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Sbohem

šedivé vlasy

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

KA

NOVIN

Barvicí gel ve dvou odstínech středně hnědý, tmavohnědý

 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

Informace a objednávky na:
www.grecian.cz
www.zelenalekarna.cz
nebo na tel.: 224 223 676

... jsme mediálním partnerem projektu
Emil Českého paralympijského výboru
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Dotazy a odpovědi

?? Je nakažlivý pásový opar?

H. M., Praha

!!

Pásový opar je onemocnění
vyvolané virem planých neštovic
(varicella-zoster virus). Vzniká pouze u nemocných, kteří již během
života prodělali plané neštovice.
Virus zůstává ukrytý v organismu
a za vhodných podmínek se aktivuje. Nezpůsobí však znovu plané
neštovice, ale pásový opar neboli
herpes zoster. Vytváří pruhovitá –
pásovitá – ložiska tvořená okrouhlými nebo oválnými shluky puchýřků
podobných puchýřkům u neštovic.
Typická je vždy lokalizace pouze
na jedné polovině těla nebo obličeje. Velmi nepříjemným doprovodným příznakem je častá bolestivost,
která může vznik zosteru i několik
dní až týdnů předcházet. Puchýřky
obsahují pomnožené virové částice,
a proto bývá onemocnění v této fázi
infekční pro ty, kteří ještě plané neštovice neprodělali. Lidé, kteří plané
neštovice měli, mívají většinou celoživotní imunitu.
MUDr. Ivana Krajsová

?? Chrání očkování proti ne-

štovicím také proti pásovému
oparu?
H. M., Praha

!!

Očkování se provádí oslabeným
virem planých neštovic, který vyvolává tvorbu protilátek, a zesiluje tak
odolnost proti této infekci. Množství viru, které zůstane po očkování
v těle, je velmi malé, takže pravděpodobnost vzniku pásového oparu
je minimální. Lze tedy říci, že vzniká
ochrana proti planým neštovicím
i proti pásovému oparu.
MUDr. Ivana Krajsová,
MUDr. Škovránková

?? Co je lymská borelióza?

P. K., Poděbrady

!! Nemoc byla objevena v roce 1975

ve Spojených státech amerických
ve městě Lyme. Postupně se přesunula i jinam. Nyní je touto epidemií
postiženo šest kontinentů.
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Původce nemoci – bakterie Borelie
se přenáší prostřednictvím sajícího
hmyzu – zejména klíštěte, komára
nebo blech, a to hlavně v listnatých a smíšených lesích. Dále pak
prostřednictvím krevní transfúze,
nepasterovaného mléka, kojení
a kontaminované stravy. Lymská
(lymeská) borelióza může být činitelem i pro vznik dalších nemocí
– například Parkinsonovy nemoci.
U pacientů, kteří byli postiženi
chronickým degenerativním onemocněním, byly objeveny příznaky
lymské boreliózy v 90 % případů.
V úvodních stadiích nemoci se
borelióza halí pod roušku mnoha
jiných projevů (artritida, angína,
migrény), což znesnadňuje její
včasnou diagnózu. Jak potvrzují
dnešní mikrobiologické poznatky, Borelie v organismu existují
ve vícero formách a v pozdějších
stadiích onemocnění odolávají
i dlouhodobé léčbě antibiotiky.
Vůči lymské borelióze neexistuje
dosud očkování. Pro úspěch léčby
má zásadní význam včasná návštěva lékaře po prvních příznacích!
Etapy onemocnění lymskou boreliózou:
1. etapa (nastává po několika
dnech až týdnech po infikaci):
• pomalu se šířící červená skvrna, která je obvykle větší než
5 cm (objevuje se u 80 % případů);
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•
•
•
•
•

menší kožní léze, kopřivka,
otoky;
horečka, třasavka, bolesti
ve svalech a kloubech, únava;
zvýšené jaterní testy;
zvětšená slezina;
zánět spojivek.

2. etapa (nastává po uplynutí
několika týdnů až měsíců po infikaci):
• bolesti hlavy, poruchy citlivosti
a hybnosti;
• srdeční obtíže: bolesti hrudníku, kašel, bušení srdce, nepravidelný srdeční rytmus.
3. etapa (doba kolísá od několika
měsíců až po několik let):
• zánět mozku a míchy;
• odumírání kůže;
• záněty kloubů – boreliová artritida.

?? Může být alergie na plíseň?
A. D., Bavorov

!!

Samozřejmě může. Skutečných
alergiků na plísně není více než 1 %
populace, obvykle však patří mezi ty
těžší alergiky vyžadující intenzivnější
a nepřerušovanou péči – lékovou,
režimovou, pracovní i klimatickou.
Z praktického hlediska rozdělujeme
plísně dle místa výskytu na plísně
venkovní a plísně domovní. Venkovní plísně jsou závislé na počasí
(teplo, vlhko) a potravě (půda bohaTrafika

Dotazy a odpovědi
tá na organické složky – tlející listí,
období žní apod.), a vyskytují se
proto od jara až do teplého podzimu,
s maximem v srpnu až září. Naproti
tomu domovní plísně mají z principu výskyt celoroční, pochopitelně
více tam, kde je vysoká míra vlhkosti
(podzemní a přízemní byty a domy,
zatékající střechy, nadměrné pěstování pokojových rostlin, koupelny,
vlhké provozy, zemědělské usedlosti,
sklepní sklady apod.). Častější je alergie na plísně venkovní (nejznámější
druhy jsou Alternaria a Cladosporium, jejich aktuální výskyt je dokonce
součástí pravidelného „pylového“
zpravodajství), vzácnější je alergie
na plísně domovní (Aspergillus, Penicillium). Disponovaný člověk se
obvykle alergizuje kontaktem s plísňovými sporami (výtrusy sloužící
k rozmnožování). Spory plísní jsou
velmi malé, menší než běžná pylová
zrnka. V době maximálního výskytu
se v obrovském množství (tisíce spor
na jeden metr krychlový) rozptýlí
v ovzduší, dostanou se tak pohodlně
i do těch nejmenších dýchacích cest.
Proto se alergie na plísně projeví zánětem dýchacích cest – v lepším případě alergickou rýmou, častěji však
vídáme klasické průduškové astma.
Diagnostiku ponechte na specialistech (anamnéza, kožní testy, imunita
apod.). Léčba se neliší od moderní
léčby alergických onemocnění dýchacích cest (s upřednostněním léků
s preventivními účinky), pochopitelně
při pokusech o eliminaci plísní z okolí
pacienta. V určitých případech lze
k léčbě použít i vakcíny s obsahem
plísňových alergenů, ale dávají se
zřídka. Jedna faktická poznámka
na závěr – plísně, o kterých jsme
dosud hovořili, se vlastně správně
botanicky řadí mezi mikroskopické
houby.
MUDr. Martin Fuchs

??

Čím se liší příznaky ptačí
chřipky od normální?
J. Š., Praha

!! Ptačí chřipka je virové onemocnění – má velké množství kmenů. U divokých ptáků se vyskytují v nízkých
Trafika

hladinách, více u vodních ptáků. Pro
člověka je nebezpečný virus H5N1.
Poprvé byl zjištěn u lidí v Hongkongu
v roce 1997. H5N1 značí, že na svém
povrchu má antigeny hemaglutininu
typu 5 a neuraminidázy typu 1. Je
podtypem chřipkového viru typu A.
Zřejmě vznikl původně mutací méně
nebezpečných virů u domácí drůbeže
a následně je přenášen z drůbeže
na divoké ptáky. Jeho hostitelem
jsou nejčastěji stěhovavé kachny,
které jsou proti nemoci nejodolnější.
Naopak domácí drůbež do několika
hodin podlehne. Způsob chovu v jihovýchodní Asii, kde je domácí drůbež v přímém kontaktu s divokými
ptáky, především vodními, usnadňuje
přenos na stěhovavé ptáky. Bylo zaznamenáno více hromadných úhynů
divokých ptáků nakažených tímto
nebezpečným virem.
Téměř všichni postižení lidé přišli
do přímého styku s nakaženými
ptáky. Smrtící virus vnikal do jejich těl nejčastěji prostřednictvím
ptačích výkalů a výměšků, které
uschnou a rozpadají se na prach,
který je vdechován. Při tepelné
úpravě jídel z drůbeže (nad 80 °C)
je riziko nakažení zanedbatelné. Infekce se objevila u chovatelů, kteří
byli v úzkém kontaktu s drůbeží.
Riziko nákazy od divokých ptáků
je zcela zanedbatelné a může být
sníženo, vyhnou-li se lidé kontaktu
s nemocným nebo mrtvým ptákem. Přesto existuje možnost, že
virus zmutuje do formy přenosné
z člověka na člověka.
Příznaky ptačí chřipky u člověka
jsou obdobné jako u klasické chřipky, tj. horečka, suchý kašel, bolest
hlavy a bolesti svalstva. Kromě
toho se mohou objevit i příznaky
méně obvyklé – zánět spojivek,
zápal plic, dechová nedostatečnost
a další příznaky, které mohou ohrožovat život. Chřipka je přenášena
především přímým kontaktem
inhalací infekčních kapének, není
však vyloučen i přenos nepřímý.
Byly definovány tři způsoby přenosu, a to ze zvířete (volně žijících
ptáků) na člověka, z prostředí
na člověka a možná i z člověka
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na člověka (dosud nezaznamenáno). U většiny postižených osob
byl zjištěn kontakt s živými ptáky,
především s hrabavou a vodní
drůbeží. K rizikovým profesím patří faremní chov a obchod s živou
drůbeží a její jateční opracování. Je
možný i přenos infekce neupravenou vodou v místech s větší kumulací ptactva (například koupáním
v přírodních nádržích, přímým
zasažením nosní nebo spojivkové
sliznice, znečištěnýma rukama)
nebo použitím trusu drůbeže jako
hnojiva půdy, na které se pěstuje
zelenina. Viry chřipky se replikují pouze v živých organismech,
krátkodobě se mohou vyskytovat
i na potravinách a v prostředí.
K rizikovým potravinám patří syrová nebo nedostatečně tepelně
opracovaná čerstvě zabitá hrabavá
i vodní drůbež z oblastí s výskytem
tohoto subtypu ptačí chřipky a tepelně neopracovaná krev, droby
a vejce (konzumní i násadová).
Virus ptačí chřipky je termolabilní.
Pasterizační teploty zneškodňují
virus, tepelné opracování masa
a vajec při teplotě 70 °C po dobu 1
minuty v hloubce je uváděno jako
bezpečné.
Běžnou chřipku způsobuje jen
mírně se měnící chřipkový virus,
proti němuž mají lidé protilátky,
onemocnění tudíž nemívá těžký
průběh a dá se proti němu očkovat. Očkování proti běžné chřipce
jednotlivě nepomáhá, ale určitý
význam z hlediska celé populace
má. Je oprávněná obava, že v těle
oslabených lidí, kterým by hrozil
komplikovaný průběh u běžné
chřipky, by se mohl virus změnit
v nebezpečnou formu – zárodek
nového viru šířícího se epidemicky v celé lidské populaci. Příchod
pandemie chřipky je dosti pravděpodobný, nemusí však být způsobena virem ptačí chřipky (H5N1).
Velké změny vědci zaznamenali
například u chřipkových virů prasat
v amerických velkochovech. Může
tedy přijít jiný virus a může být
ještě nebezpečnější než H5N1.
MUDr. Bohumil Ždichynec, CSc.

www.fitprozivot.cz

5

Zdraví

Probiotické
tampony
mohou
pomoci
tisícům žen
V České republice pravidelně trpí vaginálními záněty
více než dvě třetiny žen. Tyto intimní problémy jsou
doprovázeny nepříjemným pocitem svědění, pálení
a výtokem, často i bolestmi při a po pohlavním
styku. Jednoduchým a přirozeným prostředkem
jak obnovit rovnováhu vaginální mikroflóry je
pravidelné používání probiotických tamponů ellen.
Nejenže díky nim předcházejí infekcím, ale zároveň
se cítí pohodlně i během menstruace.
Pochva je před agresivními mikroorganismy, které mohou být
příčinou různých infekcí, chráněna především laktobacily, tedy
bakteriemi mléčného kvašení. Ale kvůli užívání antibiotik, tabáku,
nadměrné nebo nevhodné intimní hygieně, hormonálním změnám, nadměrnému stresu, nošení syntetického nebo těsného
oblečení, koupání v bazénech či rybnících, ale i nechráněnému
sexu může být počet laktobacilů snižován. Proto patří výtoky a vaginální záněty k jedněm z nejčastějších důvodů návštěvy gynekologa, jak potvrzuje doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.: „Nejméně dvě
třetiny českých žen se někdy setkaly s poruchou obranyschopnosti
pochvy. Výtok je kromě těhotenství nejčastější příčinou návštěvy
gynekologa a statisíce žen ve fertilním věku trpí těmito potížemi
opakovaně a dlouhodobě.“
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Zdraví

Prevence i léčba díky
probiotickým
tamponům ellen
Tampony ellen obsahují laktobacily – bakterie mléčného kvašení,
které jsou lidského původu a patří
mezi nejčastější kmeny, nacházející se v přirozené zdravé poševní
mikroflóře. Kombinace těchto laktobacilů je patentována pod obchodní značkou LN (Lacto-Naturel).
Přítomnost LN v tamponech tak
zaručuje pozitivní vliv na obnovení
vaginální mikroflóry u žen, které
je používají. Není nutné se obávat
toho, že se laktobacily z tamponu
„vytratí“ dříve, než jsou použity.
Aktivní probiotická složka LN se
z tamponu uvolňuje až při tělesné
teplotě, přičemž tento proces žena
vůbec nepociťuje.
Během menstruace je vaginální
mikroflóra obzvlášť nestabilní
a zvyšuje se její pH, které vyhovuje rizikovým mikroorganismům.
Ty se stávají biologicky aktivními
a rizika rozvoje zánětu stoupají až
pětinásobně. Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., říká: „V době menstruace,
kdy dochází k přirozenému úbytku
laktobacilů, a naopak k pomnožení
jiných nebezpečných bakterií, je
lepší užívat poševní tampony než
menstruační vložky. Krev ihned
nasají a ta tak nezůstává zbytečně
v pochvě – tím bakterie i kvasinky
ztrácejí živnou půdu a pochvu
nezatěžují. K výraznému zlepšení
obranyschopnosti navíc přispívají
probiotické tampony, které kromě
nasávání menstruační krve ještě
navíc uvolňují do pochvy miliardy
živých a velmi funkčních mléčných
bakterií, bránících rozvoji případné
infekce. Je to geniální nápad, protože dáváte živou mléčnou kulturu
do pochvy právě ve chvíli, kdy to
sama nejvíce potřebuje.“
Ideální rovnováhu vaginální mikroflóry žena obnoví pravidelným
používáním probiotických tamponů, které chybějící laktobacily ženskému tělu dodají po třech až šesti
měsících užívání. Příznivé účinky
Trafika

jsou ale zřejmé již po použití
v průběhu první menstruace. Mohou je užívat jak ženy, které mají
problémy se svěděním, zápachem
a infekcemi, tak dívky od první
menstruace, nebo ženy, které tampony nikdy předtím nepoužívaly.
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., dále
dodává: „Bude-li žena používat
probiotické tampony stejně jako
ostatní tampony, zvolí správnou
absorpční velikost a bude je měnit
v intervalu maximálně osmi hodin,
potom není třeba se obávat nežádoucích účinků. Předávkování pochvy laktobacily v době menstruace není reálné.“ Probiotické tampony lze užívat i mimo menstruaci.
„V takových případech dodají
ohroženému poševnímu prostředí
potřebnou dávku laktobacilů a navíc odstraní nevhodný sekret, který
se při ohrožení obranyschopnosti
v pochvě tvoří.“

Probiotické tampony doporučuje
Česká gynekologická a porodnická
společnost ČLS JEP.
Probiotické tampony byly z hlediska bezpečnosti a účinnosti zkoumány mnohými klinickými studiemi. Klinická studie publikovaná
v časopise Journal of Microbes
and Infections prokazuje, že u žen,
léčených pro narušení vaginální
mikroflóry (bakteriální vaginóza
nebo kvasinková infekce), se mohou probiotické bakterie LN podílet na dlouhodobém účinku léčby
tak, že zajistí zlepšení složení bakteriální mikroflóry, díky čemuž se
sníží počet opětovných vzplanutí
onemocnění.
„Nemám snad jedinou klientku,
která by nebyla s probiotickými
tampony spokojená. Dokonce
i ženy, které tampony dosud nepoužívaly, jsou ve více než 90 %
případů rozhodnuty v této formě
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osobní hygieny pokračovat i nadále,“ říká MUDr. Vanda Hořejší z privátní gynekologické ambulance
v Českých Budějovicích. „A ženy
si navíc mezi sebou sdělují svoje
osobní zkušenosti, takže probiotické tampony si rychle získávají
nové uživatelky i mezi ženami
zdravými.“
V České republice získaly probiotické tampony ellen doporučení
České gynekologické a porodnické
společností ČLS JEP a v EU jsou
certifikovány jako zdravotnický
prostředek. Splňují všechny základní požadavky na bezpečnost
stanovené Směrnicí č. 93/42/EHS
o zdravotnických prostředcích.

Zkušenosti žen
s probiotickými
tampony
Jako první vyzkoušely probiotické
tampony ellen ženy ve Skandinávii,
kde byly tyto tampony vyvinuty
a těší se zde velké oblibě. Postupně
se probiotické tampony rozšířily
také do Německa, Francie, Švýcarska, Rakouska, Nizozemí, Itálie,
Španělska, Polska, Slovinska, Maďarska a na Slovensko. Pozitivní
zkušenosti žen s tímto výrobkem
potvrzuje i ocenění Německé
asociace lékárníků, která vyhlásila
probiotické tampony ellen „Produktem roku 2011“ v kategorii
tamponů. Toto ocenění získaly probiotické tampony ellen již podruhé
za sebou.
Také ženy v České republice
podstoupily nezávislé testování.
Z celkového počtu 81 žen bylo 66
z nich s probiotickými tampony
tak spokojeno, že si je následně
i samy zakoupily. Celkem 78 žen
by je pak doporučilo svým kamarádkám, sestrám nebo kolegyním.
To, že probiotické tampony ellen
opravdu pomáhají, dokazuje např.
Monika Rymešová, která poprvé
prodělala vaginální mykózu ve 14
letech: „Ellen užívám pravidelně již
tři čtvrtě roku a od té doby nevím,
co jsou vaginální mykózy.“
www.fitprozivot.cz
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Zdraví

Co víme o možnostech

prevence
mozkové
mrtvice?
Na konci června proběhly Dny prevence
POMOC, během kterých si lidé mohli
zjistit své riziko a poradit se s odborníky.

Mozková mrtvice je nejčastější příčinou nemocnosti
a invalidity a zároveň jednou z nejčastějších příčin úmrtí
v rozvinutých zemích. „V České republice postihne až 40
tisíc lidí ročně,“ uvedl primář neurologického oddělení
Nemocnice Jihlava MUDr. Ondřej Škoda.

Většina lidí v České republice dokáže
vyjmenovat hned několik faktorů, které
jsou příčinou cévní mozkové příhody, lidově
zvané mozková mrtvice. Mnozí z nich
přesně vědí, jak se projevuje a jaké mohou
být její důsledky. Ale jen každý třetí člověk
ví, že proti mozkové mrtvici lze bojovat
preventivní léčbou. Ukázal to průzkum
společnosti Factum Invenio v roce 2011.
Informovat Čechy o možnostech prevence
mozkové mrtvice se snažily i Dny prevence,
které proběhly v rámci edukačního
programu POMOC (POstavme se Mrtvici
a Onemocnění Cév) koncem června.

Většina lidí (84 procent) ví, že příčinou mrtvice je ucpání
cévy v mozku. Vyplývá to z průzkumu, který na reprezentativním vzorku respondentů udělala společnost
Factum Invenio. Téměř tři čtvrtiny dotazovaných také
správně odpověděly, že projevem náhlé příhody jsou
smyslové poruchy, například poruchy vidění a řeči. Čtyři
lidé z deseti se ale mýlí, když se domnívají, že mrtvice
končí většinou smrtelně. A každý čtvrtý v populaci je
dokonce chybně přesvědčen, že mrtvice je nedílnou
součástí infarktu. Průzkum ukázal i na nedostatečné
povědomí populace o možnostech preventivní léčby.
Sedmdesát procent respondentů odpovědělo, že nevědí o existenci léků, které jsou určeny k preventivnímu
užívání a snížení rizika vzniku mrtvice. O možnostech
této prevence ví jen 30 procent lidí.
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Příčiny a projevy
„Na vzniku CMP se podílejí především rizikové faktory
jako zvýšený krevní tlak, kouření, cukrovka nebo zvýšený cholesterol. Významné riziko představuje nejčastější
Trafika

Zdraví
porucha srdečního rytmu, tzv.
fibrilace síní. Při ní se může vytvořit krevní sraženina (trombus)
v srdeční předsíni. Tento trombus
pak může být ‚vmeten‘ do mozku,
zastavit zde proud krve a vést k odumření části mozku s tragickými
následky. Fibrilace síní přitom u nás
postihuje nejméně 200 000 lidí.
Fibrilace síní je příčinou 1/5 CMP,“
vysvětluje prof. MUDr. Richard
Češka, CSc. z Centra preventivní
kardiologie, 3. interní kliniky 1. LF
UK a VFN.
Mozková mrtvice přichází náhle
a projevuje se slabostí až ochrnutím nebo poruchou citlivosti

poloviny těla, poruchou řeči a vidění. U pacienta dochází k náhlé
nevysvětlitelné závrati, případně
náhlým pádům ve spojení s dalšími
neurologickými příznaky. Může se
objevit slepota, bolest hlavy, na začátku zvracení, porucha vědomí
nebo epileptické záchvaty.

Moderní prevence
léčbou
Cévní mozkové příhodě lze předejít, například ovlivněním rizikových
faktorů. Patří sem například včasná diagnostika a léčba vysokého
krevního tlaku, vyloučení kouření

(i pasivního), zlepšení dietního režimu, léčba případné vysoké hladiny
cholesterolu, prevence nadváhy
(obezita vede k vysokému krevnímu tlaku a dalším srdečním chorobám), pravidelné cvičení a správná
léčba cukrovky.
„Vznik CMP při fibrilaci síní je
možné ovlivnit jednak samotnou
léčbou této arytmie, jednak prevencí vzniku tromboembolických
komplikací,“ vysvětluje kardiolog
MUDr. Robert Čihák, vedoucí lékař
oddělení arytmologie z kliniky kardiologie v IKEM.
„Vzhledem k závažnosti klinického
průběhu cévní mozkové příhody
a ke stále omezeným možnostem
příčinné léčby, která zatím nedokáže zajistit úplné vyléčení u většiny pacientů, je nutno klást velký
důraz na primární prevenci vzniku
cévních mozkových příhod,“ upozorňuje neurolog Ondřej Škoda.

Pomoc pacientům
Cévní mozkové příhody jsou
po onemocněních srdce druhou
nejčastější příčinou úmrtí v Česku.
Ačkoli klesá už od roku 1986, stále
patří k nejvyšším v rozvinutých
zemích. Umírá na ně více žen než
mužů. Mozková mrtvice byla v České republice v roce 2007 příčinou
úmrtí 4 666 mužů a 6 974 žen.
V souvislosti s vysokým počtem pacientů po mozkové mrtvici v Česku
a jejich každoročním nárůstem
vznikla před pěti roky pacientská
organizace ICTUS, která jim pomáhá s návratem do plnohodnotného
života. „Organizaci ICTUS jsme založili, protože máme vlastní zkušenosti s cévní mozkovou příhodou.
Prošli jsme si celým léčebným a následným rehabilitačním procesem,
a dokážeme tak objektivně posoudit, co v České republice chybí a co
je potřeba postiženým nabídnout,“
říká zakladatel organizace a webových stránek www.ictus.cz Jan Dohnálek.
Trafika
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půvab
Krása je hledání ideálu,
věčná touha po dokonalosti.
Bohužel na této cestě často
děláme chyby, které nás z ní
svedou, a jedna chyba vyvolá
řadu dalších.
Chyba 1

Neznalost typu vlastní
pleti
Nebezpečí:
Neznalost typu vlastní pleti vede
k chybám v péči o pleť, což často
zanechá dlouhotrvající následky.
Správný postup:
Navštivte kosmetičku, která určí
váš typ pleti a všechny odchylky
od normy a pomůže vybrat vhodné
přípravky, například i podle aktuálního stavu vaší pleti a podle ročního
období.
Pro určení typu pleti si můžete udělat test promaštění: asi 1–2 hodiny
po odlíčení a umytí pleti přitiskněte
na obličej cigaretový papírek nebo
jemný ubrousek a podle jejich promaštění poznáte, kde je pleť mastná
a kde suchá.

Časté kosmetické

omyly
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14. Mezinárodní veletrh kosMetiky
a zdravého životního stylu

Chyba 2

Snaha zbavit se akné pomocí
peelingu
Nebezpečí:
Peeling v tomto případě ještě více poškozuje pleť, která
už je postižená. Může způsobit, že se do pleti snadněji
zanese další infekce, bakterie a prach, které dále prohlubují zánětlivé procesy.
Správný postup:
Akné je pouze vrcholem ledovce. Může být důsledkem
hormonální poruchy nebo onemocnění trávicí soustavy. Pokud neodstraníte příčinu, dosáhnete pouze krátkodobého úspěchu. Zde je velmi vhodná konzultace
s odborníkem.

Praha 9 - letŇany

7. – 8. 9. 2012

Chyba 3

• Kadeřnická soutěž INSPIRACE 2013 o 100 000 Kč
• Mistrovství České Republiky MAKE-UP
• Mistrovství České Republiky NAIL DESIGN
• Soutěž produktů BEPPA
• Podiatrická soutěž NEJKRÁSNĚJŠÍ NOHY
• Módní trendy předních kadeřníků a vizážistů
• Umění nehtových designerů

Používání ochranných slunečních
prostředků pouze jednou denně –
ráno
Nebezpečí:
Každý krém má určitý ochranný faktor. Podle tohoto
faktoru a typu vaší pokožky vás chrání jen po určitou
dobu, takže se může stát, že už za pár hodin po použití
přípravku zůstáváte před ultrafialovým zářením úplně
nechráněná.

www.worldofbeauty.cz

Správný postup:
Nedostatečná ochrana před slunečním zářením může
vaši pleť značně poškodit. Je důležité opakovaně používat krém s ochranným slunečním faktorem. Tím pomáháte pokožce, aby si zachovala svěžest a mladistvý
vzhled. Je to také prevence různých kožních onemocnění včetně rakoviny. Podle intenzity slunečního záření
je nutné pravidelné obnovování ochrany. Netřeba zdůrazňovat, že to platí dvojnásob při slunění na pláži nebo
na horách.

Chyba 4

Méně znamená někdy lépe
Nebezpečí:
Nadužívání kosmetických prostředků je jednak zbytečnou útratou peněz, ale hlavně může rovněž vést
k tvorbě komedonů, vysušení pleti, chemickému popálení apod. Škodlivé může být například i časté čištění
– u mastné pleti produkuje pokožka po očištění bez
následného ošetření ještě více mazu. Časté mytí může
způsobit i nadměrnou citlivost, zarudnutí, olupování,
vyrážky. Snaha o krásu tak často končí v ordinacích dermatologů.
Inzerce

za kosMetikou do letŇan

7. – 8. září 2012

půvab
Správný postup:
Pokud máte na krabičce krému
napsáno „nanést v tenké vrstvě“,
neaplikujte na obličej „tuny“ přípravku. Stejně se absorbuje jen tolik přípravku, kolik pleť potřebuje.
Pokud ale krém obsahuje agresivní
složky jako alfa- a beta-hydroxylové kyseliny, nadužívání vás může
přijít opravdu draho jak v přeneseném, tak i v přímém smyslu tohoto
slova. Raději ne více, ale pravidelně
a dlouhodobě.

Správný postup:
Tělo sice není v tak bezprostředním kontaktu s okolním
prostředím jako obličej, ale vaši
péči potřebuje stejně intenzivně.
I když je po většinu roku schováno
pod oblečením, nezapomínejte
na pravidelný peeling a používání
tělových krémů po sprše. Nejzanedbanější častí těla bývají vnitřní
strany stehen a zadní strana paže.
Velmi důležitá je pravidelná péče
o ruce a nohy. Není nic horšího než
popraskané paty v elegantních
sandálech.

Chyba 5

Neodborné
vymačkávání uhříků

Chyba 8

Nebezpečí:
Je zde riziko zanesení infekce –
místo malého uhříku se může vytvořit rozsáhlý zánět, který se bude
dlouho hojit. Kromě toho vám mohou navždy zůstat rozšířené póry.

Nebezpečí:
Když se týden před dovolenou rozhodnete dohnat to, co jste v průběhu roku
zanedbali, a objednáte se na intenzivní
kúry ošetření obličeje a těla, můžete
vystavit své tělo vážnému stresu.

Správný postup:
Provádějte pravidelné čištění
obličeje u kosmetičky. Na uhřík
používejte speciální tužky, tea
tree oil nebo jej zalepte speciální náplastí. Snažte se nedívat
moc často do zrcadla, zvláště ne
do zvětšovacího.

Správný postup:
Nesnažte se o nemožné. Objednejte se spíše na několik běžných
ošetření, masáž, detoxikační zábaly
apod. Po dovolené se začněte věnovat pravidelné péči. Tak, jak se to
má dělat.

Chyba 6

Ignorování etiket
Nebezpečí:
Koupě nevhodných prostředků,
negativní dopad na pleť, vyhozené
peníze.
Správný postup:
Nemusíte mít speciální vzdělání,
abyste správně vybrali vhodný
prostředek. Dnes musejí všichni
výrobci psát na etiketách přesné
složení a určení výrobku. Zásadní je informace, pro který typ
pleti a jakou věkovou skupinu je
kosmetika určena. Pak jsou důležité další účinky – krém může
být matující, liftingový… Není-li
vám zcela jasné, jak přesně tyto
krémy působí, nechte si poradit
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Nepravidelná péče

Foto: Schwarzkopf

u odborníka. Vyplatí se to. Mnoho žen už kolem třicítky používá
krémy, které by se spíše hodily
jejich babičkám, nebo kvůli
mastnému nosu přesuší pleť celého obličeje.

Chyba 7

Péče pouze o pleť
obličeje – ignorování
těla, rukou, nohou

Nebezpečí:
Najednou zjistíte, že vaše ruce prozrazují váš věk mnohem přesněji
než pěstěný obličej, nebo si s hrůzou všimnete prvních příznaků
celulitidy během prvního dne dovolené na pláži.

Obsah

Chyba 9

Nepromyšlené střídání
kosmetických
přípravků

Nebezpečí:
Časté střídání přípravků může být
kontraproduktivní. Nenecháte totiž žádnému prostředku možnost
ukázat všechny jeho kvality.
Správný postup:
Samozřejmě není nutné být věrný
stejnému přípravku po celý život.
Naše pokožka se s věkem mění,
což předpokládá i změnu způsobu péče. Nemusí to ale být každý
týden. Pokud vám naopak nějaký
krém velmi vyhovuje, můžete ho
bez obav používat dlouhodobě.

Trafika

Sbohem

šedivé vlasy

zdravé a stejné barvy jako v mládí? Používejte Grecian,
moderní přípravek vlasové kosmetiky pro navrácení
původní přirozené barvy vlasů!
GRECIAN 2000 PLUS
(pěnový)
LADY GRECIAN 2000

GRECIAN 2000 lotion
GRECIAN 2000 GEL

GRECIAN 2000 Cream

 Grecian je přirozený, levný, s trvalým, časově neomezeným
účinkem
 Působí pomalu, nenápadně a jistě
 Používá se bez rukavic a pracného nanášení barvy
 Přípravky řady Grecian neobsahují olovo

Informace a objednávky na: www.zelenalekarna.cz nebo na tel.: 224 223 676.
Do lékáren dodává: PHOENIX, Lékárenský velkoobchod, a. s.

půvab
Ještě nedávno se lidé
vesměs shodovali
v názoru na opalování:
od dvacátých let
minulého století
se za nejkrásnější
pokládalo dohněda
opálené tělo.
Opálená pleť je poškozená
pleť. To nás nicméně nezastaví
a stále toužíme po zlatavé
barvě pokožky. Vyzkoušejte si,
co víte o nástrahách opalování a o možnostech jak co nejvíce zmírnit poškození.

Chytré

opalování

Než vyrazíte na dovolenou, kde se chystáte
opalovat, začněte
používat speciální potravinové přípravky,
které ochrání pleť před
poškozením, například
přípravky s obsahem
beta-karotenu.
Do roku 1920 se dámy vůbec
neopalovaly. Nosily obrovské
klobouky, vyhýbaly se slunci
a používaly bělicí kosmetiku. Snědá pleť byla znakem
těžce pracujících. Koncem
dvacátých let však začalo být
opalování módní i ve vyšších
vrstvách. Do určité míry se
o to zasloužila Coco Chanel.
V šedesátých letech dala
Francie světu Brigitte Bardotovou a bikiny. Život na pláži
se stal symbolem moderní
doby a alternativou ke každodennímu pracovnímu shonu.
Dnes není náš vztah k opalování tak jednoznačný. Svědčí
o tom bledé obličeje mnohých mladých hollywoodských hvězd. Podle mínění
jednoho z představitelů světové módy, Karla Lagerfelda,
ženy, které opravdu sledují
módu, už to s opalováním
nepřehánějí.
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půvab

1.

Proč je tak důležité chránit
pokožku?
a. Přílišné opalování může způsobit rakovinu kůže.
b. Slunce způsobuje 90 % poškození pleti včetně vrásek.
c. Nikdo se nechce spálit.

2.

Co znamená hodnota OF
(ochranného faktoru, používá se rovněž SPF) na lahvičce
opalovacího krému?
a. Čas, během kterého je tělo
chráněno před spálením.
b. Stupeň ochrany proti poškození a stárnutí pleti.
c. Datum spotřeby.

3.

Jaký minimální OF doporučují odborníci?
a. OF 15
b. OF 30
c. OF 6

Foto: www.sportkoncept.cz

4.

8.

5.

9.

6.

10.

Kdy je nutné používat
ochranný prostředek?
a. Kdykoliv, když jdete na slunce.
b. Jen v poledne.
c. Jen na pláži.
Kdy je nejlepší chvíle použít prostředek?
a. Nejméně 30 minut předtím,
než jdete na slunce.
b. Jakmile dorazíte na pláž.
c. Když se domníváte, že pokožka
začíná červenat.
Jak často se má přípravek
znovu aplikovat?
a. Aspoň jednou za dvě hodiny
při silném slunci.
b. Záleží na tom, jaký má prostředek OF.
c. Jednou denně.

7.

Jaké množství prostředku
je nutno použit?
a. Přibližně velkou hrst, abyste
byli chráněni od hlavy k patám.
b. Jen tolik, aby pokožka celého
těla byla rovnoměrně chráněná.
c. Co nejmenší možné množství
– tyto prostředky jsou docela
drahé.
Trafika

Kdy je bezpečné používat
nízký ochranný faktor?
a. Raději to vůbec neriskovat.
b. Po týdnu, kdy je opálení stabilní.
c. Po dvou dnech, nebo se nikdy
neopálíte.

Kdy se musíte vyhnout
slunci?
a. Mezi 11. a 15. hodinou, kdy je
slunce nejžhavější.
b. Jen pokud cítíte, že se spálíte.
c. Pokud již nesnesete teplo.

Co dělat,
když se spálíte?
a. Přikryjte se a zůstaňte ve stínu.
b. Použijte prostředek s vyšším OF.
c. Dejte si jeden den pauzu, to se
spraví.

Sluneční záření – fakta
1. Cítíme se na sluníčku dobře,
dodává lepší náladu, pomáhá
vstřebávat vitamin D.
2. Nadměrné slunění vysušuje
pleť, způsobuje spálení, vrásky,
sluneční skvrny a v nejhorších
případech – rakovinu pokožky.
3. Příliš mnoho slunce „vypíná“
buňky, které jsou důležité pro

Obsah

imunitní systém – proto se často vracíme z dovolené v zahraničí nachlazení!!!
4. Spouští tvorbu volných radikálů, které jsou pro náš organismus velmi škodlivé.

Olej, mléko, nebo gel?
Je to věc osobního vkusu. Důležitá je
volba správného ochranného faktoru.
• Přípravky odolné proti vodě by se
měly používat při dlouhém plavání či potápění. Obsahují látky odpuzující vodu a poskytují během
koupání dobrou ochranu proti
slunci. Je to velmi důležité, protože pokožka přijímá i pod vodou
ultrafialové paprsky. Po každém
osušení je třeba nanést znovu
vrstvu opalovacího krému.
• Citlivost pleti na sluneční záření hodnoťte spíše jako vyšší,
než abyste ji podhodnotili.
• Využijte ke slunění ranních hodin. Až do deseti hodin nejsou
sluneční paprsky nijak zvlášť
pronikavé. Také po 15. hodině
je slunce snesitelnější.
• Ochranný přípravek nanášejte
už půl hodiny před sluněním.
Potřebuje čas, aby mohl na pokožce začít působit.
www.fitprozivot.cz
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půvab

Odpovědi

1.

Je to chyták – všechny odpovědi jsou správné. Sluneční
radiace spouští poškození volnými
radikály, což vyvolává stárnutí
pleti a rakovinu. Trvá 20 až 30 let,
než se rakovina pokožky projeví,
ale opakované spálení zvláště
v raném věku zvyšuje riziko. Slunce způsobuje stárnutí pokožky,
vysušuje ji. Abyste se chránili
proti poškození, používejte krémy
s antioxidanty A, C a E. Zvyšují
ochranu tím, že zneškodňují volné
radikály a nahrazují vitaminy zničené sluncem.

2.
16

„A“ je správně. Pokud vaše
pleť zrůžoví po 10 minutách
www.fitprozivot.cz

na slunci bez ochrany, prostředek
s OF 15 vás bude chránit 15krát
déle, tj. dvě hodiny a 30 minut.
Pamatujte ale, že OF vás chrání
pouze před spálením UVB paprsky.
UVA jsou 100krát slabší, ovšem
proniknou hlouběji do pokožky
a způsobují mnohem rozsáhlejší
poškození pleti. Jsou to vlastně
paprsky stárnutí. UVA způsobují
vrásky a existuje rovněž domněnka, že jsou spojené i s rakovinou
pokožky, protože poškozují DNA.
Používejte krém s oběma – UVA
i UVB – ochrannými faktory.

3.

Správně je „a“. OF 15 pohlcuje
95 % UVB paprsků a ve většině
případů chrání pokožku před spálením. Ovšem lesklé povrchy odrážejí
UVB paprsky, písek je zesiluje o 30 %,

Obsah

voda o 100 %. Účinnost paprsků se
také zesiluje ve vyšších nadmořských výškách. Pokud jste u moře
nebo na pěší túře v horách, použijte
vždy vyšší OF. Nemyslete si ale, že
dvakrát vyšší OF zvyšuje ochranu
2x – OF 30 chrání na 96,7 %, OF 50
pohlcuje 98 % paprsků. I když jsou
krémy s vyšším OF dražší, nelitujte
peněz. Určitě se vám to vyplatí.

4.

„A“ je správně. To už by mělo
vědět i malé dítě. Nenechte
se zmást ani zataženou oblohou.
Pořád na vás číhá 50 % UV paprsků,
husté mraky jich propouštějí 30 %
a bílé nadýchané obláčky na nás
vlastně sluneční paprsky odrážejí.
Takže se můžete spálit, i když je
zataženo; a nezaleží na tom, zda
jste byli na pláži, či ne.
Trafika

půvab

5.

Zase „a“. Trvá 30 minut, než
ochranný prostředek proti
slunci rovnoměrně pokryje celou
plochu pokožky, takže ho určitě
naneste před tím, než vyrazíte ven.
Velmi praktické jsou spreje, působí
rychle, rychle uschnou a nelepí se.

Tónovací gel na vousy

6.

„A“. Odborníci doporučují,
aby se ochranný prostředek
opakovaně aplikoval častěji, než
by se mělo podle OF. Vždy znovu
aplikujte po koupání. Pamatujte,
že pokud máte prostředek uložený
na slunci, horko a slunce ničí chemické filtry a prostředek pak nemá
takovou působnost, jakou by měl
mít. Schovávejte ho proto ve stínu
nebo v chladicí tašce, kterou většinou berete s sebou na pláž. Nikdy
nekupujte prostředky vystavené
na přímém slunci.

ODSTRAŇTE
ŠEDINY
Vraťte se zpět k přírodnímu tónu svých vlasů
i vousů pomocí kvalitních přípravků pro muže
„JUST FOR MEN“. V čem spočívá jejich přednost?
Nový odstín

●

obarví pouze šedivý nebo prošedivělý vlas i vous,
●

stačí si vybrat z nabídky čtyř přirozených odstínů ten nejvhodnější,
●

speciální soubor látek s vitaminem E, proteinem, heřmánkem
a aloe verou přispívá k zafixování barvy ve vlasové kůře
a chrání ji před vyblednutím,

7.

„A“. Většinou používáme příliš
málo ochranného prostředku,
a nedosáhneme proto plného účinku
OF, který je uveden na obalu. Potřebujete cca 7 polévkových lžic, abyste
rovnoměrně ochránili celé tělo.
Balení 200 ml by mělo stačit na 7
aplikací nebo na 2 dny intenzivního slunění. Trochu drahé, ale
ochrana pokožky za to stojí.
„A“. Určitě znáte mnoho lidí,
kteří se spálili poslední den
dovolené. Jednoduše si řekli, že je
to poslední den, a buď nepoužili
vůbec žádný ochranný prostředek,
nebo prostředek s nízkým OF. Pokud
chcete trochu bezpečnější opalování
(pozor, bezpečné opalování neexistuje!), používejte po celou dobu dovolené OF 15. Vhodné je také používat kvalitní prostředky po opalování,
které prodlužují účinek opalování.

9.

„A“. I v našich zeměpisných
šířkách UVB paprsky zesilují
kolem poledne, a zvyšují tak riziko
spálení pleti. Je to denní doba, kdy
se nedoporučuje v žádném případě vystavovat přímému slunci.

10.
Trafika

„A“. Berte spálení vážně.
Potlačuje imunitu pokožky,

●

po použití těchto přípravků získají vlasy i vousy nejen zcela přirozený
odstín, ale navíc vypadají silnější a zdravější
Tónovací šampon na vlasy

Informace a objednávky na:
www.justformen.cz
nebo na tel.: 224 223 676.

Inzerce

8.

Přípravky JUST FOR MEN působí pouhých 5 minut,

což je jeden z důvodů, proč způsobuje rakovinu.
Vyhýbejte se slunci, než zarudnutí
pomine. Dopřejte exponovaným částem těla, jako jsou čelo, nos, uši, ramena, kolena, dodatečnou ochranu.

Jak jste obstáli?
„a“
Pokud jste většinu odpovědí zvolili
za „a“, můžete si blahopřát. Máte přehled a dáváte si při opalování pozor.
„b“
Jste vcelku opatrní, ale současně
připravení pro získání zlatavé

Obsah

barvy riskovat. Víte, že slunce pleť poškozuje, způsobuje
vrásky, což se ještě násobí 10x,
pokud kouříte. Ale zlatá barva je
zlatá barva.
„c“
Jste rozhodnutí se opálit bez
ohledu na možná rizika. Zkuste
si však vše přečíst ještě jednou.
Opravdu vám to za to stojí? Teď
možná máte nádhernou čokoládovou pleť, ale už v tuto chvíli
vám stárne mnohem rychleji než
tomu, kdo na sebe dává pozor
a používá adekvátní ochranné
prostředky.
www.fitprozivot.cz
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Kosmetické tipy
Altermed

SUN Superbronze

Altermed Superbronze Sun
spray s SPF 15
nebo SPF 20
zajišťuje rychlé a přitom
zdravé opálení
díky jedinečným biourychlovačům,
podporujícím
vznik kožního
barviva. Přípravek dále obsahuje beta karoten na ochranu
pokožky před
předčasným
stárnutím
a poškozením.
Díky spreji se
snadno aplikuje a současně
lehce roztírá. Obsahuje bambucké
máslo s výživným účinkem a speTommy Hilfiger
ciální složky pro hydrataci pokožPear Blossom Eau De Parfum 30ml EDT
ky, takže pleť zůstává krásně hladSpolečnost Tommy Hilfiger Toiletries uvádí na trh novou vůni s názvem Pear
ká a svěží. Přípravek neobsahuje
parafíny ani parabely a je odolný Blossom Eau de Parfum. Její kompozici okouzlující smysly tvoří aroma teplých
hrušek, jež se mísí se skořicí a jemným nádechem bobulového ovoce a
vůči vodě i potu, má jemnou přípižmového koření – vše vytváří svěží vůni, která se drží ve vzduchu. Šťavnaté
jemnou parfemaci.
elementy květů hrušky, neroli a malin se skvěle hodí k síle a energičnosti sanwww.omega-altermed.eu
talového dřeva a cedru. Tóny opražených bio tonka bobů, esence z davany,
skořicové kůry a šlehačky dodávají jemnou a éterickou delikátnost.
Exkluzivně v parfumériích Douglas

BIOTHERM

AQUASOURCE NUIT
Aquasource Night je účinný přípravek, který zvyšuje přirozené zásoby vody
kůže a zároveň posiluje její přirozenou ochrannou bariéru spočívající v zadržování vody. Stačí jedna kapka na noční hloubkovou regeneraci a oživení a pleť
bude po ránu zářit. Aquasource Night je kombinací neuvěřitelné regenerační
vlastnosti extraktu P. Antarctica a dvou velmi účinných aktivních složek Aquasource vybraných tak, aby působily zároveň hluboko v pokožce i na jejím
na povrchu. Pleť je tak dlouhodobě hloubkově hydratovaná a vypadá celkově
zdravě. Schopnost extraktu P. Antarctica výrazně zvýšit produkci nových keratocynů doplňuji hydratační účinky manózy, sacharidu rostlinného původu,
který stimuluje syntézu klíčových proteinů podílejících se na přirozeném
hydratačním procesu všech vrstev kůže. Manóza napomáhá růstu epidermu,
a tím i jeho schopnosti vytvářet zásoby vody. Čistý termální plankton obsahuje
přibližně 36 živin. Má velmi podobné účinky jako přirozený hydratační faktor
pokožky, který zabraňuje ztrátě vlhkosti z povrchu kůže.
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Trafika

Kosmetické tipy
ARTISTRY

Dove

Creme LuXury
oční krém
Otevřete oči a poznejte
absolutní vrchol luxusu.
Komplexní péče proti
stárnutí očního okolí
s luxusní strukturou,
v kvalitním obalu a s převratnými výsledky.
Exkluzivní technologie
ARTISTRY Creme Luxury
pod názvem CellEffect
s klíčovou složkou kardiolipinem:
• vrací energii jemné
pleti v okolí očí,
• napravuje viditelné
známky stárnutí a
• chrání proti poškození
do budoucna.
Viditelně vyhlazená oblast
očí, nižší výskyt ochablosti
a tmavých kruhů.
Klinické testy po 12 týdnech
prokázaly:
• 100% zlepšení hydratace
a pevnosti pleti,
• o 98 % nižší ochablost
kůže,
• o 87 % méně tmavých kruhů,
• o 76 % méně váčků.
Vychutnejte si komplexní zlepšení okolí očí.
Exkluzivně od Amway.
Více na www.amway.cz

Noční sérum
pro poškozené vlasy

Dove přináší unikátní řešení v podobě vlasové
péče z řady Dove Damage Solutions, která je
speciálně vyvinuta pro regeneraci poškozených
vlasů. Nově je tato řada
rozšířena o výrobky Post
Wash péče, jejíž součástí
jsou express kondicionéry,
regenerační maska a noční
sérum.
V noci je ideální doba na
regeneraci poškozených
vlasů. Noční sérum pro
poškozené vlasy obsahuje
Fibre Actives technologii, která proniká hluboko do poškozených
vlasů během spánku,
doplňuje nezbytné
proteiny ztracené
během mytí a
navrací vlasům jejich přirozenou sílu.
Sérum se nanáší na
vlhké nebo ručníkem
osušené vlasy od
středu směrem ke
konečkům. Díky
lehkému gelovému
složení se vlasy
nemastí a ráno po
probuzení je lze
upravovat jako obvykle. Výsledkem
jsou výrazně posílené vlasy. Sérum se
doporučuje používat
jednou týdně.

Pro zdravé a krásné zoubky dětí

Vademecum Junior

Nejlepší prevencí před vznikem zubního kazu je pravidelné čištění zubů. To platí jak pro
dospělé, tak pro děti. Péče o dětský chrup by měla začít v okamžiku, kdy se prořežou první
zoubky. Je však nutné vybírat kartáčky a zubní pasty určené speciálně pro děti. Obsahují totiž
vyvážené množství fluoru, které přesně odpovídá potřebám dětského organismu. Mezi ideální volby patří například zubní pasty Vademecum Junior, které nyní přicházejí s novinkami
pro menší i starší děti. Produkty Vademecum Junior jsou k dispozici jako klasické zubní pasty
určené pro děti do 6 let, dětem starším 6 let je určena varianta Vademecum Junior 2 v 1, která
kombinuje všechny účinky zubní pasty a ústní vody. Díky tekuté receptuře s klinicky testovaným mezizubním čisticím systémem pronikne Vademecum Junior 2 v 1 do všech částí ústní
dutiny. Když se smísí s vodou, funguje pak stejně jako ústní voda.
Trafika
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Cestování

Příprava
na letní

Do ku
na wwfru nahlé
w.ros dněte
enph
arma
.cz

dovolenou
•
•
•
•

Jak se připravit na dovolenou,
abyste si ji pořádně užili?
Jak správně vybrat dovolenou,
jak by měla být dlouhá?
Na co nezapomenout před odjezdem?
Jak správně vyřešit zdravotní
prevenci a jakým očkováním se
chránit?

Správná příprava na letní
dovolenou se vyplatí.
Myslete na zdravotní
rizika i naladění psychiky.
Letní dovolenou je dobré začít
plánovat s dostatečným předstihem. Aby se cestovatelé vyhnuli
různým komplikacím, jako jsou
infekční nemoci, úrazy či psychosociální problémy, měli by se včas
zaměřit na prevenci zdravotních
rizik i psychickou přípravu. Zatímco lékárničku či cestovní pojištění
lze zajistit během jednoho dne,
konzultaci v centru cestovní medicíny a případné očkování je nutné
řešit i několik týdnů předem. Nejběžnější cestovatelské očkování
proti žloutenkám typu A a B je
ideální zahájit nejméně šest týdnů
před odjezdem. Právě žloutenky

20
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typu A a B jsou jedny z nejrozšířenějších cestovatelských nemocí,
proti kterým se dá chránit očkováním. Vzhledem k dlouhodobé
ochraně by očkování proti nim
mělo představovat cestovatelský
základ.
Zahraniční dovolená většinou
znamená příjemně strávený čas
s lidmi, které máme rádi. Ne vždy
však vyjde tak, jak jsme si vysnili,
stát se může ledacos. Především
různé zdravotní komplikace dokážou dovolenou pěkně znepříjemnit. Na tuto možnost je třeba
myslet již v rámci příprav a pokusit
se všem nepříjemnostem předejít.
Cestovatelé by měli mít dostatečné
znalosti o rizicích v destinaci své
plánované dovolené, ať už budou
souviset s hygienickými podmínkami, typem a délkou pobytu, nebo
zvyklostmi dané země.
Mezi nejčastější infekční nemoci,
které ohrožují cestovatele, patří
různé virové i bakteriální nákazy z potravin, virové žloutenky
typu A a B či sexuálně přenosné
nemoci. Pozor by si cestovatelé
měli dávat také na úrazy, které
na cestách tvoří 60 % zdravotních
problémů, úžeh a úpal nebo onemocnění přenášená hmyzem.
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Obecně platí: čím vzdálenější je
cílová destinace, tím dříve by se
měla dovolená začít plánovat.
K zajištění dostatečné ochrany
je někdy nutné zahájit očkování
dva až tři měsíce před odjezdem.
Výhodu mají jedinci, kteří jsou
již chráněni proti žloutenkám
A a B (tzv. cestovatelský základ),
protože ochrana po dokončeném očkování přetrvává mnoho
let, a ostatní očkování jen doplňují podle povinných očkování
do vybrané destinace a aktuální
místní epidemiologické situace. Sem patří například očkování
proti břišnímu tyfu, žluté zimnici či
choleře, která jsou na rozdíl od očkování proti žloutenkám spojená
zejména s cestami do exotických
oblastí.
Podle záznamů center cestovní
medicíny se nejvíce Čechů před
odjezdem chrání očkováním proti
žloutence typu A. Nejčastěji se
lidé touto nemocí nakazí požitím
virem kontaminovaného jídla
nebo nápoje. Žloutenka typu A se
vyskytuje na všech světových
kontinentech včetně Evropy.
Na prevenci proti ní by se měli
zaměřit také cestovatelé, kteří pro
dovolenou volí pobyt v tuzemsku.
Velká část pacientů se totiž nakazí
Trafika

Cestování
žloutenkou typu A přímo v České
republice.
Celosvětový výskyt zaznamenáváme také u žloutenky typu B.
Na rozdíl od typu A se ale žloutenka typu B přenáší tělními tekutinami („sérová žloutenka“). Žloutenka
typu B je až 100krát nakažlivější
než virus HIV, k přenosu může
stačit mikroskopické množství
krve či jiné tělní tekutiny, které
se dostane do těla cestovatele.
Mezi nejčastější způsoby nákazy
patří ve vyspělých zemích nechráněný sexuální styk, rizikové
může být i ošetření zubařem či
drobný operační výkon při úrazu, především v zemích s vyšším
výskytem žloutenky typu B.
Zcela bezpečná nemusí být ani návštěva kosmetického studia. Pokud
si cestovatel dopřeje manikúru či
pedikúru, i zde může dojít ke krvavému poranění a přenosu žloutenky typu B. To samé samozřejmě
platí i u akupunktury nebo ještě
rizikovějšího tetování či zavádění
piercingu. Virus žloutenky typu B
je navíc velmi odolný, v zaschlé
kapce krve dokáže přežít týdny.
Nakazit se tedy lze například

i sdílením ručníků nebo holicích
strojků.
Zdravotní potíže v zahraničí představují vždy nepříjemnosti, v případě žloutenky zcela zbytečné,
protože jim šlo snadno předejít.
Základním vybavením cestovatelů,
které se hodí vždy a všude, by kromě zdravotního pojištění a dobře
vybavené lékárničky s léky proti
horečce, bolesti a průjmu mělo být
i očkování proti žloutence typu
A a B. Očkování proti oběma zmíněným typům žloutenky lze navíc
s výhodou provést kombinovanou
vakcínou. Kombinovaná vakcína
se očkuje třemi dávkami, druhá se
podává za jeden měsíc od první,
třetí za 6 měsíců. Očkovaný jedinec
je proti žloutence A i B chráněn
zhruba za 2 týdny po podání druhé dávky vakcíny, tedy přibližně
za šest týdnů po zahájení očkování.
Po dokončení očkování je ochrana
dlouhodobá, minimálně na 15 let.
V případě nutnosti rychlého nástupu ochrany lze použít i tzv. zkrácené schéma, kdy se druhá a třetí
dávka podávají v odstupu 7 a 21
dnů. Pro dlouhodobou ochranu je
pak zapotřebí ještě čtvrtá dávka
podaná v odstupu jednoho roku.

Riziko nákazy
žloutenkou typu
A na cestách se
zvyšuje například při:
•
•

•
•

Přenos žloutenek typu
B je možný zase
například při:
•

•
•
•

Trafika
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cestování hromadnými dopravními prostředky,
pobytu v přírodě, kdy je dodržování hygienických standardů
či kontrola kvality potravin
a pitné vody mnohdy limitována,
stravování rukama ve stáncích
s rychlým občerstvením, drive-in apod.,
konzumaci jídel bez možnosti
kontroly jejich přípravy (kostky
ledu, saláty, mořské plody – zde
všude může přežívat virus žloutenky typu A).

adrenalinových sportech, aktivní turistice nebo horolezectví,
které jsou spojeny s vyšším výskytem úrazů,
nechráněném sexuálním styku,
zubařském či jiném operačním
ošetření,
pedikúře, manikúře, tetování
a piercingu.
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Cestování

Dovolenkové desatero
aneb Jak se připravit
na dovolenou a vše
správně naplánovat
tak, abyste si ji
opravdu užili

1.

Neudělejte si z dovolené
další úkol na seznamu
Již při plánování je dobré řídit se
pravidlem, že dovolená není jen
další úkol na seznamu, který musíte splnit. Jednoduše řečeno, do-
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volená je něco, co si sám sobě „dovolujete, povolujete nebo umožňujete“. Vy jste pány své dovolené,
nikoli ona vaším pánem.

2.

Respektujte vlastní potřeby
Dovolená je dárek, který dáváte sami sobě. Může jít třeba jen
o drobné překročení hranic každodenního rytmu. A protože je to
dárek pro vás, měli byste v rámci
plánování stylu dovolené respektovat především své vlastní potřeby,
respektovat sami sebe.

Obsah

3.

Naplánujte si změnu aktivit oproti každodennímu
životu
Stylem dovolené byste měli změnit druh aktivity, kterou děláte
každý den. Mělo by to tedy být
něco jiného oproti každodennímu
zaměstnání a životu, přestože vás
tyto aktivity mohou naplňovat.
Dlouhodobě jimi totiž býváte vyčerpáni, a to buď po stránce fyzické, emoční, či rozumové. Proto by
bylo vhodné dovolenou promýšlet
v kontrastu k běžným každodenním aktivitám.

Trafika
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Nejlépe se vám bude seznam vytvářet, když si budete představovat
jednotlivé situace dovolené a sebe
v nich, třeba i s tím, jaký kousek
z šatníku byste v tu chvíli měli rádi
na sobě, co je pro danou chvíli nutné, vhodné a příjemné. Vytvořeným seznamem se zbavíte starostí,
zda zabalíte vše potřebné.

9.
Foto: www.sportkoncept.cz

4.

Odpovězte si na otázku,
s kým, kde a jak chcete dovolenou trávit
Do plánování stylu své dovolené
musíte také zahrnout, s kým, kde
a jak ji chcete trávit a zda zvolíte
cestování na vlastní pěst, či zájezd
ušitý na míru vašim požadavkům.
Jinak se asi bude odvíjet romantická dovolená pro dva, rodinná dovolená s malými dětmi, poznávací
zájezd od památky k památce či
adrenalinově laděný vysokohorský výstup se spaním na ledovci.
Důležité je znát svá přání, potřeby
a požadavky a dle nich volit styl
vysněné dovolené.

5.

Zvolte správnou délku dovolené
Délka dovolené často vychází z našich možností a okolností, nicméně pro duševní zdraví je potřeba
udělat si čas alespoň na jednu
dovolenou za rok v délce nejméně
14 dnů.

6.

Při načasování myslete
na své síly a adaptaci
po návratu z dovolené
Důležité je celé načasování, kdy si
dovolenou dopřejete i vzhledem
k vašim silám. Neboť například
aktivně laděnou dovolenou
v sedle kola lze podniknout jen
za předpokladu, že nejste na prahu vyčerpání. K časovému rámci
Trafika

a rozvržení dovolené patří čas
přípravy, přesunu (aby nás nezaskočil například jet lag), adaptace
na zvolené místo, samotný čas
dovolené, cesta zpět, ale i adaptace po návratu.

7.

Myslete na zdravotní prevenci a vybavte se potřebnými dokumenty
Vzhledem ke zvolené destinaci si
musíte být vědomi faktu, že čím
větší exotika, tím delší bude vaše
příprava. Pomineme-li nezbytné
vybavení formálními dokumenty
a náležitostmi, je nutné se seznámit s tamním prostředím, s místními zvyklostmi a kulturou. Vybavte
se vhodným typem oblečení,
obuvi, opalovacími prostředky,
repelenty apod. Obstarejte si nutné mapy a průvodce. Důležité je
nepodcenit přípravu i po stránce
zdravotní – výbavu léky a náležitým, mnohdy nezbytným očkováním. Poctivou přípravou předejdete mnoha možným komplikacím
během dovolené.

Dovolenou plánujte s rozvahou
V neposlední řadě je namístě zvážit vnitřní a vnější limity – co je reálné stihnout za danou dobu a neuštvat se. Odpovězte si na otázku,
jaký je váš aktuální zdravotní stav,
co zvládnete a zároveň si to dokážete i užít. Zvolte si formát na míru.
Aneb jak se říká: někdy méně znamená více.

10.

Dovolenou si užívejte
plnými doušky
Pro samotnou dovolenou by pak
mělo být podstatné jediné – dovolenou si užít, nikoli dovolenou
přežít. Být v danou chvíli opravdu
teď a tady, v danou chvíli na daném místě. Možná není třeba nafotit tisíce fotek a strávit dovolenou
za sklem hledáčku a pak teprve
doma nad fotkami zjišťovat, kde
jste to byli. Hlavní je daný okamžik
prožít. Tedy dovolenou žít, nikoli ji
mít někde vedle sebe.
S využitím podkladů GlaxoSmithKline

8.

Připravte si seznam věcí
k zabalení
Pro balení bez stresu máme jedno
praktické doporučení: v klidu si
sedněte přibližně čtrnáct dní před
odjezdem a udělejte si seznam. Začněte životně nezbytnými věcmi,
teprve pak se zaměřte na ostatní.

Obsah

Foto: www.sportkoncept.cz
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Co se v mládí naučíš,
ve stáří jako když najdeš
aneb Proč je kojenecký a batolecí věk rozhodující pro
kvalitní stravování po celý zbytek života
Hana Knížková, DiS., nutriční terapeutka Poradenského centra Výživa dětí

Průzkum zaměřený
na konzumaci zeleniny mezi
českými kojenci a batolaty
ve věku 7–24 měsíců, který
v průběhu února 2012
realizovalo Poradenské
centrum Výživa dětí,
ukázal, že téměř 80 % dětí
zařazených do průzkumu
konzumuje menší než
doporučenou denní dávku
zeleniny. Přitom právě
kojenecký a batolecí věk
je pro položení základů
stravovacích návyků
naprosto klíčový.

Zeleninka NE-E!
Pro děti ve věkové kategorii 13–24
měsíců je doporučená denní dávka
zeleniny cca 100 g, toto množství
by mělo být rozděleno optimálně
do 2–3 dávek během dne. Většina
batolat toto množství ve svém
jídelníčku ale ani zdaleka nemá.
Průzkum totiž ukázal, že doporučenou denní dávku zeleniny dostává
pouze přibližně 20 % batolat. Přesněji řečeno byl nedostatek zeleniny
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zjištěn u 87 % dětí ve věkové kategorii 13–18 měsíců a u 69 % dětí
ve věkové kategorii 19–24 měsíců.
Zarážející je také velmi malý počet
konzumovaných druhů – přibližně
73 % dětí konzumuje 5 a méně
druhů zeleniny! V každém běžném
supermarketu je přitom v každodenní nabídce přibližně 20–30
druhů čerstvé zeleniny. Je nasnadě,
že čím větší je pestrost nakupované zeleniny v domácnosti, tím
více možností úprav se nabízí, což
dostatečnou konzumaci zeleniny
podporuje. Je tedy škoda, že je tato
nabídka tak málo využívána.
Vzhledem k tomu, že zelenina se
v uznávaných výživových pyramidách pro děti nachází ihned nad
kategorií cereálie a obiloviny, je
evidentní, že by měla v jídelníčku
zaujímat skutečně významné místo a v žádném případě by neměla
být pouze doplňkovou skupinou
potravin.
Nedostatek zeleniny v jídelníčku
téměř 80 % českých batolat je
obrovská hrozba pro jejich budoucí zdraví. Není to ale jediný
nešvar. Vedle nedostatečného
množství je dalším problémem
nedostatečná rozmanitost podávané zeleniny. Více než 70 % dětí
dostává na svůj talíř 5 a méně
druhů. Mezi nejčastěji konzumovanou zeleninu patří mrkev,
brokolice, petržel, celer, hrášek
a květák. Naopak vůbec se v nich
neobjevil např. chřest. Rodiče

Obsah

preferují spíše vařenou formu
před syrovou. Z převážné části
pak zelenina pochází z obchodu,
a to jak syrová a mražená, tak
ve formě hotových příkrmů.

Že dítěti nechutná,
jsou výmluvy!
Ze strany rodičů se často setkáváme s argumenty, že jejich dítěti
zelenina prostě nechutná – a tím je
pro ně odmítání zeleniny vyřešeno.
Pokud se v takovém případě jedná
o kojence či batole, tzn. dítě ve věku
do 36 měsíců, je taková argumentace zcela neopodstatněná, dalo by
se říci alibistická. V tomto věku se
totiž stravovací návyky, stejně jako
preference různých chutí, teprve
utvářejí. Je proto nutné dětem i odmítanou zeleninu podávat opakovaně, aby mělo čas novou chuť přijmout. Než dítě novou chuť jakékoliv potraviny, zeleninu nevyjímaje,
přijme, potřebuje běžně i 15 opakování. Pokud rodiče vytrvají a bez nepříjemného nucení zeleninu prostě
nabízejí, v ideálním případě si na ní
před zraky svých nejmenších také
pochutnávají, výsledek se zcela jistě
dostaví. Touto investicí zajistí dítěti
žádoucí chuťové preference a stravovací návyky, které mu zůstanou
po celý život. Dítě, kterému rodiče
tento vklad dají, téměř jistě nebude
v dospělosti patřit k těm, kteří zeleninu považují jen za dekorační prostředek na talíři plném lákavějších
dobrot.
Trafika
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Jak si poradit
s výživou dětí

v létě na dovolené

nebo ovocné příkrmy, díky kterým
bude objevovat nové a nové chutě.
Pro zpestření pitného režimu v horkých měsících může být mateřské
mléko doplněné ovocnou šťávou.

Malinová

Ovocné kojenecké výživy, které
obsahují ze 100 % jen samé ovoce,
děti milují, a nejen děti. Zejména
maminky, které pro své malé ratolesti vyhledávají kojenecké výživy

Meruňková

Jablečná

Jahodová

Léto – doba prázdnin,
dovolených a cestování
s dětmi. Dokud jsou
děti kojeny, není potřeba ohledně stravy nic
řešit. Od čtvrtého měsíce, kdy začínáme postupně s přikrmováním,
nastává období, kdy
je nutné připravit pro
miminko jídlo s sebou.
Aby byla strava dětí
v tomto období pestrá
a výživná, byla vyvinuta
řada produktů, které
jsou vhodné na cesty
i k okamžité spotřebě.
Jedná se o zeleninové
a ovocné příkrmy, šťávy,
oplatky. Všechny varianty zaženou dětský pláč
způsobený pocitem hladu či žízně
a maminky si tak cestu užijí plnými
doušky. Například Hamánek společnosti Hamé nabízí jedinečné
varianty dětské výživy, které maminkám usnadní cestování s dětmi
v Čechách i v zahraničí.
Od ukončeného 4. měsíce věku je
možné začít s přikrmováním. Pomalu lze dítěti podávat zeleninové

s vysokým podílem ovoce, ocení
ty kojenecké výživy, které jsou
díky pečlivému výběru speciálních
odrůd toho nejkvalitnějšího ovoce
přirozeně sladké.
Švestky pomáhají při zácpě jako
přírodní projímadlo, protože jsou
velmi bohaté na vlákninu. Toto
ovoce obsahuje vitamin A, vitaminy skupiny B a antioxidanty.
Hrušky obsahují provitamin A, vitaminy skupiny B a malé množství vitaminu C. Z minerálních látek pak
především draslík, sodík a chlor.
Plody obsahují hodně balastních
látek, jež příznivě ovlivňují činnost
střev. Urychlují střevní peristaltiku,
čímž podporují pročišťování těla.
Banány mají i tu výhodu, že
jsou bohaté na minerály, hlavně
na draslík, hořčík a železo.
Meruňky podporují imunitu, mají
vysoký obsah rozpustné vlákniny
a jsou výborným zdrojem železa.
Jahody urychlují látkovou výměnu
a dodávají vitaminy E a C.
Plody malin mají velké množství
vitaminu A a C, obsahují vlákninu,
kyselinu nikotinovou a listovou.
Jsou zdrojem železa, zinku, mědi,
manganu, obsahují draslík, vápník,
hořčík a fosfor.
Výhodná jsou nerozbitná balení,
která vám dovolí si je vzít kamkoli
– na výlety, na plavání, na dovolenou.
Tip pro maminky: chcete se v horkém létu osvěžit něčím zdravým
a chutným? Zkuste dát jednu svačinku na noc do mrazničky a přesvědčte se sama…
Produkty kojenecké výživy jsou
k dostání v lékárnách, supermarketech, hypermarketech, drogeriích,
maloobchodech. Některé produkty lze zakoupit také ve vybraných
zemích Evropy.

Více na www.hamanek.cz

Trafika
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Přínosy mezinárodní kuchyně
– proč se nebát exotiky ani s dětmi

Hana Knížková, DiS., nutriční terapeutka, Poradenské centrum Výživa dětí

S příchodem léta nastává čas letních radovánek, prázdnin
a dovolených. Mnoho lidí vyrazí do teplejších krajů
za sluncem a mořem a s tím spojenými zážitky, mezi které
patří i ochutnávání místních typických pokrmů. Mezi
časté dovolenkové destinace Čechů patří Egypt, Turecko či
Tunis, někdo vyrazí „jen“ po Evropě. U dospělých nehrozí
při rozumném zkoušení nových a nezvyklých pokrmů
téměř žádný problém, u dětí mít obavy také nemusíme, je
ale třeba dbát určitých pravidel. Existují například méně
obvyklé ingredience, které dětskému organismu příliš
neprospívají, jiná jídla mezinárodní kuchyně mají naopak
vhodnější složení než běžná česká kuchyně.
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Přímořská letoviska jsou charakteristická čerstvostí surovin. Od zeleniny a ovoce přes ryby a mořské
plody až po kvalitní rostlinné oleje.
Na rozdíl od nás mají přímořské
státy ve svých jídelníčcích velké
množství čerstvé zeleniny a ovoce. Nabídka je velmi široká a s ní
souvisí i široké zastoupení různých
vitaminů a minerálních látek. Často
konzumované a oblíbené je rybí
maso. Představuje bohatý zdroj
snadno stravitelných plnohodnotných bílkovin, dále nenasycených
mastných kyselin, vitaminů D, E,
skupiny B a jódu. Ve středomořském jídelníčku hrají nezastupitelnou roli kvalitní rostlinné oleje
– např. známý olivový olej. Výhodou kvalitních rostlinných olejů
a výrobků z nich vyrobených (např.
margarinů) je příznivé působení
na srdečně-cévní systém. Protože
oproti typicky středoevropskému
máslu a sádlu neobsahují nasycené
mastné kyseliny (SAFA) a cholesterol, hrají důležitou roli v prevenci
vzniku aterosklerózy. Dalším benefitem míst, kam jezdí hodně Evropanů, je bezesporu to, že menu
restaurací v turistických resortech
jsou skladbou přizpůsobena „naší“
kuchyni, a tím pádem snadněji
stravitelná. Problémy se vyskytují
v opravdu vzdálených a ne často
navštěvovaných oblastech, které
mají svá specifika… jiné suroviny,
jiné koření, jiné nápoje, jiné technologické úpravy.
Jak zajistit pohodu trávení
dětem po dobu dovolené
v exotické destinaci
Většina dobrodruhů a cestovatelů
s malými dětmi si je vědoma rizik,
která na ně mohou číhat. Při cestování do zahraničí je nutné dodržovat ve zvýšené míře základní hygienické návyky a dbát na základní
Trafika
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hygienická pravidla. Mezi ně bezesporu patří pití pouze balené vody
nebo alespoň vody převařené,
stravovat se v zařízeních od střední
cenové úrovně výše a konzumovat
pouze čerstvě připravené a tepelně
upravené pokrmy. Lákavé druhy
ovoce či zeleniny je lepší raději
oloupat nebo je alespoň omýt vodou. Mezi potenciální rizika patří
led, zmrzlina, nepasterizované
mléko a studené pokrmy. Proto je
třeba pečlivě zvážit, zda je jejich
konzumace skutečně nutná. Velice
důležité je klást důraz na dostatečný pitný režim! Nejlepší je využít
nejen obyčejnou vodu, ale také
minerálky, čaje nebo iontové nápoje. Zvláště děti bychom měli na takovou změnu připravit a po dohodě s pediatrem jim posílit střevní
mikroflóru probiotiky, prebiotiky či
symbiotiky.
Situace může být rozdílná ve velkých městech a na venkově.
Ve velkých městech naleznete
vždy dobré a kvalitní restaurace
s kontinentální kuchyní, v dobrých
hotelech pak s vynikající mezinárodní kuchyní. Problém nastává
na venkově, kde je těžší sehnat
kvalitní stravování nebo koupit
nápoje. Proto se doporučuje na výlety vyrážet se zásobami potravin
i nápojů. Pro stravování je pak třeba si vybírat na pohled čistá místa.
Pravidlo: kde jí mnoho lidí, tam
bude strava chutná a relativně bezpečná. Některé děti dají přednost
masitému pokrmu, jiné se vrhnou
s chutí na kaši. Ne všechny místní
potraviny a pokrmy mohou být pro
děti vhodné. V potaz musíme brát
také citlivé dětské zažívání a s ohledem na národní kuchyni volit pro
děti snadněji stravitelné pokrmy
– vybírat ty s obsahem zeleniny,
méně kořeněné a aromatické. Také
stolování bývá v různých koutech
světa různé. Například v arabských
zemích jedí domácí rukou, a to
pouze pravou, protože levou si
utírají pozadí, takže jíst levou rukou není ve společnosti tamních
obyvatel příliš slušné. V Asii se
Trafika

pro změnu používají hůlky, a to
i ke konzumaci polévky. Pokrmy
jsou také podle toho upravovány
– krájeny na středně velké kousky,
a proto v Asii nikdy nenarazíme
na steak nebo řízek. Samostatnou
kapitolou pak může být například
příprava košer pokrmů v Izraeli.
Pojďme se nyní podívat, co zajímavého můžete s dětmi na dovolené ochutnat:

Arabská kuchyně
Kdo si pro letní dovolenou oblíbil
třeba Egypt, ví, že se arabská kuchyně vyznačuje velkou pestrostí.
A to zejména různorodostí použité
zeleniny – lilek, kapary, olivy či
méně známý okru (jedlý ibišek).
Klasickou součástí arabské kuchyně je kulatý placatý chléb – pita.
Nejčastěji se jí plněný, ale je možné
jej i jen přikusovat k masitému či
zeleninovému pokrmu. Z cizrny se
vyrábí hummus, což je kaše, kterou
je možné právě pitu plnit. Pyré se
připravuje také z již zmíněných
lilků. Součástí mnoha pokrmů
je i kuskus – pšeničná krupice.
Typickým pokrmem jsou v Arábii
i zeleninové karbanátky, tzv. falafel,
jejichž hlavní ingrediencí je cizrna.
Falafelem je také možné plnit pitu,
ideálním doplněním tohoto pokrmu je jogurt. Oblíbeným druhem
masa je jehněčí nebo skopové,
popř. drůbež, naopak vepřové
v muslimských zemích nenajdete, ryby pak patří spíše k luxusu.
Obvyklou úpravou masa je kebab
z jehněčího nebo drůbežího masa.
V Turecku se kořeněné maso nejčastěji rožní, podává se v pita chlebu se zeleninou, v jiných arabských
zemích je základem maso mleté.
Tip nutriční terapeutky: Při návštěvě arabských zemí rozhodně vyzkoušejte některou z luštěninových
pochoutek – např. z cizrny. Nedostatečná konzumace luštěnin je
u českých dětí velkým problémem,
zkuste tedy na dovolené jejich pozitivní vztah k této velmi prospěšné
složce stravy posílit.
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Italská kuchyně
Italská kuchyně neznamená zdaleka jen pizzu a těstoviny, ale také
pokrmy z ryb a masa nebo výtečná rizota. Při přípravě jídla se používá široká škála bylinek, častá je
bazalka, šalvěj, máta, majoránka,
oregano a další. Nejoblíbenějším
masem je telecí, většinou grilované, pečené či dušené. Častou
součástí jídelníčku jsou kuřata,
na jejichž zpracování existuje řada
receptů, např. s použitím vína,
rajčat, paprik atd. Velké oblibě se
těší i ryby a plody moře. Těstoviny
jsou v mnoha podobách obvyklé
hlavně v jižní Itálii, kde si je lidé
často připravují doma. V severní
Itálii je častým pokrmem rýže, která se stejně jako těstoviny podává
jako hlavní chod dušená ve víně
a vývaru, s hráškem, masem apod.
Pizza se připravuje s různými náplněmi a v různých velikostech, základ tvoří většinou rajčatové sugo,
na které se přidávají další přísady
včetně zeleniny a sýra. Sýr je velmi
důležitý, dodává pokrmům konzistenci a chuť – z italských jmenujme např. mozarellu, gorgonzolu
nebo parmezán. Ze zeleniny preferují Italové chřest, fenykl, artyčoky,
lilky, rajčata a další. Zeleninu je
možné jíst syrovou, dušenou či
zapečenou jako přílohu.
Tip nutriční terapeutky: V Itálii si
s dětmi do sytosti vychutnejte především ryby, které obsahují velké
množství nenasycených mastných
kyselin, důležitých pro zdravý
růst a vývoj dětí. Italové vaří ryby
a všechny ostatní mořské plody
znamenitě, máte tedy velkou šanci, že si je zde oblíbí i děti, které
doma ryby nejedí.

Řecká kuchyně
Důležitou součást řecké kuchyně tvoří zeleninové saláty, maso
a olivový olej. Známý je také ovčí
sýr feta. Tučný řecký jogurt se
používá kromě jiného jako základ
pro tzatziky (okurkový salát s česnekem, jogurtem, koprem a máwww.fitprozivot.cz
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Dítě
dečně-cévnímu systému prospívají
a jsou důležité i pro růst a vývoj
dětí. Některé z nich jsou navíc tzv.
esenciální, tedy takové, které naše
tělo nezbytně potřebuje, ale nedovede si je vyrobit. Musíme mu je
proto dodávat ze stravy. Esenciální
mastné kyseliny najdeme v rostlinných olejích a výrobcích z nich,
například margarínech, dále v ořeších a semínkách. A protože je potřebujeme každý den (nejen v létě
o dovolené), měli bychom si zvyk
konzumace ryb, olivového oleje
či kvalitních margarínů přenést
do svého každodenního života.

Francouzská kuchyně
tou), dalším známým salátem je
choriatiky (u nás řecký), což je směs
okurek, paprik, cibule, oliv, rajčat
s již zmíněným sýrem feta a zálivkou z olivového oleje a vinného
octa. Setkat se můžete také s révovými listy plněnými rýží, milovníci
masa si určitě dopřejí souvlaki (špíz
z různých druhů masa). Známou
specialitou je moussaka (vrstvy
mletého masa, lilku a brambor zalité bešamelem a zapečené). Řecká
a středomořská strava je obecně
považována za jednu z nejzdravějších. Prim zde hraje velmi kvalitní
olivový olej, ryby a mořské plody
a také spousta zeleniny a ovčího
sýra feta. Z mas dominuje v řecké kuchyni jehněčí, které nemusí
českým dětem napoprvé chutnat,
stejně jako některé pro nás méně
obvyklé druhy koření. I zde však
platí, že trpělivost růže přináší.
V řecké kuchyni bychom si však
měli dát pozor na velmi sladké
moučníky, kterým děti odolají jen
těžko. Raději je požádejme, aby se
s námi rozdělily, nebo jim jako variantu nabídněme lehkou ovocnou
zmrzlinu či ovoce.
Tip nutriční terapeutky: Právě hojné používání olivového oleje a ryb
je spojováno s nízkým výskytem
nemocí srdce a cév u obyvatel této
oblasti. Obsahují totiž nenasycené
mastné kyseliny, které našemu sr-
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Když se řekne Francie, většina lidí si
přestaví gastronomické pochoutky.
Základ této kuchyně tvoří nejrůznější druhy sýrů, hojné využití
zeleniny, dokonale sestavená jídla
z ryb, drůbeže a zvěřiny. Mezi nejznámější speciality patří foiegras
(husí játra), hlemýždi na másle
s česnekem, coq au vin (kohout
na víně) nebo kaštanová nádivka
a mnoho dalších. Neodmyslitelnou součástí francouzské kuchyně
jsou také bagety, které se servírují
téměř ke každému jídlu. My sice
nejsme zvyklí zajídat hlavní jídlo
pečivem, bagetu však můžeme
podávat třeba k salátu nebo může
bohatě naplněná správně vybranými ingrediencemi posloužit
dětem jako zdravá a chutná školní
svačina.
Tip nutriční terapeutky: Namazat
čerstvou francouzskou bagetu
margarínem a proložit plátkovým
sýrem, kvalitní šunkou a např. rajčetem nebo kouskem jiné zeleniny.
Jídla světové kuchyně jsou často
pro našince nezvyklá, to by ale
nemělo být důvodem k jejich odmítání. K poznávání cizích zemí
tamní jídlo zcela jistě patří, užijte
si proto dovolenou včetně těchto
lákadel. Dodržíte-li základní hygienická pravidla, nehrozí vám
ani vašim dětem žádná zvýšená
rizika.
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Arabská kuchyně

Hummus

Suroviny na 2 porce:
- 130 g cizrny, vařené nebo konzervované, scezené
- 2 lžíce olivového oleje
- 1 stroužek česneku
- sekaná zelená petrželka
- sůl, pepř, případně paprika nebo
chilli
Vařenou nebo konzervovanou cizrnu rozmixujeme. Postupně přiléváme olej, na závěr přidáme kořenicí
přísady a krátce prošleháme, aby
se vše spojilo do hladké pasty. Podáváme jako pomazánku na chléb
nebo jiné pečivo, s drobným slaným pečivem nebo s chlebovou
plackou.

Italská kuchyně

Špagety s rybou
Suroviny na 2 porce:
- 200 g špaget
- 200 g nakrájeného platýse nebo
jiné ryby
- 1 menší šalotka
- 1 dcl zeleninového vývaru
- 100 g olivového oleje
- 4 lžíce strouhaného parmezánu
- lístky čerstvé bazalky
- 4 cherry rajčátka
Na olivovém oleji orestujeme šalotku, přidáme platýse, opečeme, lehce ochutíme solí, přidáme vývar, necháme prohřát. Přidáme parmezán
a do této směsi vložíme uvařené
špagety. Při podávání zdobíme
lístky bazalky a cherry rajčátky.
Trafika

Recepty

Recepty
mezinárodní kuchyně

vhodné pro děti
Řecká kuchyně

Telecí moussaka
Suroviny na 2 porce:
- 300 g mletého telecího masa
- 200 g loupaných rajčat v plechovce
- 1 cibule
- 4 čerstvá rajčata
- 1 masitý lilek
- olivový olej, sůl, pepř
Na oleji orestujeme cibuli, přidáme
maso, ochutíme solí a pepřem.
Přidáme rajčata a lehce podusíme.
Lilek nakrájíme na plátky a ty jednotlivě opečeme na oleji. Do zapékací misky vložíme vrstvu mletého
masa a střídavě prokládáme opečenými plátky lilku a rajčat. Vrchní
vrstva musí být maso. Podáváme
s vařenými bramborami.

Francouzská kuchyně

- 1 salátová okurka
- 4 ředkvičky
- 1 malý ledový salát

Bageta plněná
tvarohovým sýrem
a krůtí šunkou
Suroviny na 2 porce:
- 1 velká světlá francouzská bageta
- 100 g krůtí šunky
- 1 kvalitní sýr typu žervé
- 50 g margarínu
- 2 rajčátka
Trafika
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Bagetu necháme v troubě čerstvě
rozpéct. Poté ji podélně rozřízneme a potřeme margarínem a sýrem. Proložíme krájenou zeleninou
a navrch dáme plátky pečené
šunky. Přiklopíme druhým dílem
bagety a rozdělíme na dvě poloviny.
www.fitprozivot.cz
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Zdatnost

Plavání

– zdravá aktivita
pro volný čas

Foto: www.sportkoncept.cz

Plavání je jednou
z nejpopulárnějších
tělesných aktivit.
Pokud je prováděno
správně, přináší
radostný zážitek,
který posiluje zdraví
a zlepšuje fyzickou
kondici. Plaváním se
zvyšuje síla, vitalita
a pohyblivost celého
těla. Nabízí výbornou
možnost pro posílení
kardiovaskulárního
systému a může se
stát nástrojem pro
zlepšení a udržení
celoživotní kondice.
30
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Při plavání jsou namáhány všechny hlavní
svalové partie, a plaveme-li s mírnou nebo
střední intenzitou, pomáháme si udržovat
plíce a srdce zdravé. Nejsou zatěžovány
klouby, naopak se zlepšuje jejich pohyblivost – zejména ramenních a kyčelních
kloubů a kotníků.
Plaváním můžeme zvýšit úroveň své fyzické aktivity, čímž zvětšujeme množství
energie, kterou spálíme. To je základem
všech programů pro redukci váhy. Chceme-li si upravit váhu, plavání mírnou
intenzitou v tzv. aerobním režimu (nedochází k hromadění odpadních látek v těle)
alespoň 30 minut je výborný prostředek
pro odbourávání přebytečných tukových
zásob.

Pro koho je plavání
vhodné?
Plavání je aktivita, kterou je možno provozovat v každém věku na všech výkonnostních úrovních. Ať už jste začínající
plavec, který si zkouší svá první tempa
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na mělčině, nebo profesionál, plavání přináší užitek každému. Důležité je soustředit se na sebe, plavat
svou rychlostí a svým tempem, pak
budou účinky na zdraví viditelné.
Plavat mohou i lidé s artrózou,
s bolestmi zad i těhotné.

Plavání je k našemu
tělu laskavější než jiné
sporty
Obecně je plavání k našemu tělu
laskavější než cvičení prováděná na pevné zemi. Naše tělo je
ve vodě přirozeně nadnášeno, což
pomáhá vyhnout se přílišnému
zatěžování kloubů, které může
vést ke zranění. Ve vodě vážíme
přibližně 1/10 naší normální váhy
a rozsah pohybů u méně zdatného
jedince je zde mnohem větší právě
proto, že nás voda nadnáší. Plavání je tedy dobrou volbou pro lidi,
kteří chtějí cvičit, ale mohli by mít
problémy se cvičeními, která jsou
příliš namáhavá. Při plavání si nejenom zacvičíte, ale protože voda má
výborný masážní účinek, celé tělo
se i krásně uvolní.

Pár tipů do bazénu:
Pořiďte si plavecké brýle
Chrání vaše oči před působením
chlorované vody a při dýchání
do vody nebudete mít strach, protože uvidíte, kam se potápíte.
Vezměte si s sebou pantofle
Nejlepší jsou umělohmotné nebo
gumové. Zabráníte možné infekci,
kterou byste si na nohách mohli odnést. Také nebezpečí uklouznutí a následného zranění je mnohem menší.
Antichlorová kosmetika
Pokud vám vadí odér chloru
po plavání, poptejte se po kosmetice, která chlor z těla a z vlasů
účinně odstraňuje.
Úsměv
Nezapomínejme, že plaveme pro
sebe a pro své zdraví. S dobrou náladou a pozitivně naladěnou myslí
bude mít plavání pro naše tělo maximální prospěch.
Trafika

Křížovka

Margot s ananasovými kousky
– dejte si svůj kousek exotického ráje!

Křížovka: Zdeněk Platl

Blíží se léto a všichni jsme v duchu někde na dovolené. Sníme o bílém písku, palmách a průzračném
moři. Atmosféru léta si můžete vychutnat díky nové
Margot s ananasovými kousky.
Dlouhodobě nejoblíbenější značka čokoládových tyčinek
u nás je od 1. května na trhu ve zcela nové,
limitované edici s chutí ananasu. Užijte si
s Margot krásné léto plné prosluněných
dní s vůní dálek! A neváhejte, šance na jedinečný chuťový zážitek je časově omezená. Doporučená maloobchodní cena
Margot s ananasovými kousky, prodávané v balení po 90 g, je 15,90 Kč.

Křížovku z č. 19 si vytiskněte, vyluštěte a tajenku pošlete na náš e-mail redakce@fitprozivot.cz. Ve vlastním zájmu napište i zasílací adresu. Výherce budeme losovat v den vydání čísla 20. Do té doby můžete tajenku zasílat. Pro tři vylosované máme připravený balíček.

Trafika

Obsah

www.fitprozivot.cz

31

Křížovka

Vychutnejte si s Douwe Egberts chvíli, na které záleží

Křížovka: Zdeněk Platl

Znáte ten pocit, když se ráno probudíte, za oknem svítí sluníčko a vy
máte před sebou celý nový den? Dopřejte si voňavý šálek kávy, nad
kterým si můžete utřídit myšlenky, naplánovat, co je potřeba stihnout
a na co se můžete těšit. Káva Douwe Egberts Excella či Espresso,
vyrobené 100% z odrůdy Arabica, nebo Grand Aroma jsou ideálním
nápojem pro vaše ranní potěšení, ale také výtečným pomocníkem při
odpolední únavě. Díky intenzivnímu aroma i chuti nabudí vaše smysly,
dodají energii a chuť do práce. Náročný den můžete v klidu a pohodlí
domova zakončit s kávou Paloma pro skvělou chuť turecké kávy nebo
Toccata pro voňavý šálek prvotřídní instantní kávy. Vychutnejte si
život plnými doušky, protože na vašem čase a na tom, jak ho trávíte,
záleží. A proto je tu Douwe Egberts – káva pro chvíle, na kterých záleží.

Tajenka křížovky z Fit pro život č. 18 zní: Nyní stačí jeden krok. Výherci se stávají: Antonín Pružinec z Hodonína, Olga Matysíková
z Ostravy a Květa Wienerová z Nového Rychnova.
Křížovku z č. 19 si vytiskněte, vyluštěte a tajenku pošlete na náš e-mail redakce@fitprozivot.cz. Ve vlastním zájmu napište i zasílací adresu. Výherce budeme losovat v den vydání čísla 20. Do té doby můžete tajenku zasílat. Pro tři vylosované máme připravený balíček.
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