampónu a vlasového tonika, pretože
zvyšuje efektivitu liečby. Šampón proti padajúcim vlasom
sa aplikuje na pokožku hlavy a nechá sa pôsobiť minimálne dve minúty. Lokálne roztoky (toniká) slúžia na podporu prekrvenia vlasovej pokožky, vyživujú ju a pri správnej
aplikácii sa dostávajú až ku korienkom vlasov. Sú špeciálne určené pre mužov či ženy a aplikujú sa dôslednou masážou na vlhké vlasy, pretože tak ľahšie preniknú
na potrebné miesta. Minimálna odporúčaná dĺžka liečby
sú tri mesiace.

EYELASH BOOSTER
Elixír na stimuláciu rastu rias

›› Mihalnice sú tiež vlasy

Mihalnice rovnako ako vlasy dotvárajú celkový vzhľad
človeka. Novodobé umelé predlžovanie mihalníc a ich
zahusťovanie pôsobí nie vždy esteticky, často spôsobuje
alergickú reakciu a dôsledkom pravidelnej aplikácie dráždivého lepu dochádza k poškodeniu ich štruktúry a výraznému skráteniu. Genetiku oklamať nevieme, hustotu
mihalníc máme danú, ale dokážeme pomôcť ich skvalitneniu a predĺženiu. Dôležitou súčasťou dennej starostlivosti
o mihalnice je dôsledné odličovanie očí a používanie kvalitnej kozmetiky. Okrem toho môžeme mihalnice ošetrovať pravidelnou aplikáciou posilňujúcich sér. Ich hlavnou
zložkou je tak ako pri sérach používaných na vlasy biotín,
kofeín a arginín. Aplikujú sa na noc a minimálna dĺžka používania by mala byť jeden až dva mesiace. Rast mihalníc podporí aj aplikácia ricínového oleja, ktorý sa však pre
svoju hustotu aplikuje problematicky.
MUDr. Jarmila Bugárová

JEDINEČNÉ ZLOŽENIE NA PODPORU
RASTU
SPEVNENIA
ZAHUSTENIA RIAS
Prvé výsledky už o 30 dní
Dermatologická znášanlivosť
klinicky overená.

Žiadajte v lekárni!

REDUKUJE VYPADÁVANIE VLASOV A PODPORUJE ICH RAST

Šetrné oživenie hnedej farby vlasov

AKTUÁLNE

VŠI

×
××

Cyklus života vší sa začína 0,8 mm veľkým oválnym
vajíčkom a trvá 30 dní. Obal vajíčka sa nazýva hnida.
Z vajíčok sa vyvíjajú larvy, ktoré sú prvým štádiom
vší. Larvy nekladú vajíčka a nemôžu opustiť hlavu
hostiteľa. Dorastené, šesťnohé, najčastejšie sivé vši
sú veľké maximálne tri milimetre. Živia sa ľudskou krvou, žijú vo vlasoch na hlave, kde opäť kladú vajíčka.

›› AKO SA DAJÚ VŠI NÁJSŤ?

Vši sa prenášajú kontaktom s vlasmi, preto sú najčastejšie
postihnuté deti, pretože pri hre dávajú hlavy k sebe. Typickým prejavom napadnutia všami je časté škriabanie hlavy.
Silné svrbenie vlasovej pokožky sa však prejaví len asi v tretine postihnutých. Pri podozrení na vši ich môžeme spo-

PEDICUSTOP ODSTRAŇUJE A CHRÁNI
PEDICUSTOP – SPREJ PROTI VŠIAM

Zdravotnícka pomôcka na fyzikálne ošetrenie vlasov pri napadnutí všami, larvami a hnidami (Pediculus humanus capitis).
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

NÁVOD NA POUŽITIE
1. 	Nanesenie spreja
	
PEDICUSTOP Sprej proti všiam nanášajte na suché vlasy,
až kým nie sú kompletne pokryté. Dôkladne vmasírujte sprej tak,
15 Min
Čas pôsobenia je 15 minút.
aby bola pokrytá aj pokožka hlavy. Dbajte na to, aby ste PEDICUSTOP Sprejom proti všiam pokryli aj miesta za ušami
Ošetrenie zopakujte po 7 dňoch.
a na šiji. Nechajte pôsobiť 15 minút vo vlasoch, neprekrývajte.
Bez zápachu.
Dávajte pozor, aby sa PEDICUSTOP Sprej proti všiam nedostal do kontaktu s očami a na sliznice úst a nosa.
Používa sa jednoducho na suché vlasy.
2. Vyčesanie pomocou hrebeňa na vši
	Začnite tesne pri pokožke hlavy a pokračujte až po konce vlasov
prameň po prameni. Hrebeň vyčistite po každom prameni. Podľa
potreby vlasy dôkladne opláchnite.
3. Umytie spreja
	Po aplikácii spreja umyte vlasy šampónom. Odporúčame PEDICUSTOP Šampón na ošetrenie a ochranu. Vlasy dôkladne
opláchnite. Následne môžete použiť balzam, aby ste mohli vlasy
dobre rozčesať.
ZLOŽENIE A UPOZORNENIA
Dimetikon (s nízkou a vysokou viskozitou), triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, rafinovaný jojobový olej,
rafinovaný kokosový olej, fenoxyetanol, etylhexylglycerín.

Žiadajte v lekárni!
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AKTUÁLNE
ľahlivo zistiť len tak, že dôkladne prezrieme vlasy a vlasovú
pokožku. Najlepšie je prečesať vlhké vlasy hustým hrebeňom (všivákom) prameň po prameni. Nezabudnite na miesta za ušami, na šiji a na spánkoch, pretože tam je optimálna
teplota na vývin vajíčok vší. Pri podozrení na vši by sa mali
skontrolovať všetci členovia rodiny.

›› ČO ROBIŤ, KEĎ NÁJDEME VŠI?

Keď sa u dieťaťa objavia vši a hnidy, rodičia by mali urýchlene informovať škôlku alebo školu, aby sa mohli okamžite vykonať preventívne opatrenia. Tiež by mali dať vedieť
o probléme priateľom a susedom, ktorí sú v kontakte s dieťaťom . Najlepšie je vši nájsť a ošetriť špeciálnym sprejom
proti všiam. Už po prvom ošetrení smie ísť dieťa znovu
do škôlky, školy či medzi kamarátov na dvor.

›› STAVTE NA ISTOTU
✔✔ Povysávajte podlahu.

✔✔ Kefy, hrebene, vlasové gumičky a podobne očistite
najmenej v 60 °C mydlovom roztoku alebo čistej
vode.
✔✔ Posteľnú bielizeň, uteráky a nočnú bielizeň operte
pri teplote najmenej 60 °C.

›› MÔŽE SA TO STAŤ KAŽDÉMU

✔✔ Predmety, ktoré sa ťažko perú (napríklad plyšové
hračky, vankúše, čiapky), uzatvorte najmenej na jeden alebo tri dni do nepriedušného plastového
vrecka a uložte do mrazničky pri teplote –18 °C.
✔✔ Okrem toho môžete dať rôzne vybavenie vhodné
do sušičky „sušiť“ najmenej na 60 °C na 45 minút.

ÁD
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Vši nie sú znakom zanedbanej osobnej hygieny, dokonca
uprednostňujú čerstvo umyté vlasy. Nevedia skákať ani lietať. Lezú veľmi rýchlo a pri kontakte s vlasmi sa dostanú
na inú hlavu. Spravidla znesú rovnaké teploty ako človek,
preto ich fénovanie horúcim vzduchom nezničí. Hĺbkové
čistenie domácnosti nie je nutné, pretože vši prežijú maximálne tri dni, ak sa nenachádzajú na hlave.

OV

PEDICUSTOP ŠAMPÓN

Kozmetický výrobok na následné použitie po produkte
PEDICUSTOP Sprej proti všiam. Naneste na vlasy
a pokožku hlavy, jemne vmasírujte a dôkladne opláchnite.
15 Min
Pomáha predchádzať opätovnému napadnutiu všami. Môžete používať denne.
OBSIAHNUTÉ LÁTKY
Silice a kokosový olej sú ideálne na následné ošetrenie a môžu chrániť pred opätovným
napadnutím. Pantenol ošetruje namáhanú pokožku. Šampón vlasy čistí a ošetruje.

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Príprava na optimálnu ochranu.
	Na dosiahnutie optimálneho efektu použite šampón po predchádzajúcom použití produktu PEDICUSTOP Sprej proti
všiam.
2. Nanesenie šampónu
	Rozotrite dostatočné množstvo PEDICUSTOP Šampónu vo
vlhkých vlasoch a uistite sa, že sú ním vlasy kompletne pokryté. Dobre vmasírujte PEDICUSTOP Šampón, aby sa dostal aj
na pokožku. Šampón nechajte krátko pôsobiť.
3. Opláchnutie šampónu
PEDICUSTOP Šampón dôkladne opláchnite vlažnou vodou
tak, aby neostali na vlasoch jeho zvyšky. Následne môžete
použiť balzam, aby ste uľahčili rozčesávanie.

ODPORÚČAME
OPAKOVAŤ APLIKÁCIU SPREJA PO 7 DŇOCH, ABY SA ZNIČILI AJ PRÍPADNE NESKÔR VYLIAHNUTÉ LARVY.
Ak po niekoľkých týždňoch po ošetrení znovu nájdete hnidy, nemusí to byť znakom toho, že ošetrenie nebolo
úspešné. Vši lepia svoje vajíčka vodou nerozpustným sekrétom na vlasy veľmi pevne, preto sa ťažko odstraňujú.
Hnidy, ktoré sú vzdialené od pokožky hlavy viac ako centimeter, sú spravidla prázdne alebo mŕtve a nehrozí riziko
ich rozšírenia.
Lekáreň jeseň/2019
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KAŠEĽ / ZACHRÍPNUTIE

ČO POMÁHA
PRI ZACHRÍPNUTÍ?
Prechladnutý človek má často problémy aj s hlasom.
Aké domáce prostriedky upokoja podráždené hrdlo
a čo by ste mali radšej vynechať, ak ste zachrípnutí
a nemôžete takmer hovoriť? Hlavne si šetrite hlas!

Každý nádych vás páli v hrdle. Keď sa napijete, máte pocit úplne suchého hrdla. Keď chcete niečo povedať, je
to, akoby ste krákali – hlas pôsobí úplne cudzo. Takýto
stav môžete zažívať práve vtedy, keď ste prechladnutí.
Pôvodcovia prechladnutia, najčastejšie vírusy, napádajú
sliznicu v nose, hrtane a v hrdle, čím sa sliznica zapáli.
V prípade podráždenia hlasiviek zakúsite zachrípnutie.
Aby sa hlas dostal čo najskôr do normálu, mali by ste
hlasivky šetriť a rozprávať čo najmenej. Ak už musíte
hovoriť, rozhodne nešepkajte. Šepkanie totiž hlasivky
namáha viac, ako keď rozprávate normálne.

›› Pokašliavanie je zakázané!

Nepretržitým pokašliavaním si robíte zle, hoci práve
zachrípnutie do toho priam núti. Keď pokašliavate, hlasivky silno na seba narážajú, čím zvyšujete ich podráždenie. Ak vás „škriabe“ v hrdle, skúste radšej prehĺtať
a napiť sa.
Všeobecne sa odporúča, aby zachrípnutí ľudia veľa
pili. Je už vecou chuti, či siahnete po vode, zriedených
ovocných šťavách alebo nesladenom čaji. Podstatné je,
že takto zvlhčíte sliznicu.

♪♫♬
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›› Pomáha kloktanie?

Kloktanie rumančekovým alebo šalviovým roztokom
všeobecne pomáha, ale roztok sa dostane len do ústnej
dutiny a vrchnej časti hrtana, nie až k hlasivkám. Efektívnejšia je inhalácia, vďaka ktorej sa jemné rozptýlené
kvapôčky dostanú hlboko do dýchacích ciest. Fyziologický soľný roztok zvlhčuje dýchacie cesty a rumanček
pôsobí protizápalovo. Pomáhajú aj cukríky a pastilky,
hoci len krátkodobo.

›› Na fajčenie zabudnite úplne!

V každom prípade by ste nemali fajčiť. Tabak škodí
zapálenej sliznici, brzdí vlastné obranné mechanizmy
imunitného systému a okrem toho má veľa iných negatívnych účinkov. Rovnako odporúčame vynechať športovanie, až kým sa telo nezotaví.
Dôležité: Prechladnutie môže spôsobiť na niekoľko dní
zachrípnutie či dráždivý suchý kašeľ. Tieto ťažkosti by
sa mali po týždni postupne stratiť. Ak pretrvávajú, mali
by ste navštíviť lekára, najmä ak máte okrem zachrípnutia aj teplotu a veľké ťažkosti s prehĺtaním.

NOVINKA

◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼

SIRUP PRI KAŠLI
Duo

SIRUP PRI KAŠLI
Good Night

Pri kašli a ťažkostiach s hrdlom

Zmierňuje dráždivý kašeľ

Zmierňuje ťažkosti s hrdlom
Upokojuje podráždenie hrtana
Zmierňuje dráždivý kašeľ
So slezom, ibištekom a medom
Bez alkoholu
Má dvojaký účinok pri dráždení na kašeľ a ťažkostiach s hrdlom
◼◼ Sirup vytvorí na podráždenej sliznici dýchacích ciest
ochranný film
◼◼ Výrazne upokojujúce účinky so sviežou chuťou

◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼

DA J T E

I!

V

IA

N

Účinná pomoc pri zachrípnutí a dráždivom kašli

Ž

KAŠEĽ / ZACHRÍPNUTIE

LEKÁR

Zmierňuje dráždenie na kašeľ
Upokojuje a uvoľňuje
Chráni horné dýchacie cesty
S levanduľou a rumančekom
Bez alkoholu
Bez cukru
Herbal Sept Sirup pri kašli Good Night s obsahom
extraktu z islandského lišajníka vytvorí ochranný
film na podráždenej sliznici ústnej dutiny a hrtane,
a zmierňuje tým suchý dráždivý kašeľ.

HerbalSept sirupy sú zdravotnícke pomôcky. Prečítajte si pozorne príbalovú informáciu
prípadne použitie konzultujte s lekárom alebo lekárnikom.
Lekáreň jeseň/2019
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PREVENCIA

Tipy na starostlivosť o zuby
Dnes čoraz viac ľudí (našťastie) dbá na to, aby mali
zdravé a pekné zuby. Ako si môžeme udržať zdravé
zuby čo najdlhšie?

›› Starostlivosť o zuby nie je len čistenie
zubov
Dospelý človek má spravidla 32 zubov, ktorých povrch tvorí sklovina. Je síce tvrdá, ale citlivá na niektoré látky, najmä
na kyseliny, a dá sa poškodiť aj mechanicky. Ak je akokoľvek
poškodená, riziko zubného kazu je vysoké.

hom enzýmov (zubná pasta LACALUT aktiv Ochrana ďasien
a jemné bielenie alebo LACALUT sensitive Ochrana skloviny
a jemné bielenie), ktoré narušujú plak, a pomáhajú tak odstraňovať aj usadené pigmenty.

›› Zubná niť na medzizubné priestory

Čistenie zubnou kefkou nedokáže odstrániť všetok plak
zo zubov. Zubný kaz vzniká najčastejšie v medzizubných
priestoroch, kam sa kefka nedostane. Aby ste odtiaľ odstránili zvyšky jedla a plak, je potrebné používať zubnú niť
a vhodné medzizubné kefky. Tieto pomôcky by ste mali používať najmenej každé dva dni, ideálne každý večer pred
spaním.

›› Prečo je každodenná starostlivosť o zuby
›› Ústne vody ako alternatíva k čisteniu?
dôležitá?
Na sliznici ústnej dutiny žijú miliardy baktérií. Na sklovine
sa ukladajú vo forme takzvaného plaku, predovšetkým na
drsných miestach, v medzizubných priestoroch a na okraji
ďasien. Ak tento bakteriálny povlak neodstraňujete pravidelne, stvrdne a vytvorí tzv. zubný kameň. Preto je veľmi
dôležité starať sa o zuby denne, čím zabránite tvorbe zubného plaku a predídete zápalu ďasien (gingivitíde), či dokonca parodontitíde.

Rozhodne nie. Sú však vynikajúcim doplnkom ústnej hygieny. Obsahujú napríklad fluoridy, ktoré posilňujú zubnú sklovinu, a rôzne iné látky, ktoré pôsobia proti zubnému plaku.
Baktérie sa usádzajú aj na sliznici ústnej dutiny a jazyku,
preto ich zahrňte do programu čistenia pomocou vhodných
pomôcok (škrabiek na jazyk a podobne).

›› Čo patrí ku každodennej rutine?

Kto si chce udržať zdravé zuby, musí ich denne dôkladne
čistiť a okrem toho pravidelne navštevovať zubného lekára.
Ten skontroluje nielen zuby, ale aj ich postavenie, sliznice
a vyhodnotí prípadné zápaly. Okrem toho je vhodné nechať
si zuby profesionálne jedenkrát do roka vyčistiť (profesionálna dentálna hygiena).

Základom je pravidelnosť. Čistenie zubnou kefkou a pastou pomáha odstraňovať plak z povrchu zubov. K dispozícii
je množstvo zubných pást s rôznymi benefitmi. Ak nemáte
poruke zubnú kefku, vypláchnite si ústa po jedle čistou vodou a použite žuvačku, čím podporíte tvorbu slín a eliminujete pôsobenie kyselín.
Na povrchu zubov sa často ukladajú rôzne pigmenty, napríklad vplyvom fajčenia, pitia červeného vína či po konzumácii iných farebných potravín. Pigmentácie z povrchu
zubov sa dajú odstrániť pomocou zubných pást určených
na bielenie, ktoré často obsahujú vysokoabrazívne zložky
(ako šmirgľový papier), preto je namieste opatrnosť. Najmä
pri citlivých zuboch siahnite radšej po zubnej paste s obsa-
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›› Pekné a zdravé zuby vďaka prevencii

›› Zdravá strava

Veľmi veľký vplyv na zdravie zubov má tiež správne stravovanie. Surová zelenina či celozrnný chlieb vyžadujú silnejšie hryzenie a podporujú produkciu slín. Naopak, potraviny
s obsahom kyselín alebo bohaté na cukry môžu poškodzovať sklovinu, preto by ste medzi hlavnými jedlami nemali
maškrtiť.
www.naturprodukt.sk

®

NOVINKA

sensitive
OCHRANA SKLOVINY

&

JEMNÉ BIELENIE

Máte citlivé
zuby?
Žiaden problém!

É V NE
EN

M

ECKU

VYROB

Nový LACALUT sensitive
OCHRANA SKLOVINY
a JEMNÉ BIELENIE
chráni, regeneruje a jemne
odstraňuje zafarbenia
na povrchu zubov

Pre prirodzene biele zuby!

+ DUO
ENZÝM
KOMPLEX

POHYB

Nahraďte intenzívny beh
intervalovým tréningom so švihadlom
Nenechajte sa, prosím, odradiť. Napriek rozšírenému
názoru nie je skákanie cez švihadlo len pre boxerov,
vyznávačov bojových umení či moderné gymnastky.
Na tému skákania cez švihadlo existuje množstvo vedeckých prác aj odborných príspevkov, v ktorých sa
rozoberá úroveň srdcovej frekvencie, energetického
výdaja, prípadne aj porovnanie ich hodnôt s behom.
V niektorých článkoch sa sleduje vplyv skákania na
hustotu kostí u žien v menopauze alebo možnosť
zlepšenia telesnej kondície u adolescentov.
Boli by ste však ochotní vymeniť bežecký tréning za tridsať minút skákania cez
švihadlo? Myslím si, že nie. Aj z psychologického hľadiska by bolo náročné aktivovať svaly, pôsobiť na srdcovo-cievny
a dýchací systém niekoľko desiatok minút trvajúcimi preskokmi cez švihadlo,
hľadiac pritom na stenu alebo obrazovku. Oveľa jednoduchšie a pre bežcov aj
účinnejšie je samotné behanie. Plavec
tiež vie, že prvoradý je tréning vo vode.
Tzv. suchý tréning je neoddeliteľnou súčasťou prípravy, ale sám osebe plaveckú
rýchlosť ani vytrvalosť nezlepší. Podobne je to aj so všetkými prostriedkami,
ktoré používame v bežeckom tréningu.
Je zbytočné porovnávať, či skákaním cez
švihadlo dosiahneme vyšší energetický
výdaj ako pri vyklusávaní. Oveľa prínosnejšie je nájsť a využiť výhody.

V atletike sa na nácvik, ale aj zdokonalenie bežeckého kroku
vykonáva atletická abeceda. Používa sa vo viere odstraňovania chýb a vytvárania predpokladov pre racionálnu techniku
a pohybový vzor. Hlavný význam atletickej abecedy spočíva
v akomsi drile jednotlivých fáz bežeckého kroku. Napodobňuje sa vlastný bežecký pohyb, len s tým rozdielom, že sa
mení rozsah pohybu a intenzita. Z hľadiska ovplyvnenia bežeckého štýlu existujú určité výhrady,
lebo pre väčšinu bežcov slúži atletická
Allga San Kosodrevinový gél
abeceda skôr na aktiváciu energeticUvoľňujúca starostlivosť
kých systémov ako na korekciu bena šiju, chrbát a nohy
žeckého kroku. Vykonávanie atletickej
abecedy so švihadlom má viacero účinkov. Krúžením a rytmickými preskokmi
sa zvyšuje energetická aj koordinačná
Z LEKÁRNE!
náročnosť, čo vytvára podstatne väčší stres pre srdcovo-cievny, dýchací
a vnútrosvalový systém ako vykonávanie klasickej atletickej abecedy.

TIP

›› Rozvoj kondície a techniky

Lýtkové svaly spolu s Achillovou šľachou predstavujú akúsi skupinu elastomérov. Pri dopade
(obzvlášť na prednú vonkajšiu časť chodidla) sa využíva
pružnosť lýtkových svalov, lebo sú v napätí. Tým sa vytvorí
elastická energia na ďalší odraz. Skákanie cez švihadlo zlepšuje vnútrosvalovú koordináciu, čím učí bežca efektívnejšie
používať tzv. pružinový systém.
Skôr ako sa rozhodnete behávať cez prednú časť chodidla
a zhodíte prebytočné kilogramy, mali by ste urobiť ešte niečo navyše – posilniť svoje elastoméry. V opačnom prípade
riskujete zápaly šliach a preťaženie svalov. Nemusíte sa obmedziť len na výpony na lýtkach. Pravidelné krátkotrvajúce
skákanie cez švihadlo vám umožní pripraviť svalovo-šľa-
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chový aparát na vytrvalostný tréning. Poskakovanie taktiež
aktivizuje svalstvo trupu, respektíve vnútorný stabilizačný
systém, pretože pri zoskoku je potrebné udržiavať stabilnú
polohu tela.

chladivý

So švihadlom nemusíte poskakovať len
na jednom mieste, ale môžete s ním aj
klusať (50 – 100 m). Preskakujte najprv
na ľavú a potom na pravú nohu. Krúžením ponad hlavu a pod nohami počas
výklusu ste nútení zvýšiť rozsah pohybu bežeckého kroku. Ani si to neuvedomujete a meníte pohybový návyk.
Ak by ste sa nesnažili, neustále by ste
sa zamotávali do švihadla.

Počas dlhých jesenných večerov sprevádzaných upršaným
arktickým počasím nahraďte intenzívny beh intervalovým

Allga San Mobil Gel intensiv
Špeciálny gél na masáž svalov a kĺbov
pri svalovej horúčke a námahe

TIP

Z LEKÁRNE!

POHYB

tréningom so švihadlom. Desať sérií
s dĺžkou zaťaženia 30 – 60 sekúnd a intervalom odpočinku 20 – 40 sekúnd
zodpovedne zaženie výčitky zo skráteného tréningu. Striedajte nízky poklus
s vysokým, jednonožné preskoky so
znožnými, poskoky do bokov či nožnicové strihy.

Allga San Mobil Creme
Špeciálny krém s kostihojovým
extraktom na bolesti kĺbov,
chrbta a pri svalovej horúčke.

›› Osvedčená zásada

Každopádne, aj pri preskokoch cez švihadlo platí osvedčená zásada postupnosti. V snahe urýchliť proces postupného zaťažovania riskujete zranenie
predkolenia. Na dlhší čas môžete potom
švihadlo využiť skôr na vešanie bielizne.
O tom, ako behať efektívnejšie a nebyť
len otrokom jalových kilometrov, sa dočítate aj v knihe Umenie behať.
Úžitky zo skákania cez švihadlo:
✔✔ posilnenie lýtkových svalov,

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

zvýšenie pevnosti Achillovej šľachy,
zlepšenie stability členkového a kolenného kĺbu,
príprava na beh cez prednú časť chodidla,
zrýchlenie odrazu,
zlepšenie vnútrosvalovej koordinácie,
aktivizovanie svalov panvového
dna a stabilizátorov trupu.

TIP

Z LEKÁRNE!

Praktické rady:
✔✔ začnite s preskokmi v celkovom
počte do 100 opakovaní
v jednom tréningu,

✔✔ nesústreďte sa primárne

na zvyšovanie počtu preskokov.
Postupne zvyšujte záťaž
náročnosťou skokov (výška
preskokov, dvíhanie kolien,
zaradenie dvojšvihov a podobne),

✔✔ po zvládnutí techniky, keď
už nebudete robiť chyby,
môžete robiť série na čas
(30 – 60 sekúnd),

✔✔ zahrňte skákanie cez

švihadlo do rozcvičky,

hrejivý

✔✔ v ykonávajte prvky klasickej

atletickej abecedy so švihadlom,

✔✔ klusajte (50 – 100 m)

so švihadlom preskokom najprv
na ľavú a potom na pravú nohu,

✔✔ správnu dĺžku švihadla zistíte tak, že keď sa
postavíte chodidlami na stred šnúry, konce
rukovätí siahajú až na úroveň bradaviek,

✔✔ zaraďte preskoky do kruhového silového tréningu.
Autor: doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.
www.behame.sk

Lekáreň jeseň/2019

13

AKTUÁLNE

ČO HROZÍ VAŠIM CHODIDLÁM
V JESENNÝCH MESIACOCH?

Jeseň je sama osebe čarovná, krásna a zábavná, ale
pre niektorých z nás vôbec nemusí byť taká. Na zmeny počasia, ktoré prinášajú so sebou aj zmeny na tele,
sú citlivé hlavne ženy. Čo hrozí vašim chodidlám v jesenných mesiacoch?
Kým v letných mesiacoch sme boli zvyknutí nosiť
otvorenú obuv, našimi najvernejšími kamarátkami boli
žabky a sandáliky, v tomto období skrývame chodidlá
pred svetom v uzavretej obuvi, ktorá nás chráni pred
chladom. No takáto zmena môže priniesť so sebou aj
niečo iné!

›› BOLESŤ PALCOV NA NOHÁCH

›› SUCHÉ, ŠUPINATÉ CHODIDLÁ

Ak ste spozorovali na svojich chodidlách drobné šupinky
alebo sú len viac suché ako inokedy, v prvom rade by ste si
mali posvietiť na svoj zdravotný stav. Pri týchto príznakoch
môže ísť o problémy so štítnou žľazou, ktorá neprodukuje
dostatočné množstvo hormónov, a v takom prípade vám
určite nepomôže žiaden hydratačný krém.
Niekedy však nemusí ísť o nič vážne. Hlavne nie v prípade,
ak ste na svoje chodidlá po lete akosi zanevreli. Trošku sa
zamyslite. Kedy naposledy ste im venovali upokojujúci kúpeľ alebo ste ich pohladili dávkou hydratačného krému?

›› OTLAKY NAŠE MILOVANÉ

Bolesť palcov na nohách môže súvisieť so zmenou topáSo zmenou obuvi súvisia aj otlaky. Vedela by vám o nich
nok. Kým doposiaľ (niekoľko mesiacov) sme boli zvyknutí
rozprávať každá dáma. Je to, ako keď si kúpite nové topánna otvorenú obuv, ktorá nás nijako netlačila ani neobmeky, ktoré ešte nie sú rozchodené – presne takto sa cítia vaše
dzovala, prechodné, respektíve zimné topánky môžu byť pre
chodidlá, keď ich zrazu ukryjete do pevnej obuvi. V takom
naše chodidlá trápením
prípade stačí pár krokov a otlak je
a môžu nás počas prvých
Zbaviť sa otlakov, suchej kože alebo mozoľov na no- na svete, a často aj na takom miesdní tlačiť, a prispieť tak
hách nie je vôbec jednoduché. Niekedy ani pemza či te, kde by ste ho vôbec nečakali.
k bolesti chodidiel. Samohydratačný krém nedokážu zvrátiť to, čo naše telo Ak sa chcete tomu vyhnúť, skúste
zrejme, to nie je všetko!
(alebo príroda?) zariadilo samo. V takom prípade vám nabudúce trik s balzamom na pery
Taká bolesť palcov tiež
pomôže len jedno – Parasoftin exfoliačné ponožky, – stačí ho aplikovať na kožu, kde
môže signalizovať artrózu
ktoré obsahujú účinné látky odstraňujúce stvrdnutú sa vám najčastejšie tvoria otlaky.
drobných kĺbov, cievnu
pokožku a ďalšie účinné látky, ktoré hydratujú pokožporuchu, ale aj chorobu
ku chodidiel.
www.naturprodukt.sk
nazývanú dna.
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Parasoftin
EXFOLIAČNÉ PONOŽKY

Po 4 až 7 dňoch po použití

Odstraňuje tvrdú kožu chodidiel,
mozole a kurie oká
Hydratuje, zvláčňuje a vyhladzuje
pokožku nôh
Účinok do jedného týždňa
po použití
Vhodné pri zrohovatenej pokožke

  pár
návlekov

Univerzálna veľkosť

Návod na použitie

Jednoduché použitie
Výsledky
už po 7 dňoch
po aplikácii.

DOBRE VEDIEŤ

Overené triky
na zvládanie stresu a napätia
počas jesenných dní
Pred pár dňami sa začalo obdobie, ktoré sa vznáša
vo vzduchu a hlása koniec letným, a hlavne teplým
dňom. Možno ste už aj vy pocítili všetky nástrahy,
ktoré prináša so sebou jeseň. Dni sú zrazu o čosi
kratšie, rána chladnejšie a nosy plnšie (samozrejme,
aj čakárne u lekárov).
S chladnejšou jeseňou prichádza aj obdobie plné stresu,
pretože s nástupom jesene a detí do školy sa začal kolotoč
každodenných povinností – odviezť deti do školy, na krúžky, robiť s nimi domáce úlohy a stres sa postupne nabaľuje.
Nehovoriac o tom, že popri práci musí každá žena zvládať
starostlivosť o domácnosť a ďalšie záležitosti, na ktoré sú
muži „prikrátki“. Ako teda zabojovať proti stresu a užívať si pokojné jesenné dni?

›› Ako rozpoznať, že je človek v strese?

V súčasnosti si len málokto prizná akúkoľvek chorobu. Hlavne ženy musia zabudnúť na akúkoľvek nádchu či prechladnutie, pretože pri dieťati si nemôžu jednoducho len tak ľahnúť do postele. Ak je človek v strese (hlavne žena), prejavia
sa uňho rôzne signály, ktoré by ho mali upozorniť na to, že
je čas na relax.
Medzi najčastejšie prejavy, ktoré signalizujú prítomnosť
stresu, môžeme zaradiť rôzne vonkajšie viditeľné zmeny na
pokožke, vlasoch, ale aj na nechtoch.

›› Prejavy stresu na pleti

Ak sa človek dostane do stresu, dôjde k zvýšeniu hladiny
stresového hormónu (kortizolu), čím dochádza k nárastu
produkcie kožného mazu – tento fakt vedie k rýchlejšiemu
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masteniu sa pleti, vzniku akné a k ďalším kožným problémom, ktoré sú spôsobené nadmernou produkciou kožného
mazu.

›› Stres a vlasy

Existuje mnoho príčin, prečo ľuďom vypadávajú vlasy. Lekári sa však najčastejšie zhodujú na tom, že pod tento neželaný efekt sa podpisuje hlavne stres. Keď je človek vystavený
nadmernému stresu, vlasy sa môžu dostať do telogénnej
fázy, v dôsledku čoho začnú vypadávať. Do stresovej situácie, ktoré spôsobuje vypadávanie vlasov, sa môžeme dostať
nielen pri zmene ročných období a kolotoči povinností, ale
aj po úraze, pôrode či operácii.

›› Vplyv stresu na nechty

V tomto prípade nemusíme hovoriť o priamom vplyve stresu na nechty, skôr len o vedľajšom dôsledku. Ak sú niektorí ľudia v strese, obhrýzajú si nechty, čím dôjde k zničeniu
nechtovej platničky a nechty nemusia už dorásť.

›› Najlepšie triky, ako sa zbaviť stresu

Najúčinnejšou technikou, vďaka ktorej sa dokážete zbaviť
stresu v priebehu jednej minúty, je správne dýchanie. Ak
stavíte na hlboký nádych a pomalý výdych, upokojíte si nervy, ale aj dýchanie, a tým prispejete k celkovej harmónii
tela. Medzi ďalšie techniky zvládania stresu môžeme zaradiť
aj obľúbenú hudbu, žuvanie žuvačky (zvyšuje sa tak prietok
krvi do mozgu, čím dochádza k odvádzaniu pozornosti od
stresorov). Pomáha však aj upratovanie alebo útek. Prípadne skúste MaxiMag, ktorý prispieva k normálnej psychickej
funkcii, zníženiu vyčerpania a únavy a k správnemu fungovaniu nervového systému a svalov.
Katarína Kačuriková
www.kamzakrasou.sk

Rovnováha a vitalita
Užívajte
1x denne!

Horčík (magnézium) prispieva k:
▶▶ rovnováhe elektrolytov
▶▶ normálnej psychickej funkcii
▶▶ udržaniu zdravých kostí a zubov

Vitamín B6 prispieva k:

▶▶ správnemu fungovaniu nervového

▶▶ normálnej funkcii imunitného systému

systému a svalov

Naturprodukt, spol. s r.o., Nádražná 20,
900 28 Ivanka pri Dunaji, 02/45 94 52 85

▶▶ regulácii hormonálnej činnosti

www.horcik.sk

Žiadajte v lekárňach!

PRE ŽENY

Čo pripraviť

ešte pred odchodom
do pôrodnice?
V dnešnom článku by som vám chcela ponúknuť zopár tipov, ako si uľahčiť život tesne pred pôrodom,
aby ste mohli vypustiť z hlavy povinnosti a v pokoji
oddychovať a venovať sa drobčekovi v brušku. A zároveň vám poskytnúť niekoľko rád, čo treba robiť
prvých pár dní po pôrode, keď už bude bábätko na
svete.

a sestry. Ak bývate od nich ďaleko, skúste osloviť priateľku, aby pred vaším príchodom byt minimálne „skontrolovala“ či „upravila“. Vo chvíli,
keď prekročíte prah domu s uzlíčkom v náručí, je
super, keď je tam čistučko a voňavo. Neporiadok
môže veľmi ľahko posunúť ručičku smerom k popôrodnej depresii. V momente, keď nemáte kam
položiť bábätko a v rohu chodby zbadáte tašku
s vecami, ešte stále mokrými od plodovej vody,
sa slzám asi neubránite. A nebojte sa, mnohí to
urobia pre vás radi.

Ešte pred odchodom do pôrodnice
je výhodné nezabudnúť na niekoľ ko vecí:

1

 ájdite si pediatra – je nutné vedieť jeho meno
N
(ideálne aj adresu) ešte pred pôrodom. V pôrodnici sa vás budú na to pýtať, aby mu mohli poslať
správu o narodení dieťatka.

2

Pripravte si všetky doklady, ktoré budete potrebovať v pôrodnici – občiansky preukaz, kartičku
poistenca, tehotenskú knižku a sobášny list. Ak
nie ste s partnerom manželia, tak doklad z matriky, kde sa vopred dohodnete na priezvisku dieťatka.

3
18

 abezpečte si niekoho, kto pripraví (uprace,
Z
vyvetrá a podobne) byt tesne pred príchodom
z pôrodnice. Nie vždy to zvládne nastávajúci
otecko, najmä keď je pracovne vyťažený. Okrem
toho sa musí starať o staršie dieťa či domáceho
miláčika a ešte dvakrát denne dobehnúť za vami
do pôrodnice a doniesť zabudnuté veci. Najlepšími pomocníkmi sú obvykle mamky, svokry
Lekáreň jeseň/2019

☺

4

 ripravte zoznam pokynov, čo treba počas vašej
P
neprítomnosti urobiť – platí to hlavne pre rodiny,
kde je už staršie dieťa alebo domáce zvieratko.
Ide im o život!
Takže vôbec nezaškodí presný
rozpis: v utorok tanečná od do. Čakať treba pred
hlavným vchodom. Respektíve: Kocúr potrebuje
žrať aspoň raz denne – granuly sú v špajze na
spodnej polici.

5

 baľte tašku pre dieťa, ktorú vám prinesie otecZ
ko do pôrodnice – budete ju potrebovať, keď
pôjdete domov. Mala by obsahovať plienky, body,
ponožky, čiapočku, dupačky či zavinovačku. Ak je
chladno, samozrejme, ešte niečo navyše. Zamyslite sa aj nad tým, ako poveziete bábätko domov.
Ak ho chcete mať vo „vajíčku“ v sedačke v aute,
potom je vám zavinovačka zbytočná. Existujú
rôzne, na to určené fusaky a overaly. Hlavne bezpečne!

☺

PRE ŽENY

6

7

Zbaľte tašku, respektíve dve tašky pre seba.
Jednu si zoberiete so sebou a budú v nej veci
potrebné pri pôrode a na oddelení šestonedelia.
A v druhej zasa veci na cestu domov z pôrodnice.
Túto tašku si nemusíte brať so sebou hneď, pretože v pôrodniciach je pomerne málo úložného
priestoru. Neskôr vám ju prinesie partner. Určite
sa vám bude hodiť oblečenie, ktoré ste nosili počas tehotenstva, ideálne voľnejšie šaty. A nezabudnite na spodnú bielizeň, ponožky a topánky!

najboľavejšiu časť. Nezabudnite na dostatok benzínu! Zastaviť sa o polnoci cestou do pôrodnice
s nahlas dýchajúcou ženou na benzínke môže byť
po rokoch vtipná historka, ale v tej chvíli na pohode nepridá.

8

Do auta si pripravte vankúš a deku. Pri kontrakciách prežívajú ženy rôzne pocity a veľké teplotné
výkyvy, preto je lepšie, ak máte cestou do pôrodnice všetko poruke. A cestou naspäť? Po nástrihu
hrádze sa výborne hodí aj nafúknuté plávacie koleso alebo vykrojený cestovný vankúš, ktoré vám
zabezpečia pohodlnejšie sedenie, najmä pri dlhej
ceste autom. Sadnete si naň tak, aby bolestivá
časť bola vo „vzduchu“, a nebudete tak tlačiť na

 ripravte zásoby jedla – na čas, keď nebudete
P
doma, je dobré urobiť zásoby. Chlapi sú veľmi vynaliezaví a mnohí z nich vedia variť. A aj staršie
deti sa potešia, ak budú týždeň jesť pizzu a špagety. Určite im však nebude robiť problém vybrať
si niečo (čo ste ešte pred pôrodom uvarili a zamrazili) z mrazničky a ohriať si to. Zopár zamrazených jedál určite oceníte i vy. Uvidíte, počas
šestonedelia sa vám takáto rýchla pomoc zíde.
Musíte totiž oddychovať a nie stáť za sporákom.
A úplne najideálnejšie je, ak vám má kto navariť
čerstvé jedlo – minimálne v deň, keď sa vrátite
s bábätkom.
Luba Lapšanská

ŠUMIVÉ TABLETY PRE DETI
S HROZNOVÝM CUKROM
VESELÉ SLNIEČKA
s vitamínom D3

s citrónovou príchuťou

SILNÝ LEV

s vitamínom D3 a vápnikom
s jahodovou príchuťou

MÚDRA LÍŠKA

s vitamínom C a železom
s pomarančovou príchuťou

bez gluténu

bez laktózy

ZAUJÍMAVOSTI

Tri (rozumné) mená slovenského stola
Milujeme to svoje slovenské. Aj na stole. Sú na
ňom chute, na ktoré si zvykli naši rodičia a ktoré nám pripomínajú detstvo. Mňam! Prišiel však
čas, aby sme si ich viac chránili a dobré jedlá našich prababičiek z kvalitných domácich surovín
opatrovali ako to pomyselné rodinné striebro.
Môžeme sa o to zaslúžiť všetci – gurmáni i bežní
hladoši. Predsa však existujú mená, ktoré to dokážu lepšie a údernejšie. Profesionáli kuchyne.

›› Keď sa staré snúbi s novým

Sú národy, ktoré sa doslova bijú o pôvod a originalitu cestovín. A tak nečudo, že slovenské deti skôr poznajú tagliolini
alla napoletana alebo udon rezance so shitake hubami než
naše poctivé „slíže“ s makom. Veď čo by už bolo na rezancoch, šúľancoch a pirohoch také atraktívne? „Sú zaujímavé
tým, ako sa v priebehu storočí stali súčasťou našej gastrokultúry, ktorú by sme mali všetci viac prezentovať a byť na
ňu hrdí,“ tvrdí Jozef Popelka, šéfkuchár a majiteľ reštaurácie
Pepper Inn v Šali. V krvi mu od čias učenia na galantskej
odbornej škole koluje nielen vášeň pre dobré jedlo, ale aj
úcta k jeho tradičnej príprave, založenej na fortieli a skúsenostiach prababičiek. Neznamená to však, že tvrdohlavo
ľpie na akejsi „etnicko-kulinárskej čistote“ starých receptov.
„Nie, teší ma robiť naše tradičné jedlá z cesta tak, aby už
na prvý pohľad lákali svojím vzhľadom.“

No a keďže je sám sebe pánom, jeho nápadom nekladie
medze nikto. Teda vlastne, pardon, predsa má nad sebou
jedného šéfa. „Hosťa. Ten jediný má právo hovoriť do
toho, akým spôsobom budeme aranžovať slovenský stôl,
aké tradície zachováme a akým zmenám sa otvoríme,“
Jozef Popelka má na mysli napríklad aj nový trend u jeho
štamgastov – čoraz viac zeleniny na tanieri v úlohe prílohy,
ktorá nahrádza naše tradičné ťažké prílohy, ale aj hlavné
jedlo. „Táto zmena ma teší, pretože prináša na tanier viac
zdravia a obrovský priestor na kreativitu.“ Majster varešky
sa má kde inšpirovať, veď niekoľko rokov zbieral kuchárske
skúsenosti na Cypre, kde milujú zeleninu.
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›› Nobelovka pre naše babičky

„Naše prababičky nepotrebovali žiadnu vedu ani výskumy,
a predsa mnohé, dnes potvrdené pravdy, neomylne vycítili. Hoci aj to, že strukoviny sú dôležitým zdrojom energie. Navyše sa dobre skladujú, takže po hrsť do polievky,
prívarku či guláša mohli siahnuť do špajze a pivnice po
celý rok.“ Reštaurácia Fabrika v Poprade, ktorou šíri kulinársku osvetu jej šéfkuchár a spolumajiteľ Milan Kovalčík,
sa aj prostredníctvom „pokladu v struku“ hlási ku kulinárskemu odkazu našich prarodičov, ale s otvorenou mysľou
voči dobrým nápadom zo sveta, cudzokrajným surovinám,
fantázii, prinášajúcej okrem nasýtenia aj zážitok tzv. fine diningu. Už od prvej chvíle sa pred štyrmi rokmi vo Fabrike
nebáli experimentovať. A týka sa to aj ďalšej nohy slovenského stola, ktorá sa kedysi takmer lámala pod ťarchou desatorakých polievok.

„Sú základom slovenskej gastronómie. Vždy sa vravievalo, že polievka je „grunt“. Kedysi som ju nemal rád; všade
mi ju totiž vnucovali – doma, v škole, u starých rodičov.
Dnes si bez nej neviem predstaviť ani deň,“ Milan Kovalčík
súhlasí s našimi múdrymi prababičkami a dodáva, že hostia
Fabriky ctia tradície najmä cez obľúbené vývary, ale za svoje
prijali už aj mnohé novinky – cviklový krém s kozím syrom,
baklažánovú polievku so špenátovou roládou, pikantný kukuričný krém s pukancami...
Pochodil a poochutnával aj cudzie končiny – hoci aj počas praxe v pražskej michelinovskej reštaurácii –, a predsa
sa s najzaujímavejšou polievkou stretol práve na Slovensku – s krémom z kyslej kapusty a kokosového mlieka so
slaninou. „Na počudovanie mi táto zvláštna kombinácia
celkom chutila a občas ju zaradím aj do denného menu,“
Milan Kovalčík zdôrazňuje, že slovenské kulinárske tradície
nie sú len o chutiach a surovinách, ale o celkovej poctivosti, trpezlivosti a sezónnych plodoch zeme. „V duchu tohto

ZAUJÍMAVOSTI
odkazu ani my nepoužívame polotovary či mrazené potraviny. Vyrábame si všetko od domáceho chleba cez pečivo
až po kávu.“ Teda tak, ako to bolo bežné v kuchyni starkej,
babičky či starej mamy.

›› Ako nadchnúť pravnukov

Krúpy s bielou fazuľou. Šéfkuchár a majiteľ Restaurantu
70 v Ostrove Zoltán Bako by im dal prednosť aj pred drahými, vzácnymi či exotickými lahôdkami. „Mám rád sýte
rustikálne jedlá našich prapradedov,“ vyznáva sa z vášne
pre tunajšie kulinárske tradície. Vo svojej reštaurácii na Považí sa však vždy zamýšľa nad tým, ako nadchnúť pre ne
aj ostatných, predovšetkým deti. Ich kulinársky „svetonázor“, chute a priority treba totiž utvárať od prvého hltu.
„Každé dieťa má iný zúbok, niektoré sladký, ďalšie slaný
a, čuduj sa svete, pred nutelovými palacinkami uprednostní guláš s knedľou. Všetky však chcú, aby bolo jedlo
zaujímavé, pekné a veľmi, veľmi chutné,“ hovorí Zoltán
Bako a dodáva, že im treba pripravovať aj menej obľúbené jedlá, ale vždy sa pohrať s ich vzhľadom. A premeniť,
povedzme, málo obľúbený špenát na palacinkové batôžky
so špenátom a s paradajkami, šošovici dať podobu placky
s tekvicovým šalátom a mrkvu ponúknuť ako mrkvovo-cuketové lievance s vločkami. Pri svojej práci v kuchyni zistil aj ďalšiu pravdu – jedlo, pri ktorom dieťa pomáha, zje

oveľa radšej. „Aby si aj deti našich detí obľúbili tradičné
chute slovenského stola – to nie je len o varení a jedení,
ale aj o náročnej, pritom však pestrej a dobrodružnej hre
na oboch stranách. Treba sa na to stopercentne pripraviť,
vymýšľať, zaujímavo aranžovať.“ Zoltán Bako vie, o čom
hovorí, veď takéto „zručnosti“ nadobúdal na dobrých kulinárskych adresách v zahraničí vyše dvadsať rokov a aj ako
šéfkuchár jedného z najlepších rakúskych „kinderhotelov“.

Redukuje krvácanie z ďasien
a pomáha predchádzať zápalu
KLINICKY TESTOVANÉ

Medicinálna zubná pasta od expertov
www.lacalut.sk

Soňa Hudecová-Podhorná

KRÍŽOVKA

Krížovka o ceny

Voltaire (1694 – 1778), francúzsky spisovateľ: „Úlohou medicíny je zabaviť pacienta až pokiaľ sa sama ...“
ASOT,
CHORO,
IDO

NATKAL,
UTKAL

FRANCÚZSKA
POPOVÁ
SKUPINA

ZOSLABILA

1

KRYT
V ZEMI

TLAČOVÁ
AGENTÚRA
SR

NANI,
PIM,
SJOBA

PÁDLO

NÁSTROJ
PRI PLUHU

URČENÝ
PRE
DIABETIKOV

TAKEMOTO,
UKKO

ČÍRA
TEKUTINA

OLEJNATÁ
RASTLINA

ODBORNÍK
V ETIKE

ALBERT
(DOM.)

CNOSTNÁ
ŽENA

KDEŽEBY

KUŤ

ZÁMER

BUL.
ĽUDOVÝ
ZBOROVÝ
TANEC

PRÚTENÁ
KLIETKA
PRE
KVOČKU

NALIAŤ
NA NIEČO

3

RÍMSKY
CISÁR

STARŠIA
SLOVENSKÁ
SPEVÁČKA

ŠATY
STOPOVAČ
TIBETSKÝ
ODEV

KYSLÁ
ČEREŠŇA

SÚVISLÉ
PORADIE
STONAŤ

PRÁCA,
PO ESPERANTSKY

VLETOVAL
DAJ DO
ZVISLEJ
POLOHY

UMELÝ
JAZYK

ALENT

VYPRALO

CHLIPOT

POLOVICA

VOSLEP

CITOSLOVCE
VÝSMECHU

RIEKA
V RUSKU

ABAKUS

DODÁVALO

DEDO,
PO NEMECKY

2
ZN. ŠPORT.
POTRIEB

STRONCIUM
(ZN.)

LOVEC RÝB
KTO ZAKLADÁ OKÁ NA
LOV

TROPICKÁ
RASTLINA

HRUBÝ
POVRAZ

JAPONSKÝ
REŽISÉR

SPIATOČNÍK
ODBORNÍK
V TAKTIKE

ÁZIJSKÝ
SOKOLÍK

ŠIBÁK

VONKAJŠOK

EUSKALDUNAK

BUŠEL
(ZN.)

AKŽE

PRELAMUJE

KILOPOND
(ZN.)

TAMTIE

ID

STAROGR.
ZHÝRALEC

CHCELO

FÍNSKY BOH
BÚRKY

VÄČŠIE
KLBKO
FINTA

STÁVAL SA
REDŠÍM

VOLANS
(SKR.)

AGE OF PUBERTY(SKR.)
PORTUGAL.
FUTBALISTA

DRUH
PLAVKYNE

LIBANON
(MPZ)

RANÁ

BOROVICOVÝ
HÁJIK

PEČENÝ
MÚČNIK

DÁVAŤ
NA NIEČO
PLETIVO

Správne riešenie krížovky zašlite do 19. 10. 2019 na číslo 6664 ako SMS v tvare NAT (medzera) TAJ3 (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: I. Šarkan
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SÚŤAŽ

Súťaž pre deti
Milé deti, rady by ste vyhrali malý darček? Ktoré farebné ovocie patrí do prázdneho obrázku - A, B, alebo C?
Správnu odpoveď pošlite do 19.10. 2019 na číslo 6664 ako SMS v tvare: NAT (medzera) DETI3 (medzera) 19
(medzera) A, B alebo C (medzera) MENO (medzera) ADRESA.
Cena spätnej SMS je max. 0,50 €. Technicky zabezpečuje A SMS.

Dr. Theiss Multi-Vitamol šťava 1+
Výživový doplnok s vitamínmi a železom
Pre deti od 1 roka
Žiadajte v lekárňach!

A

B

◼
◼
◼

C

podporuje zdravý vývoj a rast detí od 1 roku
udržanie normálnej funkcie imunitného systému
a normálnej tvorby červených krviniek
vitamín C prispieva k udržaniu normálnej
funkcie imunitného systému zvyšuje absorpciu železa

Sledujte časopis
Lekáreň
aj na facebooku

VÝHERCOVIA

Z časopisu  Leto 2019:
Tajnička – ceny v hodnote:

Detská súťaž – malý darček pre:

30 € – V. PAVLOVOVA, KOŠICE

E. KMEŤOVÁ, MARTIN
V. VERKINOVÁ, TISOVEC
I. PITOŇÁKOVÁ, POPRAD

20 € – D. KORZUCHOVÁ, POPRAD 10 € – I.
MAKO, KOŠICE

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

