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Máte pocit, že jste

na šedé  vlasy ještě příliš mladí? 

Máte obavu použít barvu na vlasy jako příliš radikální řešení svého vzhledu? 

Přejete si navrátit svým vlasům jejich přirozenou barvu postupně a nenápadně?

Chcete omezit množství šedivých vlasů tak, abyste vypadali přiměřeně svému věku?

Řešením je Grecian
Gradual ControlTM

 Po použití přípravku Grecian Gradual Control™
vlasy působí přirozeně

 Intenzita šedých vlasů je redukována postupně 

 Barvicí gel GGC neobsahuje peroxid vodíku

 Aktivuje se okamžitě, jakmile se dostane 
do styku s kyslíkem v ovzduší

 Účinkuje postupně a pod kontrolou uživatele

Barvicí gel ve dvou odstínech  středně hnědý, tmavohnědý

NOVINKA
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KliKnutí na zvolené téma vás přesune na příslušnou stránKu.

Dotazy a oDpověDi

Střípky

půvab

6 Vklouzněte do podprsenky
Máte pohodlnou podprsenku?
zvedejte, nikoliv vystrkujte!
Co s kosticemi?
bavlna ne!
Jak oblékat

7 Péče o pleť v každém věku
Krémy pro krásu
dvacítka na krku, tak jaká péče o pleť?
30 let – komplexní ochrana!
40 let – více pevnosti
50 let – hormonální změny

11 Rozmazlujte své nohy
zásady péče o nohy
Jsou vinny vaše boty?
starobylý lékař

NoviNky

příroDa

15 Podběl lékařský

LáSka a DLouhověkoSt

17 3 minuty, které mohou zachránit vaše 
manželství
čtyři klíčové signály
typické otázky z testu profesora Gottmana

pSychoprobLém

20 Nebojte se hádek

zDraví

21 Pocítíte hříchy své minulosti
1. hřích: pravidelně jsem si barvila vlasy 
2. hřích: Můj život ovládaly diety
3. hřích: vždycky jsem byla do bronzova opálená
4. hřích: Hodně jsem pila
5. hřích: byla jsem silná kuřačka
6. hřích: střídala jsem partnery
7. hřích: Jedla jsem jen nezdravé jídlo
8. hřích: nosila jsem vysoké podpatky

24 Nikdy není pozdě chránit své kosti aneb 
Tichý zloděj
Co je osteoporóza?
Jste v rizikové skupině?
Faktory, které nemůžeme ovlivnit
Možnosti diagnostiky
Jak můžeme osteoporózu léčit?

Jak Jíme

27 Průvodce ženy potravinovými doplňky
6 důležitých vitaminů
slovníček potravinových doplňků
přírodní nebo organické
6 mocných minerálů 

30 Veselá 
vařečka

recepty

31 Jarní kouzla 
s Gervais 
natur

křížovka

... jsme mediálním partnerem projektu 
Emil Českého paralympijského výboruobsaH ...
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?? přečetla jsem si článek o šilhání 
a chtěla bych o této problematice 
vědět víc. zejména mě zajímá, 
jestli může strava, zvláště vitami-
ny, ovlivnit zrak, zda mám malým 
dětem dávat sluneční brýle a co 
obecně škodí zraku.

Kateřina L., plzeň

!! vliv stravy je obecně velmi 
důležitý nejen pro vývoj všech 
struktur tělesných, ale samozřej-
mě i oka. blahodárný vliv má vi-
tamin a například na metabolis-
mus rohovky nebo sítnice. oko, 
stejně jako jiné orgány včetně 
svalů a kostry, potřebuje i ostatní 
vitaminy. samozřejmě vliv vita-
minoterapie nelze přeceňovat. 
rozhodně vitaminy nejsou léky, 
které by dovedly zabránit šilhání 
nebo nějak zlepšily vidění dítěte. 
ale v každém případě povzbudí 
celkový imunitní systém dítěte, 
který má pak vliv i na vývoj oka.

Co se týče nošení slunečních 
brýlí malými dětmi, lze říct, že 
ho doporučujeme, ale má to 
dvě stránky. při pobytu na ho-
rách, u moře nebo na prudkém 
sluníčku jsou vhodné kvalitní 
brýle s uv filtrem, aby filtr ab-
sorboval škodlivou složku ultra-
fialového záření, které může mít 
negativní vliv na dětské oko. na 
druhé straně bych nedoporučil, 
aby rodiče nechávali děti nosit 
sluneční brýle pořád. oko pod 
nimi může zchoulostivět. tedy 
sluneční brýle mají děti nosit jen 
v extrémních slunečních pod-
mínkách.
a co obecně škodí zraku? u do-
spělého člověka už to, když ne-

dbá prvních varovných signálů, 
že třeba špatně vidí do dálky 
nebo na blízko. to je impulz, aby 
navštívil očního lékaře, jinak si 
zbytečně „zadělává“ na potíže. 
člověk, který špatně vidí v dů-
sledku pokročilého věku, by 
měl nosit brýle nebo kontaktní 
čočky, protože se mu zlepší cel-
kové prostorové vnímání, ale 
zamezí se i různým příznakům, 
jako jsou bolesti hlavy, překrvení 
očí apod. pozornosti by nemělo 
uniknout ani to, když máme jiné 
potíže, například v současné 
době ve velkých městech jsou 
to alergická onemocnění (různé 
pálení a svědění očí). překrvení 
spojivek, mhouření očí, slzení 
nebo kožní anomálie u dětí mají 
být impulzem pro rodiče, aby 
s nimi šli okamžitě k lékaři. dítě 
si samo od sebe neřekne, co 
by potřebovalo. také správné 
osvětlení při čtení nebo studiu 

má svůj význam, protože při 
špatném světle může docházet 
k překrvení spojivek, přesvětlo-
vání očí, bolestem hlavy apod. 
dítě je pak třeba nevrlé, špatně 
spí, nesoustředí se ve škole. 
takže i uspořádání dětského po-
kojíčku, kde dítě pracuje, čte si 
nebo kreslí, není zanedbatelné. 
na druhé straně je nutno říci, že 
u něj tyto podmínky nevyprovo-
kují dioptrickou vadu. ta už tam 
určitě nějakým způsobem je, ale 
ve ztíženějších podmínkách tím 
spíš vyjde na povrch. i z toho dů-
vodu tyto faktory hrají roli a má 
se jim věnovat pozornost.

Mudr. Milan odehnal, 
primář dětské oční kliniky Fn v Motole

?? Je nutno střídat typy cvičení, 
nebo stačí třikrát týdně jízda na 
rotopedu?

nikola s., Jičín

!! záleží na tom, proč cvičíme. to 
je otázka, kterou bychom si měli 
zodpovědět ještě před tím, než za-
čneme plánovat cvičební program. 
Cvičení může mít mnoho důvodů: 
můžeme cvičit, abychom si zlepšili 
aerobní kapacitu, abychom zvětšili 
svalovou sílu nebo svalovou vytr-
valost, abychom si zlepšili držení 
těla, popřípadě odstranili bolesti 
v zádech. nebo můžeme cvičit, 
abychom zhubli a změnili k lepší-
mu vzhled postavy, nebo dokonce 
zvětšili svalovou hmotu a „vyrýso-
vali“ svaly. pokud si ujasníme, co 
od cvičení očekáváme, můžeme 
vybírat typ cvičení, které nás k to-
muto cíli dovede. potom si už stačí 
naplánovat takzvané principy „Fit“ 
(frekvence – kolikrát týdně, intenzi-
ta, jakou intenzitou a trvání – kolik 
času budeme jedné lekci věnovat).
vrátím-li se k výše položené otázce, 
mohu odpovědět pouze násled-
ně: jízda na rotopedu je vhodná 
v případě, že se člověk rozhodne 
zlepšit aerobní kapacitu a odstranit 
podkožní tuk. potom musí na roto-
pedu jet takovou intenzitou, aby se 
jeho tepová frekvence pohybovala 
v takzvaném aerobním pásmu (vy-
počítá se: 220 minus věk a z toho 
60 až 85 %) nejméně po dobu 
15 minut a nejméně třikrát týdně. 
Ke stejnému cíli povede jakékoli 
aerobní cvičení, tedy vytrvalostní 
cvičení v aerobním pásmu. zda 
je, nebo není vhodné střídat typ 
aerobního cvičení, souvisí zejména 
s motivací ke cvičení.

doc. phdr. Eva blahušová, Csc.

dotazy & odpovědi ...
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víte, že… 
…člověk má za noc 8 až 10 snů, 

přestože asi 8 % žen a 15 % mužů 
tvrdí, že sny nemívají? avšak 
nejméně 42 % žen a 25 % mužů 
si po probuzení vzpomene ales-
poň na jeden sen.

…Leonardo da vinci prý spal po 
4 hodinách vždy 15 minut?

…Japonka Kamato Hongoová, kte-
rá byla považována za nejstar-
šího člověka na světě a zemřela 
v roce 2003 ve věku 116 let, byla 
pozoruhodná i tím, že spala jen 
jednou za dva dny?

…v průběhu let se průměrná dél-
ka spánku ve vyspělých zemích 
zkrátila z 9 hodin na počátku 20. 
století na současných 7,5 hodi-

ny? největší vliv na spánkové 
zvyklosti mělo rozšíření elektrifi-
kace, a tedy i umělého osvětlení. 

…přechod na zimní čas obvykle 
tolerujeme lépe, protože naše 
biologické hodiny mají u většiny 
z nás tendenci se zpožďovat? 
denní rytmus netrvá přesně 
24 hodin, ale je o něco delší. při 
přechodu na letní čas musíme 
vstávat dříve a adaptace trvá 
déle.

zdroj: Focus agency 

EvropsKÝ dEn 
MELanoMu v čEsKÉ 
rEpubLiCE - ponděLí 
11. Května 2009
Maligní melanom stále zůstává jed-
ním z nejčastějších zhoubných ná-
dorů, jehož výskyt se stále zvyšuje 
zejména u mladých lidí, nejvyšší 
nárůst je pozorován u žen ve věku 
10–29 let. Evropský den melanomu  
má širokou veřejnost upozornit na 
rizika této choroby. Letos se zapo-
jilo již 24 z 27 zemí Evropské unie 
(loni to bylo 16 zemí). za 8 uply-
nulých ročníků Evropského dne 
melanomu v čr bylo již vyšetřeno 
více než 32 tisíc osob, jen za loň-
ský rok pak bylo diagnostikováno 
celkem minimálně 26 maligních 
melanomů.
včasná diagnostika znamená lepší 
prognózu a krédem všech derma-
tologů je, že žádný pacient by ne-
měl na melanom zemřít. seznam 
všech pracovišť, kde si lze během 
EdM nechat bezplatně vyšetřit 
mateřská znaménka, bude prů-
běžně aktualizován na webových 
stánkách www.melanoma.cz. 

 

nadváha může zkrátit 
život o 10 let
tyto údaje byly zjištěny v průběhu 
analýzy výsledků jednoho z nej-
větších výzkumů týkajících se nad-
váhy, které proběhly za poslední 
dobu, do něhož se celkem zapojil 
více než 1 milion osob. Jak infor-
mují vědci, pokud bMi je v rozmezí 
30 až 35 (střední nadváha), délka 
života se může zkrátit o 3 roky, 
pokud je bMi od 40 do 50, může to 
zkrátit život až o 10 let.

sto kroků za minutu 
pro zdraví
sto kroků za minutu během půlho-
diny – to je vzorec ideální fyzické 
námahy. tvrdí to vědci z univerzity 
v san diegu v usa. během výzku-
mu sledovali osoby, které se pravi-
delně věnují cvičení chůze na tre-
nažeru. současně hodnotili jejich 
zdravotní stav. 
zjistilo se, že osoby, jejichž zdravot-
ní stav byl nejlepší, dokázaly udržet 
tempo 100 kroků za minutu a jejich 
denní trénink trval přibližně 30 
minut. vědci připomínají, že dnes 
je náš způsob života velmi  pasivní. 
proto je třeba směřovat k cíli po-
stupně. začít s 1000 kroků za deset 
minut a po několika týdnech zvy-
šovat zátěž až na konečných 3000 
kroků za 30 minut. 

Střípky
střípKy ...
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Vklouzněte 
do podprsenky
Víte, že špatná velikost podprsenky může poškodit 
vaše zdraví? Jak zvolíte takovou, jakou skutečně 
potřebujete?

Máte pohodlnou podprsenku?

podle svědectví prodavaček z od-
dělení prádla má velké procento 
žen, které přijdou do obchodu, 
podprsenku špatné velikosti. na-
jděte si pro výběr správné podpr-
senky čas – prospějete tím nejen 
svému výstřihu, ale i své postavě, 
zvedne se vám sebevědomí a oble-
čení bude lépe sedět.
nošení nesprávné podprsenky 
může být velmi nepohodlné, a ze-
jména máte-li větší prsa – potrápí 
vás červené otlaky na ramenou, na 
zádech a pod prsy. tyto otlaky jsou 
známkou toho, že nenosíte pod-
prsenku správné velikosti. ať už 
je příliš velká nebo malá, nespráv-
ná podprsenka může poškodit 
jemnou kůži prsou. samozřejmě 
ovlivní i držení těla, a následně tak 
může způsobit problémy se zády.

vyzkoušejte ji!
zlaté pravidlo pro koupi podprsen-
ky zní – vyzkoušejte ji! přestože jste 
si jista velikostí, můžete potřebovat 
menší nebo větší v závislosti na 
tvaru košíčku. ne všichni výrobci 
podprsenek dodržují velikosti, tak-
že zkoušení je velmi důležité.
některé ženy si ani neuvědomují, 
o kolik pohodlněji by se cítily v 
podprsence jiné velikosti. Koupě 
podprsenky je věda. největší chy-

ba, kterou dělají ženy, když přibe-
rou na váze, je koupě podprsenky 
s větším obvodem zad místo pod-
prsenky s větším košíčkem. týká-li 
se to i vás, vyzkoušejte si při příš-
tím nákupu místo většího obvodu 
větší košíček.

zvedejte, nikoliv vystrkujte!
podporu potřebují i malá prsa. 
Koupě malé podprsenky pro vy-
tvoření svůdnějšího dekoltu není 
rozhodně vhodná. Existují fantas-
tické push-up podprsenky, které 
poskytují plnou podporu a také 
pomohou vytvořit dekolt, o kterém 
se vám ani nesnilo.

Co s kosticemi?
Kostice zvedají a poskytují prsům 
oporu a zajišťují jejich lepší tvar, 
kdežto měkké košíčky pouze posky-

tují oporu. pokud byla podprsenka 
zvolena dobře, kostice nemohou 
prsa nebo prsní tkáně poškodit.

bavlna ne!
Je to asi jeden z mála případů, kdy 
se nedoporučuje stoprocentní 
bavlna, protože se lehce roztahuje 
a není dostatečně pevná – mno-
hem více vám pomůže směs nylo-
nu nebo lycry.

Jak oblékat
1. vklouzněte do ní
podprsenka vám nesedne automa-
ticky. buď si musíte prsa srovnat do 
košíčku rukou, nebo se předklonit 
a prsa do košíčku „zhoupnout“.

2. srovnejte ramínka
ujistěte se, že ramínka mají správ-
nou délku.

3. Kde jsou kostice?
Jedna ze známek, že potřebujete 
jinou podprsenku, je, že nesedí 
kostice. Kostice nesmějí být ne-
pohodlné ani se zarývat do prsou 
nebo hrudníku.

4. Máte pouze dvě ňadra, nikoliv 
čtyři
podprsenka musí prsa dostateč-
ně nadzvednout, košíčky musí 
dokonale „sedět“ a nedeformovat 
prsa, aby se nevytvářel dojem čtyř 
ňader. platí to i pro push-up podpr-
senky. 

Foto: zdeněk platl

Pečujeme o podprsenku
Ruční praní spodního prádla 
je pro jeho údržbu nejlepší. 
Podprsenku neždímejte, 
protože tím poškozujete její 
tvar a můžete zničit kostice. 
Nechte ji okapat a nesušte ji 
vedle tepelného zdroje, protože 
elastické materiály jsou na 
teplo velmi citlivé.

půvab ...
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péče o pleť 
v každém věku
Má se pečovat o pleť už od mládí? Kdy máte 
začít přemýšlet o krému proti vráskám? 
Je vhodné, nebo dokonce nutné, používat 
pravidelně noční krém? Těmito a dalšími 
podobnými otázkami se dříve či později začne 
zabývat většina žen.

Krémy pro krásu
čím dříve začneme pečovat o pleť, 
tím lépe ji připravíme na biologic-
ké změny, které ji čekají v různých 
etapách života. zpočátku je vše 
v pořádku, pleť je hladká a hebká, 
má dostatek kolagenu a elastinu. 
během let se postupně opotřebo-
vává, roztahuje se a ochabuje.
Krémy proti vráskám, nebo proti 
stárnutí – jaký je v tom rozdíl? prv-
ní krémy řeší především problém 
vyhlazení vrásek, kdežto druhé 
jsou komplexní a působí spíše 
preventivně. proto je vždy potřeba 
začít právě jimi. ostatně, většina 
žen usiluje o to, aby neměla pleť 
zašedlou, ochablou a pozname-
nanou kruhy pod očima. nutno 
dodat, že nové krémy působí „na 
všech frontách“: na vrásky, pevnost 
i zářivost pleti. Jsou účinné? oproti 
hydratačním krémům, jejichž pů-
sobení je vidět ihned (pleť je jemná 
a měkká téměř okamžitě po aplika-
ci), vyžaduje působení krému proti 
stárnutí delší dobu. nemůžete če-
kat zlepšení stavu pleti druhý den.
Je velmi důležité najít si „svůj“ 
krém. Každý krém je složitou vě-
deckou kompozicí hydratačních, 
zpevňujících a obnovujících slo-
žek. Každá pleť má svou slabinu: 
suchost, citlivost na nečistoty... 
nejúčinnější krém pro vás je ten, 
který působí na vaše problémy. 
například: pracujete v suchém pro-
středí, tzn. že nejdůležitější pro vás 
je hydratace pleti ráno a večer. po-
kud je vaše pleť suchá od přírody, 
tedy nemá dostatek vlastního tuku, 

půvab ...

Fit pro život 3 / 2009
www.fitprozivot.czTrafika

7

7 Obsah

http://www.fitprozivot.cz
http://www.elisting.cz
http://www.fitprozivot.cz/


vhodným krémem bude krém bo-
hatý na ceramidy.
pokud máte citlivou pleť, vyhýbejte 
se všemu, co by ji mohlo podráždit. 
používejte takové přípravky, které 
svým složením dráždění snižují.
Krémy proti stárnutí jsou vyrobené 
na základě dlouhodobých vědec-
kých výzkumů. ale je v tom i trocha 
tajemství. vždyť tyto krémy by 
měly zastavit běh času.

dvacítka na krku, tak 
jaká péče o pleť?
většina „zásadních kosmetických 
rad“ směřuje k období, kdy se na 
pleti projeví první známky stárnutí. 
zdálo by se tedy, že správně si po-
radit s vráskami, s pigmentovými 
skvrnami a prvními šedinami je to 
nejdůležitější, co by měla žena při 
péči řešit. období, kdy dívky a ženy 
podobné starosti ještě zdaleka 
netrápí, je tedy dobou zdánlivé 
pohody, bez nutnosti nad péčí pří-
liš přemýšlet. Jenomže doba, kdy 
se problémy ještě neprojevily, je 
z hlediska budování stability ná-
vyků k prevenci nepříznivých jevů 
snad nejdůležitější.
pleť v období okolo dvaceti větši-
nou opravdu nepotřebuje (až na 
výjimky) speciální péči pomocí 
řady přípravků. neobejde se však 
bez udržování čistoty a pečlivého 
odstraňování veškerých líčidel na 
konci každého dne. zatím většinou 
není ještě jisté, jaký typ pleti bude 
její majitelku provázet po zbytek 
života – na pleti doznívají projevy 
akné, která se i okolo dvacítky ještě 
může projevovat zvýšeným maště-
ním a ucpáváním pórů, i když v bu-
doucnosti bude pleť spíše sušší 
nebo zcela normální.
v tomto období tedy většina mla-
dých žen docela dobře vystačí 
s pleťovým mlékem a pleťovým 
tonikem, po pleťovém krému – 
hydratačním a lehkém – je potře-
ba sáhnout jen občas. při řešení 
okamžitých problémů není nutné 
uchylovat se k přílišnému používá-
ní pleťové vody s obsahem alkoho-

lu. stahovací a čisticí účinky těchto 
přípravků se sice mohou krátkodo-
bě projevit pozitivně, ale brzy se 
nepříjemné projevy doprovázející 
nadměrné maštění kůže opět vrátí 
a jsou ještě výraznější. doprovod-
né projevy akné – mastná pleť, 
ucpané póry a účes, který vypadá 
již druhý den po umytí vlasů ne-
vzhledně – sice vyžadují pečlivou 
hygienu, na druhé straně přílišné 
namáčení pokožky a používání 
mýdla způsobuje narušení nebo 
úplné odstranění ochranného fil-
mu na kůži, její větší citlivost, sklon 
k okamžitému přesychání a tvorbě 
ekzémů. tento problém postihuje 
zejména aktivní dívky, které pravi-
delně navštěvují fitcentra a bazény. 
při sprchování je vždy potřeba po-
užívat k ošetření kůže tělové mléko 
nebo olej do koupele. blahodárné 
jsou i pravidelné masáže pokožky 
drsnou žínkou z luffy, které mohou 
být vhodnou prevencí celulitidy 
a případného vzniku strií.
nezanedbatelnou složkou péče 
o tělo je v tomto věku nácvik 
úpravy nehtů a také odstraňování 
chloupků. zájem o vzhled nehtů 
se projevuje u většiny dívek již po 
patnáctém roce a není na tom nic 
špatného. pěkné ruce s bezvad-
ně upravenými nehty bez záděr 
a oloupaného laku jsou jednou 
z důležitých vizitek kultivované 
ženy. a jestliže si mladé ženy okolo 
dvaceti mohou ještě dovolit použí-
vat krém na obličej velmi střídmě, 
totéž neplatí o ošetření rukou. 
čím dříve si ženy zvyknou ošetřit 
pokožku rukou kvalitním krémem 
po každém delším kontaktu kůže 
s vodou nebo po hrubší práci, tím 
větší mají naději na to, že ve vyšším 
věku nebude kůže rukou zbytečně 
rychle stárnout v kontrastu s udr-
žovanou a pečlivě ošetřovanou 
pletí obličeje a dekoltu.
totéž se ostatně týká i ošetření 
kůže opakovaně namáhané de-
pilačními zákroky; po oholení 
chloupků i po použití depilačního 
krému je potřeba kůži vždy chrá-
nit před zbytečným vysušováním, 
podle typu pleti je možné volit 

buď krém, nebo tělové mléko.
starostí, která bude ženy provázet 
po celý život, je důsledná ochrana 
proti účinkům slunečního záření. 
zejména v mladším věku prahnou 
ženy a dívky po bronzově opá-
lené pokožce. negativní účinky 
nadměrného vystavování se uva 
a uvb-záření na plážích nebo v so-
láriu se neprojeví okamžitě, avšak 
v pokročilejším věku budou zby-
tečně o to výraznější. předčasné 
vrásky, pigmentové skvrny a suchá 
zestárlá kůže budou pak vyžadovat 
víc péče než při včasném použití 
ochranných krémů se slunečním 
faktorem vždy, když je potřeba. 
v současné době je na trhu rozsáh-
lá nabídka přípravků určených pře-
vážně k opalování, ale také hydra- 
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tačních krémů, make-upů a gelů, 
kde je ochrana proti intenzivnímu 
slunečnímu záření chápána jako 
doplněk působení přípravků.

30 let – komplexní 
ochrana!
po třicítce se snižuje produkce 
kolagenu. Elastická vlákna začínají 
ochabovat. vrstvy pokožky se zplo-
šťují a epiderm je tenčí a citlivější. 
tvoří se vrásky. stárnutí pokožky 
neprobíhá u všech stejně. na ně-
kterých lidech se projeví velmi 
brzy, jiného jako by se věk nedo-
tkl. Ke genetickým faktorům se 
přidávají faktory spojené s naším 
způsobem života: uv-záření, kou-
ření (aktivní i pasivní), znečištění 
ovzduší, stres, to vše jsou vlivy, 
které ohrožují pleť. pak je nucena 
se bránit, vytváří více volných ra-
dikálů, které jí škodí a urychlují její 
opotřebení. naše pleť je pochopi-
telně naprogramována a vybavena 
k tomu, aby se mohla bránit proti 
narušení rovnováhy. pokud je však 
vystavena nepříznivým vlivům 
trvale, její obranné schopnosti se 
snižují a nakonec mizí. brání se čím 
dál hůře a stárne rychleji. aktivní 
ochrana je jednou z cest, kterou se 
odborníci velmi vážně zabývají.

dostatek vitaminů
antioxidanty, ochrana a energie – 
každý den se dozvídáme o unikát-
ních vlastnostech a schopnostech 
vitaminů. spoléháme se na to, že 
nám pomohou napravit prohřešky 
plynoucí ze špatných stravovacích 
návyků. Je samozřejmé, že pleť, 
která dostala kvalitní výživu, se 
dokáže bránit lépe. ovšem vitami-
ny nejsou stabilní. od té doby, co 
je umíme uchovat aktivní a účin-
né v krémech, jsou velmi žádané 
a prožívají rozkvět.

vitamin C
známe jeho blahodárné povzbuzu-
jící působení na mikrokrevní oběh 

(chrání cévy). Je nezbytný v pří-
pravcích proti vráskám, protože se 
zapojuje do syntézy kolagenu. aby 
se mohl přidávat do krémů, bylo 
potřeba se naučit jej stabilizovat. 
to je postup, který vyžaduje velké 
úsilí.

vitamin a
známe jej jako retinol. Je to pro 
pleť nejdůležitější vitamin, proto-
že hraje klíčovou úlohu v obnově 
buněk. Když se dostane do buňky, 
přemění se na okysličený vitamin 
a a v této podobě je nejaktivnější. 
s postupem času se nároky pleti na 
vitamin a značně zvyšují a výživa 
jej nestačí doplňovat. pomohou 
krémy s vysokým obsahem vita-
minu a. pro kosmetické firmy byla 
jeho stabilizace opět velkým pro-
blémem, protože je značně citlivý 
na světlo.

vitamin E
Je to především nejmocnější pří-
rodní antioxidant v pleti. Chrání ji 
před vlivem uv-záření a před před-
časným stárnutím.

40 let – více pevnosti
na co se zaměřit nejvíc? pleť ztrácí 
svou pružnost. objevují se vrásky, 
zvláště kolem očí a rtů. Kontury 
obličeje už nemají tak pevnou linii. 
abyste udržely pleť co nejdéle pev-
nou, použijte prostředky působící 
na pleť zevnitř, aby jí pomohly co 
nejdéle zachovat elasticitu.

noční směna
noc je období, kdy pleť odpočívá. 
neznamená to však, že by spala. 

přes den se pasivně brání všemu, 
co ji ohrožuje (slunce, znečištěné 
ovzduší atd.), v noci se regeneruje 
tím, že obnovuje své buňky. Je to 
ideální období, kdy jí můžeme po-
moci doplnit všechny aktivní látky, 
které potřebuje.

50 let – hormonální 
změny
Kolem padesátky začíná velký 
hormonální otřes. tento proces 
neprobíhá u všech žen stejně, 
ale v období menopauzy hor-
monální změny velmi ovlivňují 
stav pleti. Kůže je sušší, snižuje 
se v ní obsah vody a produkce 
tuku, epiderm je tenčí, množí se 
a prohlubují se vrásky. Estrogen, 
ženský pohlavní hormon, hraje 
důležitou úlohu v kvalitě pleti, 
stimuluje celý komplex buněčné 
aktivity, syntézu kolagenu a elas-
tinu. po menopauze dochází až 
ke 30% ztrátě kolagenu.
Existuje pomoc: hormonální 
substituční terapie, která také 
zpomaluje stárnutí pleti a celého 
organismu.
ani účinky kosmetiky však ne-
jsou zanedbatelné. Jelikož pleť 
vstupuje do období zvýšené 
suchosti a zranitelnosti, je nutné 
jí dodat důležité složky, které 
jí scházejí. Ženy, které v tomto 
období našly svůj krém, bývají 
většinou spokojené: přináší jim 
pocit viditelného zlepšení stavu 
pleti.

aHa a okysličený vitamin a
ošetření s použitím ovocných ky-
selin (aHa) a okysličeného vitami-
nu a dosahuje v boji proti vráskám 
vynikajících výsledků. Každá pleť 
však na ně reaguje „po svém“, u ně-
koho mohou vyvolat i podráždění. 
aHa zlepšují vzhled pleti, působí 
na pružnost a mají i určité hydra-
tační schopnosti. 

odborná spolupráce: 
phdr. Milana Šimáčková

Foto: zdeněk platl a archiv redakce

slunce je bezpochyby 
největším nepřítelem 
pleti. v padesáti máme 
takovou pleť, jak jsme se 
k ní chovaly ve dvaceti.
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� Pfiípravky JUST FOR MEN pÛsobí pouh˘ch 5 minut
� Obarví pouze ‰ediv˘ nebo pro‰edivûl˘ vlas i vous
� Staãí si vybrat z ‰iroké nabídky pfiirozen˘ch odstínÛ ten nejvhodnûj‰í
� Speciální soubor látek s vitaminem E, proteinem, 

hefimánkem a aloe verou pfiispívá k zafixování barvy ve vlasové 
kÛfie a chrání ji pfied vyblednutím
� Po pouÏití tûchto pfiípravkÛ

získají vlasy i vousy nejen zcela
pfiirozen˘ odstín, ale navíc
vypadají silnûj‰í a zdravûj‰í

VraÈte se zpût k pfiírodnímu tónu sv˘ch vlasÛ
i vousÛ pomocí kvalitních pfiípravkÛ pro muÏe
„JUST FOR MEN“. V ãem spoãívá jejich pfiednost?

GRECIAN 2000 LOTION
GRECIAN 2000 CREAM LADY GRECIAN 2000 

GRECIAN 2000
PLUS (pûnov˘) 

Chcete mít vlasy i v pozdním vûku zdravé a stejné barvy 
jako v mládí? PouÏívejte Grecian, moderní pfiípravek vlasové
kosmetiky pro navrácení pÛvodní pfiirozené barvy vlasÛ!
� Grecian je pfiirozen˘, levn˘, s trval˘m, ãasovû neomezen˘m úãinkem
� PÛsobí pomalu, nenápadnû a jistû
� PouÏívá se bez rukavic a pracného naná‰ení barvy
� Pfiípravky fiady Grecian neobsahují olovo

šedivé vlasySbohem

Informace a objednávky na: www.zelenalekarna.cz nebo na tel.: 224 225 353.

Tónovací gel na vousy

Tónovací šampon 

37 GrecianaJust.qxd  11/11/08  15:56  Str. 37
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Rozmazlujte své nohy
Naše nohy léta trpěly kvůli módě, nyní je čas, 
abychom jim poskytli ošetření, jaké si zaslouží.

Každé chodidlo se skládá z 26 kos-
tí, 33 kloubů a z více než 100 
šlach, svalů, úponů, cév a nervů. 
Je smutné, že jsou naše chodidla 
podle všeho to poslední, na co při 
péči o tělo myslíme. už od pradáv-
na jsme byli zřejmě rozhodnuti 
nakládat co nejhůř s jednou z nej-
důležitějších částí našeho těla. 
to vše ve jménu domnělé krásy 
a módy.
číňané se domnívali, že krása 
znamená droboučká chodidla, 
výsledkem byly celé generace žen, 
které se jen obtížně pohybovaly 
na chodidlech, která byla boles-
tivým způsobem bandážována 
a deformována. v jiných částech 
světa ženy a často také muži nevá-
hali vtěsnat své nohy do špičatých 
střevíců s neuvěřitelně vysokými 
podpatky. stoicky snášeli puchýře, 
kuří oka, kladívkové prsty a bolest 
jen proto, aby vypadali dobře. 
i dnes zažíváme kvůli diktátu 
módy muka.
někteří lidé přijímají z nějakého 
důvodu bolest chodidel jako něco, 
co se prostě musí vydržet. ovšem 
bolest je symptomem, že něco 
není v pořádku, a když ji cítíme, je 
možno a záhodno s tím něco dělat.
Kuří oka a zatvrdlá kůže se vy-
tvářejí z odumřelé kůže, která se 
časem nashromáždila, aby chrá-
nila dotyčné místo před třením 
a tlakem při kontaktu s těsnou 
botou. Kuří oka se nejčastěji vy-

tvářejí na prstech a zatvrdlá kůže 
na místech, kde působí tlak, jako 
je bříško pod palcem.
Kuří oka bývají velmi bolestivá. 
Když se vypravíme za pedikérkou, 
aby je odstranila, okamžitě se nám 
uleví. na rozdíl od toho, co si lidé 
myslí, jde o naprosto bezbolestný 
zákrok, protože se odstraňuje od-
umřelá kůže. bolest, kterou cítíme 
při chůzi, působí tlak kuřího oka 
na měkkou kůži pod ním.
Když je kuří oko pryč, měla by se 
zjistit příčina jeho tvorby, aby se 
zabránilo jeho opakovanému obje-
vení. to však může znamenat roz-

loučení s oblíbenými botami nebo 
alespoň omezení jejich nošení.
Tinea dermatofytóza, také zná-
má jako atletické chodidlo, je 
plísňové onemocnění, jež vzniká 
přemnožením bakterií, které se 
na noze normálně vyskytují v dů-
sledku zvýšené teploty a vlhkosti 
v uzavřené botě.
Lidé mají většinou plíseň, protože 
si nohy řádně neosuší. dá se jí 
poměrně snadno předejít použí-
váním protiplísňových roztoků, 
pudrů, mastí nebo krémů, které 
jsou v širokém měřítku k dostání 
ve většině lékáren.

1.nehty na nohou si stříhejte dostatečně, používejte k to mu 
nůžtičky nebo kleštičky na stříhání nehtů na nohou (nikoliv 

nůžtičky nebo kleštičky na stříhání nehtů na rukou). K zabroušení 
hran a nerovností nehtů si berte smirkový nebo skleněný pilníček, 
zamezíte tak třepení.

2.  Jednou nebo dvakrát do týdne používejte přírodní pemzu 
nebo speciální pilník, abyste se zbavili odumřelé ztvrdlé kůže.

3. Každý den vetřete do pokožky na nohou – zejména na paty 
a jiná suchá místa – dobrý hydratační krém na nohy.

4. péči o dobře udržované nohy dokončete lakováním nehtů. 
Máte-li raději přirozený vzhled, zvolte tzv. nahý nebo bezbarvý 

lak. Francouzská manikúra vypadá na prstech u nohou také báječně! 
pro dobrý výsledek oddělujte prsty při lakování separátory nebo ka-
pesníčky. použijte podkladový nátěr, aniž byste překryli lůžko, a pak 
vrchní nátěr kvůli lesku a jako ochranu proti třepení nehtů.
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Kladívka jsou zdeformované 
klouby palce u nohy způsobené 
nevhodnou obuví. někteří lidé 
k nim mají dědičné dispozice, ale 
většinou bývá důvodem nošení 
bot s příliš úzkou špičkou.
palec nejprve opuchne, pak kloub 
přestává být pohyblivý a už se 
řádně neohýbá. Když probíhá 
změna, kloub je měkký, bolest 
většinou ustoupí, když je změna 
ukončena.
obrátíte-li se s těmito problémy 
na ortopeda včas, můžete předejít 
mno ha nepříjemnostem a kom-
plikacím.
Zápach nohou vzniká v důsled-
ku přítomnosti bakterií a také 
proto, že je na této malé ploše na 
250 000 potních žláz. zápach no-
hou není známkou špatného 
zdravotního sta vu. Je dáno 
metabolicky, že jsou 
nohy některým 
lidem cítit více, 
jiným méně. 
zápach se 
samozřej-
mě stup-
ňuje 
v uza-
vře-
ných 
bo-
tách, 
zejména 
pokud se 
celý den (např. 
v práci) nepřezouváte.
trpíte-li zápachem nohou, noste 
zásadně boty z kůže a přírodních 
vláken a bavlněné ponožky. Exis-
tuje také řada pudrů a deodoran-
tů, které pomáhají tento problém 
překonat.
Suché popraskané paty jsou 
běžným problémem, zejména 
v létě, kdy nosíme pantofle nebo 
sandály bez punčoch. v extrém-
ních případech jsou praskliny tak 
hluboké, že krvácejí. Je to způsob, 
jímž vám tělo říká, že v této ob-
lasti působí nadměrný tlak, a ono 
vytváří na obranu čím dál tím více 
kůže. důležité je udržovat nohy 
dobře hydratované, aby se zame-

zilo dalšímu vysoušení. zarostlé 
nehty vznikají tehdy, když 
okraje nehtů bolestivě zarůs-
tají do kůže. Jsou většinou 
způsobeny nesprávným 
stříháním nehtů (poraď-
te se s pedikérkou), 
mohou být však 
také dědičné, vzni-
kají i v důsledku 
tlaku boty 
nebo pora-
nění.

zásady 
péče 

o nohy
Každý, kdo trpí bolestí v důsledku 
kuřích ok nebo zatvrdlé kůže, by 
měl vyhledat odborníka, který 
ošetří nohy. nikdy se nesnažte 
zbavit se těchto problémů sami.
Máte-li nohy zdravé, můžete je 
udržovat v bezvadném stavu pra-
videlnou měsíční pedikúrou.
doma byste měli o své nohy pe-
čovat samozřejmě také. Můžete si 
dopřát uklidňující koupel nohou 
– postačí k tomu umyvadlo z umě-
lé hmoty. speciální přípravky pro 
tyto koupele obsahují složky, které 
unavené, bolavé nohy uklidní, 
osvěží a působí jako deodoranty. 
po takové koupeli není „k zaho-
zení“ si chodidla, případně i lýtka 

proma-
sírovat 

s použitím 
kré mu 

určeného 
k péči o nohy.

Jsou vinny 
vaše boty?

ideální boty by měly být 
vepředu dostatečně široké, aby 
se do nich chodidlo pohodlně 
vešlo a nebylo jimi svíráno.
boty by se měly vždy ohýbat tam, 
kde se ohýbají prsty, nikdy ne 
kdesi uprostřed prstních článků, 
a měly by mít pevný podpatek. 
výška podpatku závisí na tom, co 
je pro vás pohodlné. někomu vy-
hovuje dvoucentimetrový podpa-
tek, jiní dávají přednost podpatku 
vyššímu (za optimální se obvykle 
považuje přibližně výška tří cen-
timetrů). rozhodující je pohodlí 
a stabilita na polštářku pod pal-
cem. Když je stabilita ohrožena, 
prsty se kroutí dospodu, což se 
nepříznivě projeví na změnách 
prvního kloubu. a to má za ná-
sledek zhoršenou stabilitu celého 
těla a mnoh dy i další zdravotní 
rizika. 

Foto: archiv redakce
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Estée Lauder
re-nutriv ultimate radiance Makeup spF 15

pro ženy, které touží jen po těch nejlepších 
účincích a největším luxusu, představila 

značka Estée Lauder nový tekutý pod-
kladový make-up, jehož luxusní složení 

přispívající k zářivosti pleti obsahuje rubíny, 
safíry a perly z jižního tichého oceánu.

nový make-up Re-Nutriv Ultimate Ra-
diance Makeup SPF 15 je přírůstkem 

do kolekce luxusních výrobků Estēe 
Lauder re-nutriv určených pro péči o pleť 
a k líčení. představuje jedinečnou kombi-

naci nejmodernější technologie make-upu 
a unikátních a vzácných složek. 

pomáhá docílit prakticky dokonalého 
vzhledu, zároveň okamžitě zjemňuje 
viditelnost linek a vrásek. uklidňující 

hydratační vlastnosti kyseliny hyaluronové 
zajišťují pokožce vláčnost a hydrataci po 
celý den. tato moderní kompozice navíc 

pleť chrání proti uv záření a nepříznivým 
vlivům okolí díky širokospektrální 

uv ochraně (spF 15) a obsaženému antioxi-
dantu vitaminu E. ve výsledku je dosaženo 

mladistvého vzhledu, svěžesti, hebkosti 
a záře dobře vyživené pleti. 

DKNY BE Delicious
Fresh blossom Eau de parfum 
spray
nová delikátní ženská vůně donny Karan se 
špetkou svěžesti je inspirována krásou roz-
kvetlých jabloní. Mísí se v ní tóny šťavnatého 
grapefruitu, Chassis a meruňky se závanem 
jarních květin, jako jsou konvalinky, okvětní 
lístky růže a jasmín, které doplňují jablko, 
světlá dřeva a jemná vůně ženské kůže.  
i tato kompozice v lahvičce ve tvaru oblíbe-
ného jablíčka se stříbrným uzávěrem a ve 

světle růžové barvě 
připomínající květy 
jabloně se váže 
k new yorku. a na 
vás už je, abyste 
si představili nád-
hernou jarní pro-
cházku po Central 
parku.

Ferre Rose 
rose princesse
růže je neoddiskutovatelným symbolem ženskosti, svůdnosti 
a harmonie duše i těla. proto se stala inspirací pro novou 
dámskou vůni Ferre rose princesse, která si vy-
půjčila jméno od nádherné a ušlechtilé odrůdy 
čajové růže. 
Moderní vůně vhodná pro každý den s sebou 
přináší špetku romantiky i jiskřičku snů. Její 
jemně povzbuzující tóny zalahodí každé dívce, 
která touží být moderní princeznou. 
ušlechtilý sicilský bergamot a sladká šťáva 
španělského pomeranče se snoubí v úvodu 
s jiskřivým akordem mexického citronu dopl-
něného ostružinami a zeleným jablkem. v srdci 
se rozvíjejí okvětní lístky šeříku, hrušně a mag-
nolie, aby vytvořily nádhernou květinovou 
nótu. spolu s chvějivým australským santalem 
a palisandrem pronikají k samotnému závěru, 
kde nechybí ani okouzlující, hedvábně něžné 
pižmo, které přidává vůni na pohádkové smy-
slnosti. 

Clinique
almost powder Makeup spF 15

Almost Powder Makeup SPF 15 představuje kombinaci 
pokročilých technologií, díky nimž pleť vypadá bezchybně 
krásná. tyto technologie pomáhají udržovat hydratační vy-
váženost pokožky pro všechny typy pleti; dámy se suchou 

pletí zjistí, že produkt nevysušuje, zatímco dámy s mastnější 
pletí zaznamenají redukování mazu, jejich pleť se nebude 
tolik lesknout. Jemným přetřením houbičkou se dosáhne 

vyrovnání tónu pleti a zakrytí nedokonalostí. Almost Pow-
der Makeup SPF 15 vytváří přirozený vzhled a současně 

pomáhá eliminovat skvrny a zarudnutí. přípravek je odolný 
proti potu a vlhkosti. pro dosažení transparentnějšího ko-

nečného vzhledu se doporučuje použít k aplikaci štětec Cli-
nique powder Foundation brush. 

díky ochrannému faktoru 15 
Almost Powder Makeup SPF 

15 poskytne též každodenní 
ochranu před škodlivými slu-

nečními paprsky. Almost Pow-
der Makeup SPF 15 je nabízen 

v šesti různých odstínech pro 
postupně se zvyšující krytí: Fair, 
Neutral Fair, Light, Neutral, Medi-

um a Deep.
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Garnier
zeštíhlující remodelační gel 
s výtažky z mořských řas 

Garnier vytvořil 
nový zeštíhlující 
remodelační gel. 
Jeho efekt zábalu 
z mořských řas 
čerpá inspiraci 
ve vysoce účinné 
profesionální 
péči pro tvaro-
vaní postavy. 
zeštíhlující re-
modelační gel 
má dvojí účinek: 
pomáhá reduko-
vat a vyhlazovat 
tukové váčky na 
kritických mís-
tech a zanechává 
pokožku pruž-
nou, vypnutou 
a krásně hladkou. 

Garnier
roll-on s dvojnásobnou účinností proti 

neústupné celulitidě
pro boj proti celulitidě 

a uloženému tuku vytvořil Gar-
nier masážní roll-on s dvojná-

sobnou účinností. dvěma zdroji 
neústupné celulitidy jsou zejmé-
na přebytečná voda zadržovaná 

v pokožce a tukové váčky. roll-
-on působí velmi účinně proti 
oběma těmto faktorům. Jeho 
nová dvojitá masážní hlavice 

efektivně zvyšuje účinnost gelu. 
zatímco váleček hloubkově ma-

síruje zóny s neústupnou celuliti-
dou, drenážní kuličky podporují 
masáž na odvádění přebytečné 

vody zadržované v pokožce.
Masážní roll-on obsahuje 

Lipo-kofein™, který pomáhá 
zmenšovat tukové buňky, 

a přírodní látky známé svými 
výraznými drenážními účinky.

Rexona
rexona : sexy, shiny, Happy
nová řada přípravků značky rexona vychází vstříc všem ženám, které chtějí každý 
den používat krásně vonící, ale zároveň 100% účinný antiperspirant a střídat ex-
kluzivní vůně podle svého rozpoložení.  

rexona sexy
Jiskřící tóny na povrchu odhalí kombinaci smyslné vůně červených plodů a me-
ruňky, které se rozvíjejí až k základu. uvnitř objevíte svěžest pečlivě vybrané směsi 
bílých květů jasmínu, magnolie a růže, zakončenou dotykem mixu vanilky, uklid-
ňujícího muškátu a svůdného cedrového dřeva.

rexona shiny
rexona shiny překvapí energickou přítomností limetky spojenou s podmanivou 
vůní černého rybízu a tóny zelených lístků, které vůni dodávají nepřekonatelnou 
svěžest. v samém srdci vůně shiny se ukrývá buket květin, jako jsou fialka, jasmín 
či růže, obohacený intenzivní svěžestí ovocných plodů jako ostružina a broskev. 
závěrečnou vlnou této zářící a plné vůně je kombinace vanilky a muškátu, které 
společně evokují teplo exotických dřevin, to vše pro pocit absolutní sebejistoty. 

rexona Happy
výrazná melodie ovocných plodů lehce překrytá vyzývavým dotekem akordů čer-
ného rybízu a broskve, ukrytá ve vzrušující směsi s divokou malinou. srdce odkrý-
vá tóny pestré směsi opojného jasmínu, delikátní konvalinky, exotické magnolie 
a půvabné růže, která dodává vůni její ženskost. v  harmonii s vanilkou a mušká-
tem vytváří neopakovatelné dřevité akordy, které dávají volný průchod radosti.
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podběl 
lékařský

paprsky jarního slunce 
zahřály zemi. v lese je 
ještě občas vidět sníh, ale 
na kopcích se už objevily 
zlatavé květinky. podběl 
lékařský nepotřebuje 
mnoho tepla. Kvete téměř 
stejně brzy jako sněženky, 
od konce února do dubna. 
už z jeho českého názvu 
vyplývá, že má zdraví 
podporující a léčivé 
účinky. pro ně se sbírají 
jednak květy – časně na 
jaře, jakmile se rozvinou, 
a jednak listy – v dubnu 
až červnu, které se den 
předsuší na slunci a pak se 
rychle dosouší ve stínu.

starobylý lékař
podběl je patriarcha mezi léčivými 
rostlinami. Jeho léčivé vlastnosti 
byly známy již ve starém řecku 
a v římě. plinius doporučoval od-
var při onemocnění plic a při kašli. 
Hippokrates používal podběl vnitř-
ně jako odkašlávací prostředek 
a také zevně k léčbě vřídků.
bohaté složení biologicky aktivních 
látek (flavonoidů, slizu, hořčin, 
tříslovin apod.) zajišťuje komplexní 
působení přípravků podbělu na 
zánětlivé procesy v dutině ústní, 
krku, hrtanu a průduškách, jako 
je kašel, nachlazení, ochraptění, 
zánět průdušek, bronchiální astma, 
zánět pohrudnice, krční katar.
Listy podbělu se hojně využívají 
v bylinných směsích, prsních čajích 
a čajích k pocení. sliz dokonale 
chrání zanícené sliznice například 
dýchacích cest a zabraňuje podráž-
dění. bylina umí utlumit kašel, ale 
tam, kde je třeba, naopak i podpo-
řit vykašlávání.
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K přípravě odvaru nasypte do šálku 
(250 ml) lžíci (15 g) listů i květů, za-
lijte horkou vodou a nechte 30 mi-
nut stát. pak čaj přeceďte, oslaďte 
(pokud chcete) medem a dvakrát 
denně pijte hodinu před jídlem 
třetinu až polovinu šálku (80 až 125 
ml). odvar se má pít teplý.

tajemství lidové 
medicíny
někteří léčitelé se domnívají, že 
čerstvá šťáva podbělu je účinnější 
než přípravky ze sušených listů. 
doporučují užívat čtyři až šest 
polévkových lžic podbělové šťávy 
s medem denně. tzv. suchý zábal 
listů podbělu, nejlépe čerstvě trha-
ných, působí výrazně protirevma-
ticky a proti bolesti kloubů obecně. 
zábal má trvat asi jednu hodinu. 
na zanícené žíly se může používat 
kašovitý obklad připravený z drce-
ných čerstvých listů podbělu a slad-
ké smetany, přikládaný na noc. 
Listová droga je velmi vhodná k po-
užití pro přípravu léčivého klyzma-
tu při zánětlivých stavech tlustého 
střeva, při vředové chorobě tlusté-
ho střeva a při Crohnově chorobě 
(zánětlivém střevním onemocnění, 
které postihuje různé úseky střeva, 
obvykle konečnou část tenkého 
střeva). velice vhodná je zde kom-

binace s natí mochny stříbrné. 
v případě její nedostupnosti může-
me použít heřmánek římský.
při neuralgiích (krutých bolestech 
pociťovaných v průběhu nervu; 
nejznámější je bolest v oblasti 
trojklaného nervu v obličeji) se 
osvědčuje obklad z listů podbělu: 
čerstvé, pomačkané nebo jemně 
naklepané listy se naloží na bolavé 
místo ve vrstvě asi prst tlusté, pře-
vážou se plátnem a nechají se půl 
hodiny účinkovat.
při pásovém oparu se doporučuje 
hrst čerstvých listů ponořit krátce 
do vařící vody, nechat okapat a při-
kládat na opar.

tajemství krásy
podběl se díky svým antiseptickým 
vlastnostem používá také v kosme-

tice. při akné pomáhá čerstvá šťáva 
z pokrájených listů. v létě potírejte 
mastnou pórovitou pleť nálevem 
z listů s vodkou (poměr 4 : 1). Účin-
né jsou masky: dvě polévkové lžíce 
nadrobno pokrájených listů zalijte 
sklenicí horkého mléka, promíchej-
te, teplou kašičku dejte na obličej 
a nechte působit 15–20 minut. 
poté obličej umyjte tep lou převaře-
nou vodou. Masku aplikujte každý 
druhý den šest až sedmkrát denně, 
dokud nepocítíte zlepšení.

v případě svědění hlavy, vypadá-
vání vlasů a při zvýšené tvorbě 
lupů se pro mytí hlavy používá 
koncentrovaný odvar z listů pod-
bělu a kopřivy v poměru 1 : 1. proti 
zvýšené potivosti podpaží a no-
hou je účinný odvar z listů podbě-
lu, při zvýšené potivosti nohou se 
může použít nejen odvar, ale také 
ráno a večer prášek ze suchých 
listů.
pro odstranění mozolů přiložte na 
noc na rozpařené mozoly kašičku 
z čerstvých listů a převažte obina-
dlem. Musíte to opakovat každý 
den. pokud jsou mozoly malé, 
přidejte do kašičky trochu křídy 
a mozoly přelepte leukoplastí.

zásoby? neomezené!
podběl je hojná rostlina, jejíž roz-
sáhlé porosty najdeme zejména 
v příkopech, na náspech a rumiš-
tích. roste v Evropě, střední asii, 
na dálném východě i v severní 
americe. semena jsou schopná 
prorůstat půdou za několik hodin 
poté, co se do ní dostanou. Kromě 
toho se podběl množí vegetativně, 
proto mu nehrozí zánik. 

podběl obsahuje 
alkaloid pyrolicidin, 
potenciálně jedovatou 
chemickou látku, 
působící na játra. 
většina bylinářů však 
soudí, že užívat podběl 
je bezpečné, když se 
podává v doporučených 
dávkách, ne déle než 
čtyři týdny a ne častěji 
než dvakrát za rok.

Latinský název tssilago 
farfera L. může být 
přeložen jako „zahánějící 
kašel a posypaný 
moukou“, což je spojeno 
s léčivým použitím 
byliny a se vzhledem 
listů, které jsou jakoby 
zespodu posypané 
moukou.
v ruštině má podběl 
pohádkový název 
„matka a macecha“, 
což je také spojené se 
vzhledem listů. pokud 
přiložíte k obličeji 
spodní části listu, je 
měkký a příjemný jako 
dotek mateřské ruky. 
vrchní hladká strana 
listů je zelená a studená 
jako macecha.

Ochutnejte
Květy podbělu můžete 
jíst, když je rozetřete 
s máslem, sýrem nebo 
tvarohem a namažete 
na chleba.
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3 minuty, 
které mohou zachránit 

vaše manželství
Kirsty WalkerováPodle odborníků je velmi jednoduché 

předpovědět, zda vztah vydrží, nebo skončí 
rozvodem. Čtěte dál a zjistěte, zda budete 
dlouho šťastní...

obracíte oči v sloup, jakmile váš 
partner otevře ústa? zdá se vám 
nemožné nepřerušit ho, když s ně-
kým mluví? pokud zní vaše odpo-
věď ano, je velké nebezpečí, že 
spějete k rozvodu.
někdo stráví hledáním ideálního 
partnera celý život. zda se vám to 
tentokrát povedlo, prozradí test, 
který může do jisté míry předpově-
dět, zda bude manželství úspěšné, 
nebo zda ztroskotá. tento test 
trvá pouhé tři minuty. zpracoval 
ho profesor John Gottman, jeden 
z předních britských odborníků na 
manželské vztahy. tvrdí, že dokáže 
odhadnout, i jak dlouho manžel-
ství vydrží. během 20 let se ptal na 
vzájemné vztahy několika stovek 
novomanželů a předpovídal, zda 
jejich manželství přetrvá šest let. 
při odhadování pro něho bylo vo-
dítkem nejen to, co dotázaní odpo-
vídali, ale také jak to říkali. profesor 
Gottman studoval výraz obličeje, 
tón řeči i obsah sdělení a po pou-
hých třech minutách dokázal 

Mnozí odborníci jsou přesvědčeni, že by partneři 
neměli nad svým manželstvím lámat hůl jen proto, 
že neuspějí v testu profesora Gottmana. Věří, že když 
nechybí snaha, manželství dokáže přežít i za těchto 
nepříznivých podmínek. Žena, která si udělá tento test 
a je znepokojená, by se měla zeptat manžela: „Trápí 
mě problémy v našem manželství. Máš stejný pocit?“ 
Jen nezačněte s obviňováním a snažte se objektivně 
zhodnotit situaci. Pokud cítíte, že ve vašem vztahu ještě 
zbyla nějaká jiskra, za pokus to stojí. Můžete se také 
obrátit na odborníky v manželských poradnách.
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Typické otázky z testu 
profesora Gottmana:
1. Když se hádáte
a)  kritizujete svého partnera obecně, nekonkrétně (jsi hloupý, líný...);
b)  kritizujete určité věci, například že neopravil auto?
2. pokud máte ve vztahu vážný problém
a)  předstíráte, že neexistuje, nebo si myslíte, že nestojí za to se jím 

zabývat;
b)  otevřeně projednáte celou záležitost, a je-li chyba na vaší straně, 

přiznáte svou vinu?
3. pokud je hádka prudší
a)  neodpustíte si sarkastické poznámky nebo děláte obličeje (obrací-

te oči v sloup, uštěpačně se šklebíte...);
b)  berete stížnost partnera vážně a dáte najevo, že opravdu poslou-

cháte?
4. pokud se hádáte, je typické, že
a)  hádka přerůstá do slovní války s útokem na jedné straně a obra-

nou na straně druhé;
b)  jeden z vás se snaží situaci zmírnit humorem, aby snížil napětí 

a rozptýlil špatné pocity?
5. vzpomeňte si na začátek vztahu
a)  zajímalo vás finanční postavení partnera;
b)  zamilovala jste si ho pro vřelý humor a atraktivní vzhled?
6. Když se díváte na fotografie ze svatby a líbánek
a)  jen stěží poznáváte tyto dva šťastné lidi, kteří se usmívají a dívají se 

sobě do očí;
b)  máte na tento den ty nejlepší vzpomínky?
7. Když se vás někdo zeptá na vaše záliby a záliby vašeho manžela
a)  odpovíte, jak moc se těšíte na aerobik, protože vám poskytuje 

možnost uniknout z domova;
b)  radostně vyprávíte, že půjdete o víkendu spolu s manželem do 

bazénu, na tenis atd.?
8. Když přijdete domů z práce
a)  máte strach překročit práh, protože víte, že den skončí hádkou;
b)  těšíte se, že povíte partnerovi, jak jste strávila den, a na odpočinek 

v jeho společnosti?
9. Když máte problémy v sexuálním životě
a)  přemýšlíte nad tím, jak se vám líbí váš soused a zda by vás neoce-

nil více než partner;
b)  promluvíte si s manželem a snažíte se dodat do společného sexu-

álního života víc šťávy?
10. Když přemýšlíte nad společnou budoucností, zdá se vám
a)  smutná a plná problémů;
b)  šťastná a radostná?

výsledky testu
Jestliže ve vašich odpovědích převažuje a, prožíváte krizi. potřebuje-
te pomoc, nebo váš vztah skončí rozvodem.

odpovídali jste většinou b? Můžete se těšit na šťastné a dlouhé man-
želství.

předpovědět úspěch nebo selhání 
s 90procentní přesností.

čtyři klíčové signály,
které upozorňují na téměř jistý roz-
vod po několika letech od uzavření 
sňatku:

opovržení: pokud jsou na denním 
pořádku pohrdání, posměch a sar-
kasmus, je velmi malá pravděpo-
dobnost, že budete v budoucnu 
šťastni.

Kritika: pokud pravidelně manžela/
manželku napadáte, pohybujete se 
na velmi tenkém ledě.

obranný postoj: neumí-li jeden 
z partnerů přijmout kritiku, nevěstí 
to nic dobrého, stejně jako když 
se jedna strana (častěji manželka) 
snaží hrát na nevinnou oběť.

neochota k jednání: specialitou 
mužů je vyhýbání se jakékoliv 
komunikaci s partnerkou tím, že 
na otázku jen kývají nebo od-
povídají jednoslabičně. často je 
to příznak emocionálního úniku 
z manželství. Úspěch Gottmanovy 
metody spočívá v analýze vašich 
sdělení. například pokud jste si při 
dotazu na první schůzku schopni 
vzpomenout pouze na to, že se 
partner opozdil, situace není nejrů-
žovější. pokud řeknete: „byl velmi 
romantický a přinesl mi nádhernou 
kytici,“ může vás čekat šťastná 
budoucnost. páry, které nakonec 
pravděpodobně dospějí k rozvo-
du, odpovídají na otázky kriticky 
a defenzivně, ty, jež setrvají v man-
želství, se spíše snaží druhému vyjít 
vstříc a pochopit ho.

dr. sybil Carrerová z Laboratoře 
pro výzkum rodinných vztahů na 
univerzitě ve Washingtonu má ze 
svého výzkumu stejné poznatky. 
„Je velmi překvapivé, že test doká-
že s takovou přesností předpově-
dět rozpad vztahu,“ říká. „Šťastné 
páry mluví shodně, protože jsou 
naladěny na stejnou vlnu a chá-
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Zánik manželství?
Údaje z většiny průmyslově rozvinutých zemí dokazují, 
že stoupá rozvodovost a počet uzavřených sňatků klesá. 
V Británii dokonce odborníci tvrdí, že počet svobodných 
lidí poprvé převýší počet lidí žijících v manželství. Rodi-
če by si měli uvědomit, že rozvod neovlivňuje negativně 
pouze je, ale také děti. V Británii poznají rozvod rodičů 
tři z deseti dětí do věku 16 let. Čtyři z deseti dětí jsou na-
rozeny mimo manželství a nejrychleji rostoucí skupinou 
rodičů-samoživitelů jsou matky, které se nikdy nevdaly.
A jak je tomu u nás? Ve srovnání s ostatními evropský-
mi státy vcelku průměrně: V roce 2000 bylo v České 
republice uzavřeno na tisíc obyvatel 5,2 manželství (nej-
víc v Portugalsku – 6,7 a nejméně ve Švédsku – 3,6), ve 
stejném roce se opět na tisíc obyvatel rozvedlo u nás 2,3 
manželství (nejvíce rozvodů bylo ve Velké Británii – 3,3 
a nejméně v Itálii – 0,6).

pou přání a touhy svého partnera.“
oba odborníci zjistili, že ani hádky 
nemusejí být v manželství nutným 
problémem. Je to – v mírném 
množství – přirozená součást vět-
šiny vztahů. profesor Gottman tvr-
dí, že se ovšem liší způsob, jak se 
páry hádají, a když se zlost mění 
v pohrdání a nezájem, manželství 
se dostává do nesnází. dalším va-
rovným signálem jsou zhnusení, 
pomstychtivost, despotismus, 
strach a smutek. určitě nepřekva-
pí, že naopak zájem, humor a ra-
dost působí léčivě.
podle odborníků lze předpovědět, 
zda se vztah rozpadne, jestliže 
znáte jeho pozadí. rozvod je na-
příklad značně pravděpodobný, 
když do manželství vstupují velmi 
mladí lidé nebo když je nevěsta 
těhotná, pochází-li jeden z part-
nerů z rozvrácené rodiny nebo 
má-li nízké sebevědomí. neúcta 
a opovržení jsou rovněž klasickým 
signálem, že pár spolu na životní 
pouti nevydrží.
samozřejmě pozorování a některé 
náznaky mohou předpovědět, zda 
má manželství šanci na přežití. ale 
lidi a podmínky se mění a není 
reálné tvrdit, že se pár za deset let 

rozvede. Mnozí odborníci se dokon-
ce domnívají, že takovéto předpo-
vědi nejsou dobré a že by páry měly 
mít šanci společný život vyzkoušet 
a překonat eventuální překážky.
profesor Gottman však na výsled-
cích své práce trvá. podle něho 
je dobré si uvědomit, že nastává 
okamžik, kdy je lepší vztah ukončit. 
stává se to, když malé problémy 
přerůstají v neřešitelné, diskuse je 
zbytečná, manželé žijí svým nezá-
vislým životem a do manželství se 
vkrádá samota.
tyto poslední čtyři charakteristiky 
jsou pro manželství umíráčkem. 
a pokud pár dospěje až ke stadiu 
samoty, jeden nebo oba partneři 
mohou navázat mimomanželský 
vztah. to je však většinou příznak 
rozpadajícího se manželství, nikoliv 
příčina. 

Foto: archiv redakce
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nebojte                        
iise hádek
vaše hádky nemusejí být nutně destruktivní. dodržujte 
naše šestero a můžete je dokonce využít k posílení vztahu 
a k vzájemnému přiblížení.

právě jste se se svým partnerem 
zběsile pohádala a nyní sedíte 
beze slova každý na opačném 
konci pokoje. nechali jste se unést 
a ani jeden nechcete udělat první 
krok, omluvit se a všechno v klidu 
probrat.
všichni takové scény s partnery 
známe. ať máte toho druhého se-
bevíce ráda, ne vždycky souhlasíte 
s jeho názorem. a ani soužití s ním 
není vždy lehké.
teoreticky ovšem víme, že nejlepší 
cestou k vyřešení situace je racio-
nální diskuse, ale v praxi všechno 
to nashromážděné napětí obvykle 
propukne do verbální zběsilosti. 
samozřejmě můžeme pocítit úle-
vu, když to ze sebe všechno dosta-
neme. problém je v tom, že hádky 
mohou být bolestivé, rozčilující 
a mnohdy trvá několik dní, než 
je překonáme. Mohou zanechat 
emocionální jizvy a skrytou zášť, 
nejsou-li vyřešeny. proto je k životu 
nesmírně důležité naučit se s hád-
kami zacházet a ještě důležitější je 
umět se po hádce udobřit.

Když s nimi správně naložíte, místo 
toho, aby byly škodlivé, mohou 
dokonce váš vztah posílit. poskyt-
nou vám oběma šanci pohovořit si 
o svých pocitech i o tom, jaké změ-
ny chcete uskutečnit. následující 
kroky by vám měly vše usnadnit.

1. dopřejte si čas. Jste-li oba stá-
le ještě rozčileni a nedostává 

se vám ochota k řešení sporu, ne-
spěchejte. nechte vzniklou situaci 
být, a je-li to možné, pusťte se do 
něčeho, čím doplníte energii. do-
poručuje se procházka, běh, plavá-
ní... Fyzická aktivita vám pomůže 
odreagovat se, zbavit se špatné 
nálady i získat potřebný nadhled 
a odstup. Je-li to partner, kdo po-
třebuje víc času, nechte ho, aby 
nejprve vychladl.

2. připravte se na diskusi. Když 
ani jeden z vás nemá ještě 

pocit, že jste připraveni si promlu-
vit, dohodněte si – třeba na další 
den – „hodinu H“, kdy se pustíte do 
debaty. Je to jistě lepší, než neustá-

le do partnera rýpat, a tak riskovat 
další hádku. pokuste se najít místo, 
kde vás nebude nikdo vyrušovat 
– je dvojnásob těžké pokoušet se 
diskutovat, když se kolem neustále 
pletou děti nebo jiní dospělí.

3. Mějte situaci pod kontrolou. 
předneste své stanovisko 

klidně a jasně. vyhněte se tomu, že 
byste si pouze stěžovala – navrhně-
te řešení, které byste si přála. Když 
máte například pocit, že se partner 
dost nevěnuje dětem, připravte si 
přesně, co byste chtěla, aby dělal. 
tak budete mít oba něco konkrét-
ního, z čeho lze vycházet.

4. snažte se naslouchat. roz-
hodně pozorně vyslechněte 

svého partnera, soustřeďte se na 
jeho názor a dbejte na to, abyste 
ho neustále nepřerušovala svými 
názory – až domluví, budete mít 
čas říci k tomu své stanovisko. dří-
ve, než začnete oponovat, zeptejte 
se sama sebe, jestli na tom, co říká, 
není kus pravdy. veďte ho k tomu, 
aby i on navrhl, co by chtěl změnit.

5. najděte kompromis. Jakmile 
jste se oba vyjádřili ke sporné 

věci a k tomu, co byste chtěli změnit, 
snažte se nastínit, jak společnými 
silami takového stavu dosáhnout. 
příčina sporu je například: podle vás 
partner nepomáhá dost v domác-
nosti a vy mu musíte každý večer 
připomínat, aby umyl nádobí. on 
může navrhnout, že je ochoten mýt 
nádobí čtyři večery v týdnu a že na-
víc o víkendu uklidí koupelnu a zá-
chod. oba pak musíte zhodnotit, zda 
je to pro vás přijatelný kompromis. 
pokud ne, budete muset pokračovat 
v jednání do té doby, než se na tako-
vém kompromisu shodnete.

6. odměňte se. Když se ovzduší 
mezi vámi vyjasní, obejměte 

se, naplánujte si společný večer 
někde mimo domov nebo si na-
vzájem kupte dárek– jinými slovy, 
udělejte to, co oba potřebujete, 
abyste cítili, že jste si opět blízcí 
a že se máte rádi. 

psyCHoprobLÉM ...

Fit pro život 3 / 2009
www.fitprozivot.czTrafika

20

20 Obsah

http://www.fitprozivot.cz
http://www.elisting.cz
http://www.fitprozivot.cz/


Pocítíte hříchy 
své minulosti
Bez ohledu na to, jak 
zdravý vedeme život 
dnes, většina z nás 
měla v minulosti 
některé špatné 
návyky. Mohou staré 
zlozvyky negativně 
ovlivnit naši šanci 
dožít se ve zdraví 
a v dobré formě 
vysokého věku? Čtěte 
dál a dozvíte se...

1. hřích: pravidelně 
jsem si barvila vlasy
Nepamatujete si už přirozenou 
barvu svých vlasů? Nedělejte si 
starosti!

dá se poškození napravit?
odbarvování, barvení vlasů a trvalá 
vaše celkové zdraví neovlivní. nejen-
že jsou používané chemikálie zcela 
bezpečné, ale vlasy se nemohou 
dlouhodobě poškodit, protože neu-
stále dorůstají.
Měsíčně vlasy narostou víc než o cen-
timetr, takže jediné poškození, které 
jim můžete způsobit, je přechodná 
ztráta pružnosti jejich povrchu.

2. hřích: Můj život 
ovládaly diety
Jednostranné diety mohou vést 
později k problémům.

dá se poškození napravit?
odborníci na výživu říkají, že jedním 
z hlavních problémů žen, které držely 
dietu před deseti či patnácti lety, 
je to, že v té době nebyly k dostání 
žádné nízkotučné mléčné výrobky. 
Hubnoucí ženy ve snaze snížit příjem 
energie se proto často mléčných vý-
robků zcela vzdaly. to u nich vedlo ke 
snížení množství vápníku, což ovlivni-
lo sílu kostí. pevnost kostí je stálá asi 
do 35. roku života, pak se snižuje. po 
menopauze prudce klesá, zato stou-
pá výskyt osteoporózy (řídnutí kostí).
naše kosti sílí asi do 25. roku života, 
později jejich pevnost nezvýší ani 
větší množství vápníku. pokud však 

vápník zařadíte do své stravy, za-
bráníte tomu, aby bylo poškození 
ještě horší. snažte se zvýšit hladinu 
vápníku konzumací dnes běžně 
dostupného nízkotučného mléka, 
jogurtů a sýrů.

3. hřích: vždycky jsem 
byla do bronzova 
opálená

Pokud máte opálenou pleť, vy-
padáte starší.

dá se poškození napravit?
ne, ale závažnost poškození závisí 
na typu kůže. Lidé se snědou po-
kožkou mohou být na slunci déle 
než ti, kteří mají světlou pokožku. 
Lidé se světlou pokožkou stárnou 
rychleji, jejich pleť se více vysušuje 
a na pokožce se jim tvoří více jem-
ných i hlubokých vrásek. poškození 
elastické tkáně způsobené přemí-
rou slunění je nevratné, a ačkoliv 
zde může pomoci průběžná hydra-
tace, nejlepší je poškození předejít. 
ochrana kůže před sluncem může 
poškození zpomalit, takže si v létě 
chraňte obličej kloboukem a po-
užívejte přípravky s ochranným 
faktorem.
skvrny od slunce jsou důsledkem 
toho, že kůže byla příliš dlouho 
vystavena uv-záření. Jde o hladké, 
nepravidelné hnědé skvrny, ve kte-
rých je kvůli zvýšenému melaninu 
nahromaděno množství pigmentu. 
nejsou nebezpečné, ale esteticky 
nepůsobí dobře.
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Krátké, ostré dávky slunečního 
světla – typické pro dovolenou 
– jsou horší než delší slunění, 
a většina z nás si polovinu své 
roční dávky ultrafialových paprsků 
vybírá právě v této době. výskyt 
melanomu, nádoru tvořeného 
z pigmentových buněk, který patří 
k nejvážnější formě rakoviny kůže, 
se tak zvyšuje.

4. hřích: Hodně jsem 
pila
Jedna sklenka alkoholu navíc je 
v pořádku, ale pokud to pravi-
delně přeháníte, doplatíte na to.

dá se poškození napravit?
všechno záleží na tom, kolik alko-
holu jste pila, jak často a jak dlou-
hou dobu. pokud se jednalo o pra-
videlnou každodenní konzumaci 
delší než deset let, poškození bude 
pravděpodobně trvalé. v počáteč-

ních fázích je možné plné uzdrave-
ní, pokud se přísun alkoholu zasta-
ví, zvláště u mladších lidí. Možné 
zdravotní následky přílišného pití 
jsou četné, včetně cirhózy, zánětu 
jater, tukové degenerace jater, 
vředů na zažívacím traktu a selhání 
jater, dýchavičnosti, znetvoření 
zárodečných buněk, mrtvice, ne-
pravidelnosti menstruace, srdeční-
ho záchvatu, onemocnění ledvin, 
rakoviny jícnu, vysokého krevního 
tlaku, pálení žáhy, ztráty duševních 
schopností, akné, zvýšeného růstu 
chloupků na obličeji.
zvláště citlivý je mozek, protože 
u něj dochází k těžkému poškození 
krátkodobé paměti a koordinace. 
další obětí jsou játra – dokonce 
i lidé, kteří pijí jen ve společnosti 
svých známých, mohou trpět těž-
kým poškozením jater, protože 
rizika vznikají už při 21 sklenkách 
vína týdně. u milovníků tvrdého 
alkoholu je také vyšší riziko výskytu 
rakoviny jícnu.
i když je většina škod způsobených 
alkoholem trvalá, čím dříve s pitím 
přestanete, tím bude vaše uzdrave-
ní pravděpodobnější. pro posílení 
nervového systému užívejte tiamin 
(vitamin b1).

5. hřích: byla jsem 
silná kuřačka
Všichni víme, že nám kouření 
škodí. Přemýšlíte o tom, že pře-
stanete kouřit?

dá se poškození napravit?
nikdy není pozdě. pokud přestane-
te před 35. rokem života, dožijete 
se podobného věku jako nekuřák, 
a dokonce ti, kteří přestanou mezi 
65. a 70. rokem, mají větší pravděpo-
dobnost, že se dožijí více než 75 let.
silní kuřáci mají až 25krát větší „šan-
ci“, že zemřou na rakovinu plic, než 
nekuřáci, přičemž málo pacientů 
s touto diagnózou žije déle než 5 
let. u osoby, jež přestala kouřit před 
deseti lety, je riziko rakoviny plic 
sníženo až o 50 procent ve srovnání 
s tou, která v kouření pokračuje.

Mnoho zlepšení zdravotního stavu 
se objeví téměř okamžitě. po osmi 
hodinách se sníží množství nikoti-
nu a kysličníku uhelnatého v krvi 
na polovinu a množství kyslíku se 
vrátí k normálu. po 72 hodinách se 
upraví dýchání, protože se průduš-
ky začínají uvolňovat, a už po 3 až 
9 měsících se zvýší funkce plic až 
o 10 procent.

6. hřích: střídala jsem 
partnery
Pokud máte hodně sexuálních 
partnerů, může vám to v bu-
doucnu způsobit problémy.

dá se poškození napravit?
čím víc partnerů vystřídáte, tím 
víc u vás roste nebezpečí, že do-
stanete infekci, jako jsou například 
bakterie chlamydia. touto infekcí 
se můžete nakazit jako dospívající 
a až ve třiceti letech zjistíte, že vám 
způsobila neplodnost. riziko infek-
ce se snižuje použitím kondomu.

zdraví ...

Fit pro život 3 / 2009
www.fitprozivot.czTrafika

22

22 Obsah

http://www.fitprozivot.cz
http://www.elisting.cz
http://www.fitprozivot.cz/


7. hřích: Jedla jsem 
jen nezdravé jídlo
Strava s vysokým obsahem tuku 
může na vašem zdraví a váze 
napáchat velkou škodu.

dá se poškození napravit?
podle odborníků ano. Jakmile za-
čnete napravovat škody způsobené 
výživou, budete překvapena, jak 
rychle pocítíte zlepšení. posílí se 
váš imunitní systém, bude menší 
pravděpodobnost, že onemocníte, 
a budete schopna udržovat si svou 
energii.
po tučném jídle tloustnete, proto-
že obsahuje přibližně dvakrát víc 
energie než jídlo moučné (nikoli 
ovšem moučné a zároveň tučné). 
a pokud jíte hodně nezdravého 
jídla (tučné maso, uzeniny...), při-
jímáte příliš mnoho nasycených 
tuků, které zvyšují hladinu chole-
sterolu a mohou vést k onemocně-
ní srdce. u žen to není do období 
menopauzy problém, protože je 
zřejmě chrání estrogen. po meno-
pauze nám však hrozí stejná rizika 
jako mužům.
nezdravá potrava má velmi nízký 
obsah vitaminu C, který vyživuje 
kolagenovou strukturu kůže a udr-

žuje ji pružnou, takže nedostatek 
vitaminu C může vést ke vzniku 
vrásek. Lidé, kteří jedí příliš mnoho 
nezdravého jídla, mají také často 
málo železa. to je obsaženo v čer-
stvé zelené zelenině, ořeších a se-
mínkách. z krátkodobého hlediska 
vede nedostatek železa k tomu, že 
jste unavená, vyčerpaná a nechce 
se vám nic dělat. nedostatek žele-
za způsobuje také chudokrevnost 
a může vést i ke ztrátě vlasů, za-
tímco esenciální tuky z rostlinných 
olejů, ořechů a semínek udržují po-
kožku dobře hydratovanou a vlasy 
krásně lesklé.

8. hřích: nosila jsem 
vysoké podpatky
Pokud si obujete boty s vyso-
kým podpatkem, můžete nohám 
uškodit.

dá se poškození napravit?
ne. obzvlášť špatné jsou velmi úzké 
boty s vysokým podpatkem, pro-
tože v nich není dostatek místa pro 
prsty. tělo reaguje na tření nadpro-
dukcí kůže, což vede k tvorbě ku-
řích ok, obvykle na malíčku, který je 
pod největším tlakem, protože je na 

vnější straně. nošení pohodlných 
bot s nízkým podpatkem poškození 
neodstraní, zabrání však tomu, aby 
se ještě zvětšovalo. 

Foto: zdeněk platl a archiv redakce
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nikdy není pozdě 
chránit své kosti aneb tichý 

zloděj
Víte přesně, co 
si vezmete na 
dnešní večírek: 
ty krásné šaty, 
které jste dostala 
k narozeninám 
před dvěma lety. 
Pamatujete si 
jako dnes, jak 
elegantně jste v 
nich vypadala, 
když jste s 
manželem tančili. 
Ale obraz v zrcadle 
neodpovídá 
tomu, který si 
pamatujete. Šaty 
jsou příliš dlouhé.

délka šatů nečekaně „větší“ než 
dřív může být jedním z prvních 
příznaků osteoporózy. odhaduje 
se, že osteoporózou trpí v české 
republice kolem milionu lidí. zlo-
menina některé kosti postihne 
každou třetí ženu po padesátém 
roce života. nejvážnější zlomeni-
nu, a to zlomeninu krčku stehenní 
kosti, utrpí ročně přes 18 000 lidí, 
většinou žen. v přepočtu to zna-
mená, že každých třicet minut si 
v tomto státě někdo zlomí nohu 
v krčku, každý den je to tedy téměř 
50 osob. na následky této zlome-
niny umírá do jednoho roku každý 
pátý pacient. odborníci očekávají, 
že v následujících dvaceti letech se 
výskyt osteoporotických zlomenin 
zvýší vinou špatného životního 
stylu až o 50 %.

Co je osteoporóza?
osteoporóza – řídnutí kostí – se 
plíží potichu a vyvolává úbytek 
všeho, z čeho se kost skládá, tedy 
jak minerálů (obzvláště vápníku), 
tak tzv. organické části (zejména 
bílkoviny, jež se nazývá kolagen, 
na niž se minerál váže). Kosti, kdysi 
pevné, se stávají slabými a lehce 
se lámou. tak lehce, že zlomeninu 
může způsobit i pouhé zvednutí 
vysavače nebo zakašlání. zdravé 
kosti jsou tvrdé, ale zároveň i znač-

ně pružné. při onemocnění osteo-
porózou se pevnost kostí snižuje, 
přestávají fungovat jako opěrná 
struktura, páteř se začíná ohýbat 
a „zkracujete se“.
Kost je živý orgán. Kostní buňky za-
jišťují trvalou přestavbu kosti. Jsou 
to hlavně tzv. osteoblasty a oste-
oklasty. osteoblasty jsou buňky, 
které tvoří základní kostní hmotu. 
osteoklasty jsou naopak buňky, 
které kost odbourávají. u mladých 
lidí asi do věku 20–25 let činnost 
osteoblastů (a tedy i novotvorba 
kostí) převažuje. poté se funkce 
osteoblastů a osteoklastů vyrov-
nává. zhruba po 30. roce věku 
však převládne funkce osteoklastů 
a kosti začínají ubývat, zprvu mírně 
0,3 – 0,5 % ročně. později, zejména 
u žen po přechodu, rychleji (1–3 % 
ročně). s přibývajícím věkem ženy 
ztrácejí 35–50 % kostní hmoty, 
muži 20–35 %. riziko osteoporózy 
souvisí s tím, jak vysokého vrcholu 
kostní hmoty jste dosáhli mezi 
25. a 30. rokem života. čím vyšší 
je vrchol kostní hmoty, tím má 
organismus větší zásobu minerálů 
a tím více z ní může čerpat. Cílem 
prevence osteoporózy je vytvořit 
co nejvyšší rezervu a co nejvíce 
zpomalit odbourávání kostí.

Jste v rizikové 
skupině?
osteoporóze se dá při včasné di-
agnóze předejít nebo ji zpomalit, 
proto je důležité zjistit, zda nejste 
nemocná nebo máte k této cho-
robě větší dispozici. podívejte se 
na následující rizikové faktory, 
rozeberte nebezpečí onemocnění 
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s lékařem a vypracujte společně 
plán prevence.

Faktory, které 
nemůžeme ovlivnit:
– Pohlaví
pohlaví hraje při vzniku a rozvoji os-
teoporózy zcela jasnou úlohu. zlo-
meniny způsobené osteoporózou 
jsou u žen 2x častější než u mužů. 
Ženy mají menší kostní hmotu a ob-
vykle konzumují méně vápníku než 
muži. ale nejdůležitějším faktorem 
je estrogen. zvýšený úbytek kostí 
u žen po přechodu souvisí s úbyt-
kem až vymizením vaječníkových 
hormonů (zejména estrogenu).

– Věk
čím jste starší, tím stoupá riziko 
osteoporózy.

– Etnický původ
zlomeniny krčku stehenní kosti 
jsou častější u bělochů než u čer-
nochů. souvisí to pravděpodobně 
s větší kostní hmotou u černochů.

– Dědičný faktor
pokud měla matka nebo sestra 
osteoporózu, jste ve skupině zvý-
šeného rizika.

Faktory, které můžeme 
ovlivnit, čili způsoby 
prevence
naštěstí existují možnosti snížení 
rizika osteoporózy.

– Nekuřte
Kouření zmenšuje kostní hmotu, 
zřejmě tím, že snižuje množství es-
trogenu vyráběného organismem 
a omezuje vstřebávání vápníku. 
podle výsledků výzkumu nepřines-
la estrogenová substituční terapie 
kuřačkám po menopauze obvyk-
lou ochranu před ztrátou kostní 
hmoty. navíc kouřící ženy mívají 
obvykle menopauzu dříve než ne-
kuřačky.

– Vybudujte si co největší kostní 
hmotu
čím víc kostní hmoty si do třicítky 
vytvoříte, tím menší je pravdě-
podobnost pozdějších zlomenin. 
Množství kostní hmoty nezávisí 
jen na vaší dědičné dispozici. ne-
dozírný význam pro snížení rizika 
osteoporózy v pozdějším věku má 
tělesné cvičení, vyvážená zdravá 
výživa a přiměřený příjem váp-
níku během let budování kostní 
hmoty.

– Zvažte estrogenovou substi-
tuční terapii 
neboli hormonální substituční 
terapii, což je velmi účinný způ-
sob prevence osteoporózy u žen 
během menopauzy a po ní. Může 
předejít ztrátě kostní hmoty a sní-
žit nebezpečí zlomenin až o 50 %. 
u žen s osteoporózou se po této 
terapii může zvýšit kostní hmota 
páteře až o 10 % a stehenní kosti 
o 5 %. Estrogenová terapie pomůže 
snížit ztrátu kostní hmoty kdykoliv 
v období po menopauze. ovšem 
čím dříve s ní začnete, tím více 
kostní hmoty se zachová. terapii 
můžete užívat neomezeně dlouho. 
samozřejmě o této terapii musí 
rozhodnout lékař, aby se vyloučily 
případné nežádoucí účinky.

– Zajistěte si přiměřený příjem 
vápníku a vitaminu D
tyto látky jsou rozhodující pro 
budování kostní hmoty v mladém 
věku a pro prevenci řídnutí kostí 
v průběhu stárnutí. pokud nebudete 
mít dostatek vápníku v potravě, tělo 
ho bude „krást“ z kostí. a vitamin 
d pomáhá vstřebávání a ukládání 
vápníku do kostí. samotný vápník 
bez estrogenu nemůže sice zvýšit 
kostní hmotu, ale dostatečný příjem 
vápníku v období po vrcholném bu-
dování kostní hmoty může zpomalit 
řídnutí kostí a zabránit zlomeninám.

– Cvičení
vám pomůže zpevnit kosti a zpo-
malit ztrátu kostní hmoty. není 
nikdy pozdě začít s cvičením pro 
prevenci osteoporózy. doporučuje 
se chůze, jogging, běh, chůze po 
schodech, skákání přes švihadlo, 
lyžování a posilování. plavání a jíz-
da na kole jsou dobrá cvičení, ale 
nemají tak velký vliv na zpevnění 
kostí. pokud již osteoporózu máte, 
je vhodné se poradit s lékařem 
o volbě cviků.

– Omezte alkohol
Konzumace více než dvou alkoho-
lických nápojů denně může snížit 
tvorbu kostní hmoty a omezit 
schopnost těla absorbovat vápník. 
závislost mezi umírněným pitím 

Postavy žen tří generací znázorňují, jak může osteoporóza pomalu zeslabovat kosti, 
což vede k postupné ztrátě výšky.

ilustrace: Martina  Hovorková
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alkoholu a osteoporózou však ne-
byla prokázána. také nadměrné 
holdování kávě může nepříznivě 
působit na kosti a podporovat 
rozvoj osteoporózy. denní dávka 
2–3 šálky, nejlépe s mlékem, však 
neškodí.

Možnosti diagnostiky
K tomu, abychom mohli osteopo-
rózu správně léčit, ji musíme včas 
diagnostikovat, což je ale záležitost 
poměrně obtížná.
Jak tedy na to? nejméně třemi 
cestami: klinickými, tzv. zobrazo-
vacími a laboratorními postupy. ty 
klinické jsou obtížné a jsou velmi 
nespecifické, uvědomíme-li si, že 
všichni (zejména v pokročilejším 
věku) máme vadné držení těla, 
různé svalové dysbalance, poruchy 
hybných stereotypů a problémy 
s páteří.
zobrazovací techniky jsou ty, 
které dávají tzv. definitivní od-
pověď v současné době. Jsou 
to většinou denzitometrické 

metody měřící hustotu kostního 
minerálu, ale i prostý rentgenový 
snímek. osteoporóza patrná na 
rentgenovém snímku znamená, 
že pacientka ztratila více než 
30 % obsahu kostního minerálu, 
a je tedy na jakoukoli terapii poz-
dě. dEXa, tzv. celotělová dvoue-
nergetická kostní denzitometrie, 
je metodou, která je dnes podle 
světové zdravotnické organizace 
(WHo) rozhodujícím kritériem 
pro diagnózu a podle české po-
jišťovny nebo plátců zdravotní 
péče je rozhodujícím limitem pro 
terapii. Hojně rozšířené jsou ul-
trazvukové kostní denzitometry. 
Je to metoda, kterou je možno 
použít jako preventivní screenin-
govou, ale její definitivní posta-
vení v diagnostickém schématu 
není dosud přesně specifikováno. 
nelze samozřejmě vynechat 
laboratorní doplňky diagnózy, 
protože laboratorními parametry 
můžeme předpovídat rychlost 
ztráty kostní hmoty.
o osteoporóze můžeme mluvit 
jako o chorobě příštího tisíciletí. 
Je to také rozsáhlý vědecký pro-
blém. osteoporóza je vlastně de-
finována jako stav zvýšené kostní 
fragility, nejde jen o pokles kost-
ního minerálu, nejde jen o sníže-
ní kostní denzity (hustoty). Je to 
sice způsobeno sníženou kostní 
denzitou, ale také poškozením 
mikroarchitektury kostní tkáně, 
poškozením její pevnosti.

Jak můžeme 
osteoporózu léčit?
velmi důležitá je prevence, jež vy-
tváří také základní podmínky pro 
léčbu osteoporózy. Estrogenová 
substituční terapie je nejlepším 
způsobem prevence a také léčby 
osteoporózy. Estrogeny podporují 
tvorbu kostní hmoty, tlumí její od-
bourávání, a tím chrání kost.
pokud nechcete nebo ze zdravot-
ních důvodů nemůžete užívat hor-
monální substituční terapii, existují 
jiné léky.

– podobný účinek jako ženské po-
hlavní hormony má na kost ještě 
jeden hormon, kalcitonin. vzniká 
u člověka ve štítné žláze. působí 
tak, že brání vzniku osteoklastů 
a jejich činnosti. K tomu má ještě 
jednu vlastnost: zmenšuje bolest, 
jež je způsobena osteoporózou 
(nebo i jiným kostním onemoc-
něním). Lze ho podávat bez obav 
každému pacientovi, protože není 
známa žádná kontraindikace. ze-
jména účinný je v případech, kde je 
stupeň odbourávání kosti už znač-
ně vysoký.

– další skupinou léků jsou synte-
ticky připravované biofosfonáty. 
pacienti je dobře snášejí a je velmi 
pravděpodobné, že tyto léky bu-
dou pro léčbu osteoporózy zname-
nat velký přínos.

– Jako velmi nadějné se jeví tzv. 
selektivní modulátory estro-
genových receptorů, tedy látky, 
které v některých tkáních vazebná 
místa pro estrogeny stimulují a v ji-
ných blokují. působí sice přes re-
ceptory pro estrogeny, ale nejsou 
to hormony. Jejich dosud jediný 
dostupný zástupce určený pro léč-
bu osteoporózy, raloxifen, působí 
v kostní tkáni a na hladiny krevních 
tuků podobně jako ženské pohlav-
ní hormony: léčí osteoporózu a sni-
žuje hladiny některých krevních 
tuků. 
během posledních let lékaři a věd-
ci rozluštili mnohá tajemství o tom, 
jak tělo tvoří a odbourává kosti. 
objevili nové metody zjištění říd-
nutí kostí a nové léky pro prevenci 
a léčení tohoto stavu. pokud vás 
osteoporóza již trápí, mohou tyto 
léky zpomalit ztrátu kostní hmoty 
a pomoci předejít zlomeninám, 
které ohrožují vaši pohyblivost, 
samostatnost a dokonce život. 
pokud je vaším cílem prevence 
osteoporózy, nemusíte čekat, až se 
vám prodlouží šaty. informovanost 
a vhodná preventivní opatření 
zajistí, že vám budou kosti dobře 
„sloužit“ po celý život! 

Foto: archiv redakce
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Průvodce ženy 
potravinovými 

doplňky
Mnoho žen to dělá. Ve 
velkých městech i na 
vesnicích. Doma, na 
studentských kolejích, 
ve fitcentrech nebo i 
v zaměstnání. Dělají 
to sice více ženy než 
muži, ale jednou 
v životě to snad 
zkusil každý. Co? No 
přece užíval nějaké 
potravinové doplňky 
a obohatil tak svůj 
jídelníček potřebnými 
vitaminy a minerály! 

potravinové doplňky umožní, aby 
váš jídelníček byl optimální, zvláště 
pokud jde o vitaminy a minerály, 
které není snadné získat z jídla. Jen 
pro srovnání: žena by potřebovala 
sníst jídlo s hodnotou cca 2500 
kcal, aby dosáhla denní doporuče-
né 15mg dávky železa. vzhledem 
k tomu, že jídelníček většiny žen 
obsahuje asi polovinu této kaloric-
ké hodnoty, není divu, že jim tento 
důležitý minerál chybí. a pozor – 
ani ten nejlepší jídelníček nezajistí 
ženám zvýšenou potřebu vitaminu 
b6, používají-li antikoncepci. 
pokud už dojdete k názoru, že po-
travinové doplňky jsou vynikajícím 
prostředkem, který by vyrovnal 
nedostatky nedokonalého jídelníč-
ku, je tady další překážka: jak vy-
brat ten vhodný? v současné době 
přetékají regály lékáren, obchodů 
zdravé výživy a některých drogerií 
množstvím krabiček, lahviček, ke-
límků s nápisy „přírodní“,  „nezbyt-
ný“, „doporučený“, „s prodlouženým 
účinkem“ atd. není divu, že se 
v tom laik nevyzná a mohl by snad-
no udělat chybu. proto je důležité 
vědět, že existuje 33 pro zdraví 
nezbytných vitaminů a minerálů, 
a také vědět, které to jsou.
nabízíme vám „údernou dvanáct-

ku“ – šest vitaminů a 6 minerálů, 
bez nichž se žádná žena nemůže 
obejít.

6 důležitých vitaminů
Vitamin C
prevence nachlazení je pouhý vr-
chol ledovce účinných a užitečných 
vlastností vitaminu C. vitamin C je 
důležitý antioxidant a chrání před 
nebezpečnými molekulami, kte-
rým se říká volné radikály. ty vám 
mohou značně znepříjemnit život, 
protože přispívají všemu negativní-
mu: kardiovaskuláním chorobám, 
rakovině, artritidě nebo předčasné-
mu stárnutí. 
vitamin C ulehčuje nepříjemné pro-
jevy nachlazení a dokáže zkrátit dél-
ku onemocnění, zlepšuje imunitní 
systém a působí jako prevence po-
škození pleti vyvolávaného působe-
ním slunce. neuškodí ani ve velkém 
množství. Hlavní funkcí vitaminu 
C je tvorba kolagenu, což je struktu-
rální bílkovina, která zpevňuje tkáně 
a řadu z nich vlastně drží pohro-
madě. proto vitamin C podporuje 
hojení povrchových ran, zabraňuje 
krvácení dásní, zpevňuje stěny krev-
ních vlásečnic a žil a také pomáhá 
předcházet infarktům a mrtvici. říká 
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slovníček potravinových doplňků

antioxidant 
nejznámějšími antioxidanty jsou beta-karoten a jiné karotenoidy, 
vitamin C, vitamin E a stopový prvek selen. antioxidanty chrání tělo 
před působením škodlivých volných radikálů, které poškozují různé 
buňky v těle. Mohou například porušovat genetickou předlohu dna, 
a tím ve vyšším věku působit řadu degenerativních nemocí, jako jsou 
infarkt, rakovina, mrtvice a jiné. 

Chelatace
výraz „chelát“ pochází z řeckého „chele“, což znamená „klepeto“. Che-
latace je proces, při němž se některé látky, např. železo, chrom, zinek 
a hořčík, spojují s molekulami organických sloučenin do jakýchsi 
komplexů – chelátů. tyto organické sloučeniny, např. aminokyseliny, 
neutralizují elektrický náboj kovovými ionty a vzniklé elektricky neut-
rální cheláty mohou procházet buněčnými stěnami. tak mohou tyto 
kovy v podobě chelátů přecházet přes střevní stěnu do krve a dostat 
se i k jiným tělesným orgánům a tkáním. Chelatované minerály mají 
lepší absorpci a nedráždí tolik citlivé žaludky. 

s postupným uvolňováním 
tyto potravinové doplňky jsou vyrobeny tak, aby se účinné látky 
v trávicím traktu rozpouštěly postupně, a lépe se tak vstřebávaly. 

přírodní nebo organické
v případě některých výživných látek jsou přírodní nebo organické 
formy lépe vstřebávány tělem než syntetické, v jiných případech tělo 
žádné rozdíly mezi těmito formami nedělá. přírodní nebo organické 
formy selenu, chromu a vitaminu E organismus lépe vstřebává a vyu-
žívá.

se, že kolagen působí v podkožních 
vrstvách jako tmel nebo cement, 
takže vrásky v obličeji mohou být 
i projevem dlouhodobého nedo-
statku vitaminu C.

Vitamin E
vitamin E chrání tělesné buňky 
proti poškození volnými radikály. 
Extra volné radikály (ve formě kys-
líku), které vitamin E váže, vdechu-
jeme např. při aerobním cvičení. 
boduje také v boji proti rakovině 
a nemocem srdce. navíc zlepšuje 
buněčné dýchání, plodnost, půso-
bí proti návalům krve a nevolnosti 
během přechodu, chrání tělo před 
jedy, jako je ozón, a před radioak-
tivním zářením. 

Beta-karoten 
Mlsáte často karotku? děláte dob-
ře! Mrkev je přeplněná beta-karo-
tenem, mocným antioxidantem, 
který posiluje imunitní systém 
a chrání naši pokožku před volný-
mi radikály vznikajícími při slunění. 
beta-karoten a mnoho dalších ka-
rotenoidů, které najdeme v ovoci 
a zelenině, podle předběžných 
výzkumů brání naše tělo před ně-
kterými druhy rakoviny, i když věd-
ci debatu na toto téma ještě zcela 
neuzavřeli.
beta-karoten se v těle přeměňuje 
na vitamin a, který je znám svými 
velmi příznivými účinky na naše 
oči. v centru pozornosti jsou dva 
karotenoidy – lutein a zeaxanthin, 
chránící oko před oslepnutím.

všichni odborníci na výživu 
se jistě shodnou v tom, že 
jídlo je nejlepším zdrojem 
vitaminů a minerálů. ale i těm, 
kdo svědomitě sestavují svůj 
jídelníček, mohou chybět 
rozhodující výživné látky, 
například vitamin C, kyselina 
listová, vitamin b6 , vápník, 
železo,hořčík nebo zinek. 
a pak přijdou ke slovu právě 
potravinové doplňky.

Kyselina listová
Kyselina listová je bohužel jedním 
z vitaminů, který v jídelníčku žen 
často chybí. Ženy by v žádném pří-
padě neměly riskovat nedostatek 
vitaminů skupiny b. Kyselina listová 
(vitamin b9) je obzvláště důležitá 
při budování nervové soustavy 
lidského plodu a její nedostatek 
v těhotenství může způsobit např. 
novorozenecký rozštěp páteře. Je 
důležitá nejen v raném období tě-
hotenství, ale často před tím, než 
žena do jiného stavu přijde. několik 
zdravotních organizací se shodlo 
v názoru, že ženy, které chtějí přijít 
do jiného stavu, by měly mít denní 
příjem 400 mg kyseliny listové, aby 

snížily riziko možných porodních 
defektů svého dítěte. Ženy, které 
mají optimální příjem kyseliny 
listové, snižují také riziko rakoviny 
děložního krčku. 

Vitamin B6
vitamin b6 spolupracuje s více než 
60 enzymy při nejrůznějších me-
tabolických procesech. podporuje 
uvolňování energie ve svalech tím, 
že rozkládá jaterní glykogen, po-
máhá vstřebávání tuků, působí pro-
ti obezitě, snižuje hladinu choleste-
rolu a má mnoho dalších příznivých 
účinků na organismus. 
Ženy používající antikoncepci mají 
často sníženou úroveň vitaminu b6, 
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proto by měly jeho denní příjem 
zvýšit. vitamin b6 také přispívá ke 
zdravému těhotenství. dávkou 
50 mg denně lze předcházet ran-
ním závratím v těhotenství a dávky 
200 mg denně účinně léčí tzv. syn-
drom karpálního tunelu, tj. poru-
chy citlivosti, bolesti nebo i atrofie 
svalů v oblasti ruky.
vitamin b6 samozřejmě neslibuje, 
že vyřeší všechny naše trable, ale 
u některých žen může zlepšit i stavy 

deprese, podrážděnosti, nadýmání 
nebo bolesti v prsou. dejte pozor 
na předávkování. 

Vitamin B12
Jste unavené a dochází vám dech 
i při nepatrné námaze? Může jít 
o příznak anémie, která vzniká 
právě z nedostatku vitaminu b12. 
Fermentované sójové výrobky, 
játra, sardinky, vejce, ryby a sýr jsou 
dobrými zdroji tohoto důležitého 
vitaminu. 
Ženy užívající antikoncepci, přísní 
vegetariáni nebo osoby podstu-
pující velkou fyzickou zátěž (třeba 
i časté cvičení) potřebují příjem 
vitaminu b12 podstatně zvýšit. 

6 mocných minerálů 
Vápník
vápník je nejhojnějším minerálem 
v lidském těle. z 99 % je obsažen 

v kostech a zubech, zbytek (1 %) 
se nachází v krvi. pro pevné kosti 
je nezbytně důležitý, bohužel ženy 
jeho nedostatkem velmi často trpí. 
rozhodující pro tvorbu kostí je pří-
jem vápníku do věku 25 let. Jedině 
tak mohou být v pozdějším věku 
odolné proti osteoporóze. (v pre-
venci osteoporózy účinně spolu-
pracuje s vápníkem také vitamin d.) 
na užívání potravinových doplňků 
s vápníkem není nikdy pozdě. váp-

ník také normalizuje činnost sva-
lové a nervové soustavy, reguluje 
srdeční stahy, umožňuje srážení 
krve, podporuje spánek a prospívá 
zdraví pokožky. 

Chrom
Chrom je pro organismus nezbyt-
ným minerálem, ale 9 z 10 žen 
nesplňuje požadavky ani na jeho 
minimální požadovaný příjem. 
přitom je chrom nepostradatelný 
při metabolismu glukózy, syntéze 
mastných kyselin a cholesterolu. 
Úzce souvisí s tzv. faktorem glukó-
zové tolerance (GtF), protože pod-
poruje funkci inzulinu. proto jsou 
diabetikům doporučovány jídel-
níčky bohaté na chrom a doplňky 
s jeho obsahem.
nedávné výzkumy informují, že 
chrom podporuje také ztrátu tuku 
v těle a zlepšuje tvorbu svalů, 
zvláště u aktivních osob.

Železo 
anémie způsobená nedostatkem 
železa je vážným problémem 
zvláště mladých žen. velké procen-
to osob trpící anémií a také více 
než polovička aktivních žen má 
nedostatečný přísun železa. ané-
mie bývá velmi často neodhalená, 
projevuje se únavou, bolestmi 
hlavy, špatnou koncentrací, sníže-
nou výkonností v práci i při sportu 
nebo cvičení. Ženy atletky a ženy 
se silným krvácením při menstru-
aci jsou nedostatkem železa více 
ohroženy. 

Hořčík 
Hořčík udržuje pevné kosti a zub-
ní sklovinu, zklidňuje nervovou 
soustavu, reguluje srdeční rytmus 
a funkci štítné žlázy, zlepšuje tráve-
ní. těhotné ženy a kojící matky by 
měly užívat až 450 mg hořčíku den-
ně. Hořčík také snižuje chuť na slad-
ké a uleví mnoha ženám s příznaky 
premenstruačního syndromu. 

Selen 
selen je dalším antioxidantem 
v arzenálu našeho těla, který po-
máhá v boji proti volným radiká-
lům. Má nezastupitelnou úlohu 
v posílení imunitního systému 
a zajištění jeho správného fungo-
vání, navíc odstraňuje menstruační 
potíže.
nedostatek selenu urychluje stár-
nutí, zvyšuje riziko infarktu a rako-
viny. bylo prokázáno, že požívání 
selenových přípravků snižuje riziko 
rakoviny až o 50 %! 

Zinek 
Je nepostradatelný stopový prvek, 
který podporuje obranyschopnost 
organismu. pokud se vám špatně 
hojí rány, může to být příznak jeho 
nedostatečného množství ve va-
šem těle. odpovídající příjem zinku 
snižuje riziko nemoci srdce a zpo-
maluje ztrátu kostní hmoty, která 
by mohla vést k osteoporóze. zinek 
je také důležitý pro zdravý průběh 
těhotenství. 
odborná konzultace: ing. ivan Mach, Csc.

ilustrační foto: archiv redakce
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Veselá 
vařečka
Alpro soya

značka alpro soya představuje 
zdravou a chutnou variantu „svačin-
ky“, která zachutná a dodá energii, 
ať už jste doma, ve škole, nebo 
v každodenním rituálu pracovního 
nasazení. sójový dezert je k dostání 
ve dvou klasických příchutích – va-
nilkové a čokoládové. dezerty mají 
kromě specifické chuti také blaho-
dárné účinky na zdraví. obsahují 
sójové boby, které jsou  mimo jiné 
zdrojem minerálních látek, vita-
minů, lehce stravitelných bílkovin  
a aminokyseliny. Jsou také nejenom 
chutnou, ale především vhodnou 
alternativou pro lidi, kteří trpí intole-
rancí – nesnášenlivostí laktózy nebo 
mají alergii na kravské mléko. Jeden 
kelímek dezertu má pouze 100, re-
spektive 110 kalorií, což je příznivá 
informace pro všechny, kteří si rádi 
pochutnají na něčem dobrém, ale 
zároveň ne příliš kalorickém.
produkty alpro soya jsou rostlinné-
ho původu, neobsahují mléčné bíl-
koviny a laktózu a mají nula procent 
cholesterolu. výrobky se vyznačují 
nízkým obsahem soli a přirozeným 
obsahem nasycených mastných 
kyselin, které mají kladný vliv na 
srážení krve a imunitní systém. na-
víc jsou obohacené o vápník pro 
zdravější chrup a vitaminy b2 a b12. 
tyto produkty také neobsahují žád-
né chemické konzervanty, umělá 
sladidla ani barviva. 

Sója je považována za jednu z nej-
starších kulturních plodin a pochází 
ze severní a střední Číny. Vyrůstá až 

200 dní a daří se jí v teplém a vlhkém 
prostředí. Má bílé nebo fialové květy, 
které se postupně promění v lusky, 
ve kterých následně vyrostou až čtyři 
boby. Existuje mnoho druhů sóji, 
ale nejvíce užívané jsou žluté sójové 
boby. Rostlina se používá nejen jako 
potravina a krmivo, ale i jako surovi-
na pro zpracovatelský průmysl.

Smoothie, hustý nápoj z ovoce

Možnost doplnit zásoby vitaminů 
po dlouhé zimě nabízí novinka na 
českém trhu, 100% ovocný nápoj 
smoothie. tento jemný, velmi hus-
tý nápoj obsahuje čistou ovocnou 
šťávu doplněnou o rozmixovanou 
ovocnou dřeň, důležitou zásobár-
nu vlákniny, bez přidaného cukru. 
novinku smoothie si můžete vy-
chutnat ve dvou variantách – exo-
tické kombinaci mango/maracuja 
nebo v klasičtějším složení černý 
rybíz/banán.

S novým Tefal Quick & Hot 
horká voda do tří vteřin
společnost tefal uvedla na trh 
revoluční systém „Quick & Hot“ 

k ohřevu vody během tří vteřin. Lze 
ho použít pro všechny horké ná-
poje, zejména pro instantní kávu, 
čaje, instantní potraviny, čokoládu 
apod. patentovaný systém „opti-
Quick“ umožňuje nejen výraznou 
úsporu času, ale také úsporu elek-
trické energie – až o 65 % ve srov-
nání s běžnou rychlovarnou konvi-
cí. zabudovaný vodní filtr zajišťuje 
čerstvost a čistotu vody pro horké 
i studené nápoje.
tento systém nahrazuje dosavad-
ní rychlovarné konvice, u nichž 
ohřev vody zabere v průměru dvě 
minuty a přebytečná ohřátá voda 
zůstává bez využití. s tefal Quick 
& Hot ohříváte pouze potřebné 
množství vody. díky dvěma tlačít-
kům (červené pro horkou a černé 
pro studenou vodu) je voda vždy 
čerstvá a čistá, připravená k oka-
mžité konzumaci, zabudovaný filtr 
Claris přefiltruje pouze požadova-
né množství vody.

Gervais Natur – nový sýr 
s tradiční tvarohovou chutí 
zjemněný kapkou smetany

výrobky Gervais natur jsou cha-
rakteristické tradiční tvarohovou 
chutí zjemněnou kapkou smetany. 
Gervais natur je lehce stravitelný 
a patří mezi sýry s nižším obsahem 
tuku, takže není třeba se ho vzdát 
ani při redukční dietě. sýr Gervais 
natur má všestranné použití ve 
studené a teplé kuchyni, např. při 
přípravě salátů, předkrmů, omáček 
a dezertů.
vyrábí se ve dvou provedeních: 
v tradiční kostce a v uzavíratelném 
kelímku. 
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Značka Gervais připravila ve spolupráci 
s šéfkuchařem Daliborem Navrátilem chuťově 
zajímavé a zároveň velmi snadné recepty, které 
hravě připraví každý. Recepty z nového čerstvého 
sýra Gervais Natur můžete snadno přizpůsobit 
svým chutím. Inspirujte se tím, co máte rádi nebo 
co najdete zrovna v ledničce. Nebojte se používat 
své oblíbené bylinky. Pokud nemáte rádi kapary, 
vyměňte je za jinou ingredienci kyselé chuti. Máte 
raději grilovaného lososa než uzeného? Nevadí – 
vařte s tím, co vám chutná. Gervais Natur dodá 
vašim pokrmům jemnou smetanovou chuť, ostatní 
je jen na vás.    

JARNÍ 
KOUZLA 
S GERVAIS 
NATUR

SÝROVÁ OMÁČKA NEBOLI SÝROVÝ SABAYON 
- 200 g Gervais Natur
- 5 cl 31% smetany
- 2 dcl bílého vína
- sůl
- bílý pepř
- cukr
- olivový olej

nalijeme 2 dcl bílé-
ho vína do menšího 
hrnce, přidáme lžičku 
cukru a svaříme na 
hustotu sirupu. při-
dáme 200 g Gervais 
natur a 5 cl smetany. 
ochutíme špetkou 
soli, pepře a lžičkou 
olivového oleje. ruční 
metličkou vše umíchá-
me, aby nám vznikla 
jemná krémová omáč-
ka. sýrový sabayon se 
nejlépe hodí k rybímu 
či telecímu masu nebo 
k zelenině.  
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PLNĚNÉ ROLIČKY Z CUKETY A LILKU  
pěny z GErvais natur 
- 600 g Gervais Natur
- 1dcl 31% smetany
- olivový olej
- sůl
- bílý pepř
- 50 g uzeného lososa – můžeme také použít lososa grilova-

ného
- 2 stroužky česneku
- 1 polévková lžíce kaparů
- 2 polévkové lžíce pesta 
- čerstvé bylinky 

roLičKy z LiLKu a CuKEty 
- 1 cuketa
- 1 lilek
- olivový olej
- sůl 

pěnu z Gervais natur můžeme připravit, pokud chceme 
rychle a zajímavě pohostit návštěvu, chystáme party nebo 
jsme jen dostali chuť na nějakou dobrotu. při přípravě 
chuťovek je nejlepší připravit nejprve základ z Gervais 
natur, který poté využijeme při vytváření jednotlivých 
příchutí. 
do větší mísy vložíme Gervais natur, smetanu, 3 polév-
kové lžíce olivového oleje, přidáme špetku soli,  pepře 
a utřeme nebo jemně našleháme. připravenou směs roz-
dělíme rovnoměrně do čtyř menších misek. 

Pěna s uzeným lososem
rozmixujeme lososa. smícháme ho s utřeným Gervais na-
tur a podle chuti dochutíme nasekanými bylinkami. 

Česneková pěna
nožem utřeme dva stroužky česneku, který posolíme 
a opět utřeme. takto připravený česnek přidáme k Gervais 
natur a opět jemně promícháme. 

Pěna z kaparů
Kapary nadrobno nakrájíme, nasekáme 1 lžíci 
petržele kudrnky, vše přidáme k utřenému 
Gervais natur a jemně promícháme.  

Pěna z pesta
K utřenému Gervais natur přidáme 2 polévko-
vé lžíce pesta a jemně promícháme.   

Cuketu a lilek nakrájíme na tenké podlouhlé 
plátky, které orestujeme na olivovém oleji. 
v průběhu restování je několikrát otočíme. 
Když jsou hotové, položíme je na tác a nasolí-
me. Každý plátek potřeme připravenou pěnou 
a zabalíme do roličky. 
pěnami z Gervais natur můžeme ozdobit i na-
chos, chipsy či cokoliv jiného, co máme rádi.
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BRAMBOROVÝ KRÉM  
- 400 g loupaných brambor
- 200 g Gervais Natur
- 1 střední cibule
- 60 g másla
- olivový olej
- 1 l vývaru – lze použít také 1 l vody s bujónem nebo po-

lévkovým kořením
- sůl 
- bílý pepř
- cukr
- 1 dcl mléka
- bylinky na ozdobu (bazalka, petržel, pažitka) nebo moř-

ská řasa nori

Cibuli nakrájíme na tenké proužky. v hrnci rozpustí-
me máslo se dvěma polévkovými lžícemi olivového 
oleje. zpěníme cibulku dozlatova. oškrabané  a na 
drobné kousky nakrájené brambory vložíme do 
hrnce a zalijeme 1 l vývaru. přidáme špetku soli, pe-
pře a cukru (cukr zvýrazní chuť polévky). brambory 
mírně rozvaříme. vše přelijeme do mixéru, rozmixu-
jeme. Můžeme přidat trochu mléka. opět nalijeme 
do hrnce. do středu hlubokého talíře uděláme nok 
z Gervais natur o velikosti polévkové lžíce, který 
posypeme bylinkami nebo nakrájenou řasou nori. 
okolo ozdobeného Gervais natur nalijeme bram-
borový krém.
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CHEESECAKE
Korpus
- 100 g změklého másla
- 50 g cukru moučka
- 150 g hladké mouky
- 50 g mletých mandlí
- 1 vejce

nápLŇ 
- 500 g Gervais Natur
- 5 žloutků
- 200 g moučkového cukru
- 150 g zakysané smetany

Lžíci hladké mouky, mandle, máslo a vejce rozmícháme. Hmota musí být hladká, 
bez kousků másla. poté přidáme cukr moučku, krátce propracujeme a těsto uloží-
me do lednice. Mezitím si připravíme náplň. promícháme Gervais natur se žlout-
ky, moučkovým cukrem a zakysanou smetanou. z ledničky vyndáme vychlazené 
těsto, vyválíme ho a vyložíme jím dortovou formu. těsto propícháme vidličkou 
a v troubě rozpálené na 180 ºC upečeme do světle zlatova. poté naneseme náplň 
na upečený korpus, dáme zpět do trouby, stáhneme teplotu na 160 ºC a pečeme 
cca 20–30 minut. vychladíme. ozdobíme podle vlastní fantazie. 

pro více informací kontaktujte:
aMi Communications, týn 641/4, praha 1

tel.: 234 124 112
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Pomůcka:
Tara, Rol,
Anet, Eur,
Icao, Ai,

Rara

MUŽSKÉ
JMÉNO
(17.4.)

ZTRÁTA
HLASU

ČIN
(BÁSN.)

SVAZEK
SLÁMY ÚPĚNÍ SLOSOVÁNÍ

NEMOC-
NIČNÍ

ODDĚLENÍ

TRUBICE
Z

PRUŽNÉHO
MATERIÁLU

KBELÍK
ZKR.

JEDNOTKY
ČASU

VARIACE
V TANCI OSNOVAT

ČÁST
ČLUNU,

PLAVIDLA
SMRŠTĚNÍ

NÁŠ
HUDEBNÍ
SKLADA-

TEL

MIMO-
ZEMŠŤAN

PŘÍTOK
DRINY

BAKTERIE

DVOJKOVÉ
ČÍSLICE
BÁJNÝ
MOŘE-

PLAVEC

1. ČÁST
TAJENKY

OSOBNÍ
ZÁJMÉNO

ANGL.
ŠPENDLÍK

HADÍ CITO-
SLOVCE

ILUZE

INTERNET
ON LINE
IDENT.
ČÍSLO
FIRMY

ZKR.NAŠÍ
TELEVIZE

DOMÁCKY
OLDŘICH

PRES

ČÁST
PARDUBIC

APLAU-
DOVAT

SMYČKY

ČINNOST
PILOTA

NAPEVNO
(SLANG)

LETMÉ
DOTYKY

MÍČE
HONEC
OSLŮ

VÝDĚLEK

HLESAT
(KNIŽ.)

OČ

KÓD
SLOVINSKA

OBUV
(NÁŘ.)

PŘITAKÁNÍ

ITAL.SÍDLO

ŘÍMSKY
102

ZKR. NAŠÍ
BÝVALÉ
MĚNY

ANGL.
UCHO

CIZÍ
ŽENSKÉ
JMÉNO

UTKVĚLÁ
PŘED-
STAVA

PÍSMENO
EN

ČÍŠNÍK
(ZAST.)

DLOUHÉ I

TÁZACÍ
ZÁJMENO

3. ČÁST
TAJENKY

EJHLE

SAVEC
CHUDO-

ZUBÝ
MEZINÁR.
ORG. OSN

MUŽSKÉ
JMÉNO
(27.8.)

PLANETKA
Č.111

DRUH 
HUMORU
BÝVALÝ
HEREC
(JIŘÍ)

NÁŠ
BÁSNÍK

(1900-1924)

OBILÍ
SETÉ NA

JAŘE
HL. MĚSTO
ERITREJE

ZN.HLINÍKU

MUŽSKÉ
JMÉNO
(16.1.)

TISÍCOVKA
(OBEC.)

OSOBNÍ
ZÁJMENA

ČÁSTI
KOŠILE

ZN.AUDIO-
TECHNIKY

JEDNOTKA
VÝKONU

VÁŽIT
SI

NÁZEV
HLÁSKY

Q

SLOV.
VTIP

VODIČ
ELEKTŘINY

ČÁST
STROJE

JAK
(KNIŽNĚ)

SLEZSKÁ
ŘEKA

NOHA
(ZAST)

NÁSTROJ
PIVAŘE

INIC.
MUNZARA

SPZ OBER-
VIECHTACH
(NĚMECKO)

SÁLAVÉ
HORKO

SLO-
VENSKÝ

SOUHLAS

NEJLEPŠÍ

ČI (KNIŽ)

INIC.
ZPĚVÁKA

KRYLA
SHLUK

ROSTLIN

2. ČÁST
TAJENKY

NÁZEV
HLÁSKY

STÁTNÍ
SPRÁVA

BAALOVA
DRUŽKA DŘÍVE

BYLINO-
RUBEC

CHILSKÝ
ČASY ÚTOČIŠTĚ

 
Křížovku z Fit pro život 3/2009 si vytiskněte, vyluštěte a tajenku pošlete do 20. 5. 2009 na náš e-mail 
redakce@fitprozivot.cz. Pro tři vylosované máme připravený balíček.
Tajenka křížovky z Fit pro život 2/2009: pectol chutnější než lék zdravější než bonbon. balíček získávají: Ing. Karel 
Vávře z Třeboně, Tereza Dvořáková ze Sezemic, Renata Varšavová z Pardubic.    
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