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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

??

Spálím tuk pomocí pilates
nebo jógy?
J. K., Brno

!! Obě aktivity stimulují činnost

svalstva, i když přímo nepřispívají k jeho zbytnění. Dlouhodobá
a pravidelná aktivace svalů těmito
aktivitami však přispívá ke zvýšení rychlosti metabolismu jako
předpokladu ke spalování tuků při
nasycení organismu kyslíkem. Proto bychom měli i při pilates a józe
vždy cvičit v dobře větrané místnosti a zařazovat také cviky s vyšší
tepovou frekvencí.
Ing. Ivan Mach, CSc.

//Správnému postupu se lze naučit
pomocí celé řady instruktážních
materiálů, které jsou na trhu k dispozici, například DVD Dopni ZIP –
Pilates s Ivanou Davidovou.//

??

Hodně se potím. Slyšela
jsem, že existují bylinky, které
pomáhají proti pocení, je to tak?
A. M., Brno

!! Proti pocení je osvědčenou by-

linkou babské ucho neboli šalvěj,
která v minulosti sloužila hlavně
jako dezinfekční prostředek, protože má výrazné účinky proti bakteri-

ím a plísním. Šalvěj pomáhá především proti pocení nervového a nervově-hormonálního původu. Látky,
které šalvěj obsahuje, totiž působí
na centrální nervový systém. Pocením netrpí jen mladí lidé v pubertě,
ale pocení komplikuje život také
manažerům a podnikatelům při
důležitých jednáních, studentům
při důležitých zkouškách, zamilovaným během prvních intimních
setkání a ženám v přechodu. Podobné potíže mívají i lidé psychicky
labilní a nervózní. Užívat šalvěj
ve formě dražé nebo čajových nálevů může pomoci i tehdy, pokud pot
vyvolává nepříjemný pach těla. Při
pocení nohou je také možné zmírnit obtíže koupelemi, jež obsahují
výtažky právě z této bylinky – ze
šalvěje. Šalvěj dokáže mírnit návaly
horka a pocení, které trápí přes den
a někdy budí i v noci. Šalvěj je však
nevhodná pro těhotné ženy, neboť
snižuje tvorbu mléka. Šalvěj je nejen účinným bojovníkem proti pocení, ale její účinky jsou osvědčené
i při dezinfekci ústní dutiny nebo
jako roztok na suchou kůži. Může
se také přidávat do jídla, zejména
do masitých pokrmů. Užívání šalvěje při problémech s pocením je
osvědčené.

??

Mohu mít rakovinu děložního čípku, i když jsem ještě neměla pohlavní styk?
V. H., Praha

!! Rakovina děložního čípku pa-

tří mezi choroby žen ve fertilním
věku, tedy těch, které již sexuálně
žijí. U panny by šlo zjevně o zcela raritní diagnózu. U sexuálně
aktivních žen je výskyt rakoviny
děložního čípku spojen s přítomností lidského papilomaviru, který
se přenáší pohlavním stykem.
Více ohroženy jsou ženy sexuálně
promiskuitní. Objev toho, že tento
druh rakoviny souvisí s přítomností viru, vedl k výrobě vakcíny,
s jejíž pomocí bylo i v ČR zahájeno
dobrovolné očkování dívek, které
pohlavní styk ještě neměly, a žen
z rizikových skupin. Nejdůležitější
zásadou prevence ale stále zůstává
pravidelné gynekologické vyšetření se stěrem z čípku děložního,
které dokáže odhalit velmi dobře
léčitelné předrakovinové stavy.
MUDr. Marcela Burdová

??

Je nějak omezeno používání
intimních mycích gelů nebo jak
často je vhodné je používat? Jak
je to v těhotenství?
J. P., Svitavy

!! Intimní gely, nejlépe s označe-

ním pH neutrální a hypoalergenní,
jsou správnou volbou při intimní
hygieně. Žádné normální mýdlo – ani dětské, ani luxusní – pro
mytí intimních partií není vhodné.
Mýdla jsou totiž zásaditá, zatímco
v pochvě je za ideálních podmínek
pH kyselé. Za přítomnosti kyseliny mléčné zde sídlí Döderleinův
lactobacil, který můžeme označit
za lokální policii. Nedovolí totiž
přemnožení jiných, mnohdy patogenních mikroorganismů. Změna
poševního pH směrem k zásaditému je následována vymizením
ochranného laktobacila, čímž mají
ostatní bakterie volné pole k rozmnožení. Výsledkem je velmi často
pocit intimního dyskomfortu, výtok, někdy i pálení a svědění. Proto
je udržování správného fyziologic-
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Dotazy a odpovědi
nějak znepokojovat? Nebo je to
spíše kosmetická záležitost?

kého pH v pochvě tak důležité. Gel
pro intimní hygienu je vhodné používat denně, zvláště při večerním
mytí. Ráno stačí vlažná voda a čistá
ruka. Zvláště v těhotenství je kvůli
výrazným hormonálním změnám větší dispozice k výtokům,
nejčastěji kvasinkového původu.
Zde proto platí použití vhodných
a doporučených hygienických prostředků dvojnásob.

V. P., Praha

!! Je známo, že nejsme nikdy zcela

symetričtí. Téměř žádná žena nemá
prsy identicky velké. Pro všechny
případy doporučuji vyšetření:
nejprve u gynekologa, který vás
buď ujistí, že jde o normální stav,
či bude indikovat další vyšetření,
např. ultrazvukové. Pokud by šlo
skutečně o asymetrii velikou, která
by nositelce mohla přinášet pocity handicapu, je na místě porada
s plastickým chirurgem a příslušná
úprava menšího prsu do velikosti
toho druhého (augmentace).

MUDr. Marcela Burdová

??

Získám bronzovou barvu,
i když se nebudu opalovat, ale
budu užívat beta-karoten?
J. Š., Praha 4

!! Jako silný antioxidant má beta-

-karoten z hlediska zdraví pokožky
velmi žádoucí účinek. Chrání ji
před účinky slunečního záření
a propůjčuje jí hezký bronzový
odstín. I jedinci s citlivou pletí
se díky beta-karotenu mohou
bezpečněji opalovat na sluníčku
nebo v soláriu. A když bezpečněji,
tak tedy i déle. Beta-karoten jako
antioxidant totiž účinně likviduje
zhoubné volné radikály, které působí nejdříve zarudnutí a později
zánět kůže, když se jich v pokožce,
bombardované nebezpečnými
paprsky, nahromadí příliš mnoho.
S beta-karotenem se pokožka
nesloupne a neztratí svůj zdravý
bronzový odstín.
Také v rostlinách spalovaných slunečním žárem vzniká neuvěřitelné
množství volných radikálů, které se
snaží zničit nechráněné části buněk.
Komplex látek příbuzných beta-karotenu, tzv. karotenoidy, tomu zabraňují podobně jako beta-karoten
v těle tím, že dezaktivují rozběsněné volné radikály. Beta-karoten tedy
nepůsobí jako filtr v opalovacím
krému, který chrání pokožku tím, že
odfiltruje škodlivou část záření na ni
dopadajícího. Beta-karoten veškeré
paprsky propouští, ale předchází
ničivým důsledkům záření – uvolňování volných radikálů. Nejlépe je
začít užívat beta-karoten již asi 14
dní před dovolenou u moře, během
ní a po ní.
Trafika

MUDr. Marcela Burdová

??

Hodně se píše o prospěšnosti
lněného semínka. Je lepší mleté,
nebo celé?
O. M., Hradec Králové

!! Zdálo by se, že celé lněné se-

Beta-karoten užívaný ve vyšších
dávkách se také osvědčuje k udržení tmavého odstínu pokožky i bez
účinků slunečního nebo umělého
záření ze solária, a to zejména
v zimním období. Podle posledních výzkumů se zdá, že beta-karoten má ještě vliv na snížení rizika
zhoubných nádorů zejména kůže,
ale i plic, trávicího ústrojí a močového měchýře, za jejichž možnou
příčinu se považují volné radikály.
Výzkumníci se snaží podpořit domněnku, že užívání samotného
beta-karotenu navozuje podobný
efekt jako zvýšená konzumace
ovoce a zeleniny, bohatých na beta-karoten.
Ing. Ivan Mach, CSc.

??

Je mi 23 let. Mám jeden prs
větší než druhý. Mám se tím

Obsah

mínko si uchová lépe svoje vynikající nutriční vlastnosti a obsah
účinných látek. Je zde však jedno
riziko. U osob s rychlejším a méně
účinným trávením může dojít
k celkem běžnému jevu, že se celá
semena v trávicím traktu pouze
natráví. Aniž by byla plně nutričně
využita, projdou jen střevním systémem až do stolice. Proto doporučuji kupovat sice celá lněná semínka, ale těsně před použitím je
rozemlít a začerstva sníst (obvykle
se doporučují dvě polévkové lžíce
denně) nebo dále použít v kuchyni
(do pečiva, cereálních směsí, salátů
aj.). Celé lněné semínko lze v domácnosti skladovat mnohem déle
(až jeden tok) než mleté (drcené),
aniž by se výrazněji změnily jeho
senzorické (vjemové – převážně
chuť, vůně) či nutriční (výživové)
vlastnosti k horšímu. Lněné semínko je velice bohaté na lignin, což
je nerozpustná vláknina vstřebávající vodu. Proto nezapomínejte
s konzumací lněného semena, ať
už je v jakékoliv podobě, současně
vydatně pít.
Ing. Ivan Mach, CSc.
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Zdraví

Chronické
bolesti zad
jsou rébusem i pro specialisty
Světové i české statistiky uvádějí v populaci velké rozšíření
bolestí zad, které jsou příčinou jak pracovní neschopnosti,
tak v některých případech až důvodem invalidního
důchodu. Na vzniku bolestí zad se velkou měrou podílí
moderní způsob života, který redukuje pohybové aktivity
na minimum. Vznik těchto zdravotních potíží má často
řadu dalších příčin a řešení bolestí zad je mnohdy rébusem
i pro specializované lékaře.

Kam zmizela
kalokagathia?
Světové statistiky uvádějí, že s bolestmi zad se setká až 80 % populace. Tyto problémy akcelerovala
moderní doba, která kvůli technickému komfortu přinesla mnohým
lidem zdravotní potíže plynoucí
z nedostatku pohybu.
Vše začíná již ve školách, které naslouchají požadavkům současné
doby a preferují intelekt před fyzickou zdatností.
Zcela tak vymizela starořecká „kalokagathia“, ideál harmonického, všestranně zdatného člověka (z řeckého
kalos neboli krásný a agathos čili
dobrý). Děti prosedí dlouhé hodiny
ve školních lavicích, doma na ně
pak často čeká počítač s oblíbenými
hrami. Situace je umocněna místem
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bydliště – pokud dítě žije v centru
města, kde jsou možnosti k pěstování přirozeného, pestrého pohybu
omezené. Problémy s pohybovým
aparátem mohou však přinášet
i oblíbené sporty, jako je tenis či golf,
jestliže jimi způsobená jednostranná
zátěž není kompenzována jinými
pohybovými aktivitami.
Moderní životní styl tak zapříčiňuje, že dětští a rehabilitační lékaři
u dětí často zjišťují vadné držení
těla, většinou spojené se svalovou dysbalancí. Již v dětství je tak
mnohdy „zaděláno“ na bolesti zad,
které se projeví až v dospělosti.

Jak vznikají bolesti zad
Některé dispozice získáváme od rodičů či prarodičů, ale na svět můžeme přijít i s některou z vrozených

Obsah

vad, jako jsou např. asymetrie fasetových kloubů, přechodné obratle,
kostní dysplazie, skolióza, vrozená
stenóza páteřního kanálu apod.
Dalším rizikem je podceňování
somato-motorického vývoje –
na jeho úkor je preferován intelekt.
Vzniklá psychosomatická asymetrie se tak od dětství vyvíjí. Nedostatek pohybu a z něj vyplývající
snížená fyzická zdatnost jedince
vede nejen k podpoře vadného
držení těla, svalové nerovnováze,
ale i ke zhoršení biologických vlastností a odolnosti lidí.
Mezi další významná rizika, se kterými se setkáváme, patří práce, při
níž dochází k opakovaným manipulacím s břemeny, jejich zvedání
apod. Často dnes také pracujeme
v nezvyklých polohách nebo dlouhodobě v pozicích, které si naše
práce vynutí, a to nejednou bez
možnosti polohu měnit či alespoň
na čas se uvolnit, protáhnout,
zacvičit si. Svou negativní roli sehrávají také drobnější úrazy nebo
práce s vibračními stroji.
Ve výčtu příčin bolestí zad nesmí
chybět také úrazy, infekce či degenerativní změny (spondylartróza,
osteochondróza disku, herniace
disku aj.). Obtíže v zádech však
mohou pocházet i z jiného orgánu,
pak hovoříme o tzv. kardioverteTrafika

přikrývka zdarma
k nákupu jakékoli matrace

DÁREK
v hodnotě
1 390 Kč

Multifunkční přikrývka MARK PLUS 2v1 zcela ZDARMA

Akce platí do 30. dubna nebo do vyprodání zásob.

pro šťastný domov

DORMEO – Shop Park Čestlice, Průhonická 119, Čestlice-Průhonice

Inzerce

brálním, resp.vertebrokardiálním
syndromu (při bolestech vyzařujících od srdce k páteři a opačným
směrem) či viscero-vertebrálním,
respektive vertebroviscerálním
syndromu (u bolestí vyzařujících
z vnitřních orgánů do páteře
a opačným směrem).
Negativní dopad má při bolestech
zad přirozeně i nadváha, kouření
a další faktory.

INZERCE_210X148_cestlice.indd 1

Podceňovaný sed, leh
či průvan
Židle hraje při vzniku chronických
bolestí zad klíčovou roli. Člověk
není stvořen pro sezení, přesto
u mnohých lidí zabírá sed velkou
část dne, navíc se často jedná
o sed ve špatné poloze. Pro vznik
zádových bolestí je rozhodující, jak
a na čem člověk sedí a také jak je
uzpůsobena deska stolu, poloha
počítače nebo v jaké poloze vyTrafika

konává sedavé zaměstnání (např.
sklonění nad deskou stolu při ruční
práci). Také u dětí je důležité, jak
vypadá jejich židle a školní lavice,
stejně tak i domácí pracovní stůl
a židle, tedy jaká je jejich výška,
sklon apod. Je také nezbytné, aby
se tento nábytek dal přizpůsobovat
růstu dítěte.
Důležité je také místo počítače
na stole, jakou má klávesnici, obrazovku, resp. kde a jak jsou umístěny.
Na zatížení pohybového aparátu,
především krční páteře, se rozdílně
odráží i to, zda člověk píše dvěma
prsty, nebo všemi deseti, či to, zda
a jakou má zrakovou vadu (zejména
pokud vadu má špatně korigovanou, špatně vidí, snaží se např.
přiblížit obličej k obrazovce a sedí
v předklonu). Časové úseky, které
lidé stráví při práci vsedě, by neměly
být dlouhé, je třeba často vkládat
přestávky k protažení zad nebo si
i zacvičit.
Hodně času člověk tráví vleže. Kori-

Obsah

govat polohu během spánku lze jen6.3.12
částečně, proto se doporučení rehabilitačních lékařů soustředí na používání správné matrace (neměla by
být příliš tvrdá ani moc měkká, ale je
žádoucí, aby se tvarově přizpůsobila
ležícímu tělu), správných materiálů
a individuálně zvoleného polštáře.
Dobrý spánek ovlivňuje naše
zdraví, pohodu a pracovní
schopnosti. Je proto nezbytné, aby se vám dobře spalo
každou noc. Proto Dormeo
vytvořilo řadu kvalitních matrací pro každého.
(Více na www.dormeo.cz)
Podceňovat by lidé neměli průvan.
Pocení a následné ofouknutí může
způsobit změny na kůži, v podkoží
a někdy i ve svalech a následně
v kloubech páteře. Bolest zad si lze
tedy přivodit i zdánlivě banálním
průvanem, když vzduch například
proudí otevřeným okénkem jedouwww.fitprozivot.cz
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Zdraví
cího auta. I menší podnět může
na již předtím nějakým způsobem
patologicky změněném terénu
snadno způsobit rozmanité změny.
Zafunguje pak jako pověstná poslední kapka a stane se spouštěcím
mechanismem pro třeba i velmi
bolestivou záležitost.
Jednoznačný vliv na bolesti zad má
stres. Psychické rozpoložení člověka se vždy odráží v jeho držení těla.
Změněné držení je patrné i u lidí,
kteří prožívají velký smutek. Právem se o nich říká, že jsou jakoby
„schouleni“ do sebe. Dlouhodobý
stres znamená dlouhodobě nepřirozené držení těla, tedy postavení
páteře, změněný stav různých
skupin svalů v jejím okolí (napětí
v nich) a to následně vyúsťuje až
v bolesti zad.

Jak se příčiny bolestí
zad diagnostikují
Diagnostiku příčiny chronických bolestí zad provede nejlépe erudovaný
lékař. Mnoho poznatků o pacientovi
přinese samotné klinické vyšetření,
tedy vyšetření, kdy se lékař na řadu
věcí pacienta dotazuje, vyšetří ho
pohledem a pohmatem. Lékař hodnotí nejen pacientovu páteř, ale

také to, jak chodí, jaké má držení
těla, jak vykonává určité činnosti,
jaké vyhledává úlevové polohy, jak
reaguje na dotek či tlak na určitých
místech. V případě podezření na příčinné souvislosti odjinud lékař kromě pohybového aparátu vyšetřuje
další orgány jako srdce, plíce, orgány dutiny břišní apod., eventuálně
indikuje potřebná laboratorní a další vyšetření, která by mohla potvrdit,
či vyloučit podezření na problém
i mimo pohybový systém. V případě
potřeby lékař doporučí pacienta
k dalším vyšetřením na další specializovaná oddělení.
Při vlastním vyšetření pohybového
aparátu je dnes nepostradatelným
pomocníkem rentgenové vyšetření. K posouzení podezření např.
na výhřez ploténky, zúžení páteřního kanálu či nádoru bývají podle
potřeby doplňována vyšetření CT,
magnetickou rezonancí či scintigrafie skeletu.
Při vyšetření pacienta je také důležité zaměřit se nejen na oblast
páteře, v níž bolest uvádí, ale
i na místa nebolestivá, kde však
lékaři mohou předpokládat příčinu. Například obtíže v oblasti krční
páteře a bolesti hlavy mohou mít
svůj počátek v oblasti nohy. Odtud
se problém může řetězit přes ko-

lenní klouby, pánev, páteř nahoru
až do oblasti krční páteře a hlavy.
Obtíže v jedné části páteře tedy
nelze diagnostikovat a léčit izolovaně, ale v souvislostech tak, aby
se dostavily léčebné výsledky a aby
se bolesti pacientovi nevracely
jako bumerang.
Při stanovování diagnózy, resp. příčinných souvislostí, je tedy nutné
vzít v úvahu, že obtíže v jiných orgánech těla mohou mít svůj projev
v pohybovém aparátu, a naopak
problémy tohoto systému se leckdy projeví v orgánech nitrohrudních, nitrobřišních či v končetinách.

Léčba bolestí zad
V případě jednoduchých obtíží se
zády dobře zafunguje správně vedená masáž. U závažnějších bolestí
zad však obvykle po vyšetření lékařem následuje cílená rehabilitace
nebo léčba na jiném odborném
oddělení. Rehabilitační léčba zdaleka neznamená jen masáž a aplikaci parafinu. Moderní rehabilitace
má k dispozici širokou škálu metod. Patří k nim:
- fyzikální terapie (vířivé, perličkové, přísadové či uhličité koupele,
masáže, elektroléčba, léčba za pomoci ultrazvuku, laseru, magnetoterapie, biolampy);
Lampa BIOPTRON je vhodná
pro léčbu:
• bolestí (klouby a záda, tenisový loket, syndrom karpálního tunelu)
• kožních problémů (akné,
opary, lupénka, ekzémy, strie,
jizvy)
• poškození měkkých tkání (poranění svalu, vazu)
• sezonních afektivních poruch a depresí
• imunity (protizánětlivý efekt,
podpora hojení a stimulace
imunitního systému)
(Více na www.bioptron.cz)
• fyzioterapie čili pohybová léčba
s využitím množství speciálních
technik;
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Certiﬁkovaný a klinicky testovaný
medicínský přístroj BIOPTRON:
• podporuje proces hojení ran
a obnovy tkání,
• přináší úlevu od bolesti a to bez
vedlejších účinků,
• má protizánětlivý efekt.
Vyzkoušejte si BIOPTRON

ZDARMA

www.bioptron.cz

a získejte dárek!
Objednávejte se na tel. čísle:
222 764 163 nebo pište na
bioptron@zepter.cz
Inzerce

• hydrokinesiterapie – cvičení v bazénu pod vedením fyzioterapeuta;
• manuální medicína (chiropraxe),
jež cíleným pohybem uvolní
klouby a určité procento pacientů dokáže téměř ve vteřině zbavit
jejich bolesti;
• farmakoterapie neboli léčba léky
– jejich předpisu se u určitých
typů bolestí zad nelze vyhnout,
protože bez terapie například
zánětu či jimi navozené úlevy by
se stav pacienta nezlepšoval.
Duševní a fyzickou rovnováhu by
měl zajistit den strávený bez stresu
a s pestrým pohybem. K tomu by
přispělo například:
• zvýšení počtu hodin tělesné výchovy ve školních osnovách;
• aktivní trávení volného času v rodině;
• výběr doplňkových sportovních
aktivit, které by kompenzovaly
jednostrannou zátěž u dětí navštěvujících sportovní oddíl zaměřený na jeden sport;
Trafika

• v městských centrech využít takových pohybových možností,
jako jsou procházky s domácím
zvířetem, celoroční plavání v krytých bazénech, turistické výlety
mimo město atd.
Rozšířená představa, že účinným
lékem na bolest zad je dobrá masáž, nemusí vždy platit. Při jednorázovém akutním přetížení některých svalových skupin může
být masáž uspokojivým řešením.
Za chronickou bolestí zad se však
nejednou skrývá komplikovanější
problém v pohybovém aparátu,
který nelze bez pomoci lékaře
vyřešit. Stejně tak mohou bolesti
v zádech signalizovat úplně jinou zdravotní poruchu kdekoliv
uvnitř organismu, která se zády
zdánlivě vůbec nesouvisí, jako je
například onemocnění žlučníku,
žaludku nebo srdce. V jiném případě mohou být bolesti dokonce
způsobeny metastázami pronikajícími při zhoubném bujení
do páteře.

Obsah

Pomůcky z oblasti ortopedické
protetiky – tzv. ortézy – představují
zvláštní kapitolu. Těm jednoduchým se lidově říká měkký pás či
krční límec, ale ty poskytují jen
minimální fyzickou oporu. Po některých operacích či zlomeninách
páteře se používají pomůcky
s opravdu stabilizující funkcí. Ortézy lze použít i u pacientů, kteří
nemají na páteři žádnou tvarovou
změnu, ale v určitém období pomohou ošetřit bolestivou část páteře, odlehčit její přetížené místo.
Správná židle pro dítě i dospělého by minimálně měla mít:
• výškově nastavitelný sedák;
• nastavitelný sklon sedáku
(s mírným sklonem zezadu
dopředu, tedy princip sezení
na jakémsi klínu);
• nastavitelnou výšku opěráku
tak, aby případně svým pohybem reflektoval pohyby těla.

www.fitprozivot.cz
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Zdraví
také nezdá být pro kvalitu spánku
rozhodující.

Zdravý
spánek
Málokdo si uvědomuje, že celou jednu třetinu života strávíme
ve spánku. Po dobu spánku dochází k celkovému útlumu činnosti
mozku a rovněž k poklesu svalového napětí, dýchání je povrchnější,
činnost srdce se zpomaluje, klesá krevní tlak. Aby tato třetina
našeho života byla prospěšná i našemu zdraví, musí spánek přinášet
regeneraci duševních i tělesných sil organismu.

Proč musíme spát?
Základním významem spánku
je regenerace rozumových funkcí.
Tyto schopnosti jsou nezbytné
pro myšlení a řízení organismu.
Na rozdíl od zvířat nemá u člověka
význam v konzervaci tělesné energie, neboť většina lidí v rozvinutém
světě má nadbytečný energetický
příjem. Spánek má také význam
pro tzv. plasticitu neuronů. Ta je
nezbytná v procesu tvorby paměti,
a to jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Při nedostatečně kvalitním
spánku tedy dochází ke zhoršenému učení. Zároveň také klesá rychlost a přesnost.
Spánek je důležitý pro endokrinní
řízení organismu. Vylučování řady
hormonů je ovlivněno tzv. cirkadiánním rytmem, tj. střídáním dne
a noci. Pohlavní hormony, hormony
kůry nadledvinek (například kortizol) jsou vylučovány především
ve dne. V období spánku pak převažuje například růstový hormon.
Je možné, že některé změny hormonálního řízení ve stáří jsou způsobeny právě zhoršenou kvalitou
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spánku. Spánek je rovněž nezbytný
pro imunitu neboli obranyschopnost organismu. Ačkoliv krátkodobý nedostatek spánku může mít
příznivý vliv na obranyschopnost,
jeho dlouhodobý nedostatek imunitní systém podlamuje.

Kolik spánku tělo
potřebuje?
Odborníci tvrdí, že doba spánku
by se měla pohybovat mezi 7
a 8,5 hodinami denně. Zároveň
ale upozorňují, že tato hodnota
je pouze průměrem. Řadě lidí
vyhovuje doba kratší, a přitom
žádné problémy nepociťují, jiným
zase vyhovuje spánek delší. Čas
potřebný ke spánkové regeneraci
je tedy velice individuální a liší
se u daného jedince i v průběhu
života. Obdobně je to s optimální
dobou ulehnutí. Některým vyhovuje uléhat později a probouzet se
v pozdním dopoledni. Jiní naopak
preferují odebrat se ke spánku
krátce po setmění a vstávat brzy
k ránu. Samotný čas usínání se tedy
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Když spánek nepřináší
úlevu…
Pro to, zda spánek skutečně naplní
svou funkci, je rozhodující jeho
kvalita. Nejkvalitnější spánek bývá
ten přirozený. Bohužel je kvalita
spánku velice křehká věc ovlivnitelná spoustou faktorů. Důsledné
dodržování spánkové hygieny
a omezení stresu se v moderní společnosti podaří asi jen málokomu
z nás. Navíc ve vyšším věku nemusí
ani tato opatření pomoci.
Nespavost ovšem často bývá
pouze důsledkem nekvalitní nebo
nevhodné matrace, špatného polštáře či roštu. Pro pohodlný spánek
potřebujete totiž správnou oporu
hlavy i těla – tedy kvalitní matraci poskytující potřebnou oporu
a pohodlí, polštář jako oporu krku,
ramenou a hlavy, rošt, který zajistí
správnou polohu a ventilaci matrace, a vhodnou přikrývku.

Začíná to roštem
a matrací
Matrace je bezpochyby základem
každé postele. Bez dobré matrace
se zkrátka nevyspíte, vaše tělo si během dlouhých hodin nepohodlného ležení neodpočine, protože neustále hledá lepší polohu. Ráno pak
vstáváte neodpočatí a podráždění,
což není nejlepší začátek nového
dne. Důležité je nebrat na lehkou
váhu význam pohodlné a spolehlivé matrace, která se o vaše tělo
během spánku postará. Dbejte též
na kvalitu postelového roštu, který
poskytne oporu páteři a zajistí potřebnou ventilaci matrace. Lamelový rošt zajišťuje dokonalé pohodlí,
správnou polohu těla a dlouhou
životnost matrace. Zabraňuje hromadění vlhkosti v matraci, čímž
zabraňuje množení bakterií a plísní.
Rozhodnete-li se koupit novou
matraci, a přitom si ponecháte neTrafika

Zdraví
kvalitní polštář, vaše problémy se spaním to nevyřeší. Naopak si můžete ještě uškodit. Špatná
poloha hlavy ve spánku může způsobit bolesti
krční páteře, krku a ramenou. Správně vybraný
polštář uvolňuje napětí krčních svalů, které se
nemusejí namáhat, aby vyrovnávaly tlak na ramena a páteř. Pomyslnou třešničkou na dortu
u každé postele je samozřejmě kvalitní, hřejivá
přikrývka.

Tipy pro zdravý spánek
V případě jakýchkoliv problémů s nedostatečným spánkem, problémů s usínáním či častým
probouzením se doporučuje úprava tzv. spánkové hygieny, což je přehled obecných doporučení či pravidel pro zajištění klidného spánku:
1. Pokuste se stanovit si pravidelný režim ulehání ke spánku a vstávání.
2. Vyvarujte se spaní během dne, které může
způsobovat problémy při pozdějším usínání.
3. Před spaním se nepřejídejte. V odpoledních
a večerních hodinách jezte lehce stravitelné jídlo.
4. Ke spánku se ukládejte dostatečně fyzicky
i psychicky unaveni.
5. Pohybovou aktivitu si naplánujte během
dne, nikoliv těsně před spaním (i přesto, že
bývá unavující, v prvních momentech spíše
probírá).
6. Vyhněte se nápojům obsahujícím kofein,
černým čajům, stejně tak jako pití alkoholu
před spaním. I přesto, že alkohol může navozovat potřebu spánku, jeho pravidelným
pitím těsně před usnutím se zvyšuje riziko
návyku.
7. Nekuřte ani před spaním, ani v případě
náhlého probuzení během noci.
8. Spěte ve vyvětrané místnosti (17–21°C).
9. Pokud jsou problémy s usínáním způsobeny mimo jiné i negativními myšlenkami,
pokuste se je nějakým způsobem zapudit.
Pusťte si příjemnou, uklidňující hudbu
a pokuste se myslet na něco jiného.
10. Zajistěte si klid, ticho a dostatečné zatemnění.
11. Vyvarujte se nečinného polehávání v posteli a na lůžku zůstávejte jen po dobu
spánku. Jestliže neusnete do 30 minut, vstaňte a zaměřte se na jakoukoliv
monotónní práci.
12. Nepodceňujte dostatečný příjem tekutin (minerální vody, kakao, mléko aj.).
(Zpracováno s využitím podkladů Dormeo.
Více na www.dormeo.cz.)
Trafika

Jak si vybrat správnou matraci v pěti krocích
Na trhu je tak bohatá nabídka matrací, že není snadné vybrat si tu správnou. Jaké jsou obecné zásady, které je třeba
vzít v potaz při výběru nové matrace nebo při posuzování
vhodnosti té stávající?

1.

Vyberte správnou velikost
Může to znít jako samozřejmost, ale vybrat správnou velikost matrace je prvním krokem. Při výběru matrace se ujistěte, že má správnou velikost a rozměry. Pokud si
nejste velikostí jistí, raději si matraci přeměřte, než uděláte
unáhlené rozhodnutí.

2.

Myslete na svou páteř
Při výběru matrace se ujistěte, zda poskytuje dostatečnou oporu páteři. I když nemáte s páteří problémy,
výběr správné matrace může ovlivnit to, zda je nebudete
mít i v budoucnu. Volte matrace, které jsou šetrné k páteři
a pomáhají při bolestech zad a krku.

3.

Vyberte si pohodlí
Matrace musí být pohodlná. To znamená, že když
si na ní lehnete, cítíte se dobře a uvolněně. Vyberte si
matraci, kterou si budete moci zdarma na několik týdnů
vyzkoušet, abyste zjistili, zda je pro vás ta pravá. Například
Dormeo nabízí výběr 9 pohodlných matrací. Můžete si je
vyzkoušet na 30, 60 nebo až 90 dní (podle typu matrace),
abyste se mohli rozhodnout, zda vám vyhovují. Pokud ne,
vrátí vám peníze.

4.

Všímejte si výrobních postupů, které jsou zárukou kvality, hygieny a ochrany
Matrace nám slouží mnoho let. Spíme na ní, odpočíváme,
někdy i jíme, sledujeme televizi, čteme… Proto se matrace
snadno stane líhní všech možných bakterií a roztočů, kteří
produkují alergeny způsobující alergie a astma. Při výběru
matrace je proto důležité vědět, jak je chráněná proti nejrůznějším mikroorganismům.
Kupříkladu všechny matrace značky Formel jsou vzhledem k důrazu na zdraví ošetřené impregnací Sanitized® či
Cleen Effect®. To jsou obecně uznávané metody ochrany
textilií proti roztočům. Látka, která byla takto ošetřena,
má zajištěnou dlouhodobou a spolehlivou ochranu proti
roztočům, bakteriím a plísním. Značka Sanitized® či Cleen
Effect® vám pomůže rozlišovat textilie, matrace a lůžkoviny, díky čemuž si snáze vyberete kvalitní produkt.

5.

Zvažte cenu
Mnoho lidí věří, že nejlepší věci jsou ty nejdražší.
S postupující globalizací a rozšiřováním trhu je uplatňování principu při výběru matrace nesmyslné. Cena by neměla být hlavním kritériem při výběru matrace. Dnes je možné koupit vysoce kvalitní zboží za přiměřenou cenu.

Obsah
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8 důvodů,
Zdraví

proč také

nemůžete
zhubnout

MUDr. Bohumil Ždichynec, CSc.

Ve své mnoholeté praxi jsem
se setkal s řadou pacientů,
kteří se poctivě snažili
zhubnout, ale z různých
důvodů se jim to nedařilo.
Patříte-li do této kategorie,
nemusíte už zoufat. Máte-li
dostatek odhodlání a vůle
vytrvat v úsilí, medicína má
dnes již poměrně značnou
škálu možností jak vám
pomoci váš problém vyřešit.
Chce to podrobné klinické
vyšetření, které určí příčinu
poruchy.
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Dědičnost (by neměla
být výmluvou)

Zhruba v polovině případů zjišťujeme nějakou genetickou souvislost.
Výživové studie, ve kterých odborníci zkoumali adoptivní děti a dvojčata, prokázaly, že dědičné faktory
rozhodujícím způsobem předurčují
sklon k obezitě. Zmnožení tukové
tkáně může být následkem zvětšení jednotlivých tukových buněk
(jež přichází více v dospělosti), ale
i značného zvětšení počtu tukových buněk již od raného dětství.
Někdy jde o kombinaci obou možností. Tito lidé mají až pětkrát víc
tukových buněk proti lidem, kteří
mají normální hmotnost nebo
ztloustli až v dospělosti. Z toho
vyplývá, že lidé s výrazně vyšším
počtem tukových buněk mohou
dosáhnout normální váhy pouze
poklesem obsahu tuku v každé
z buněk tukové tkáně. Tak lze vy-
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světlit problémy s redukcí nadváhy
u takto hendikepovaných osob.
Tato skutečnost, myslím, dostatečně zdůvodňuje nutnost prevence
obezity v raném dětství, kdy se
tvoří tuková tkáň.

Porucha řízení tvorby
hormonů
Tělesná hmotnost je výsledkem
přirozených regulací. Jinými slovy:
záleží na nastavené „metabolické
laťce“. Nestačí jenom pocit hladu
či žízně. Centrální nervstvo a hormonální systém musejí vybudit
aktivní činnost, aby hlad byl nasycen a žízeň uhašena. Hormonální
regulaci má v těle na starosti část
mozku zvaná hypotalamus. Poruchy mozku v oblasti hypotalamu
mohou, naštěstí vzácně, vést přímo
k obezitě. Hypotalamu je „podřízen“ podvěsek mozkový neboli
hypofýza. Má dvě části: takzvanou
Trafika

Zdraví
adeno- a neurohypofýzu. Ve vztahu
k regulaci hmotnosti se uplatňují
obě dvě části: ukládání tuku v těle
má na starosti působek hypofýzy
(zvaný ACTH) – nadřazený hormon
regulující produkci hormonů kůry
nadledvin, tzv. glukokortikoidů. Ty
ovládají mimo jiné regulaci tvorby
tuku. Například dlouhodobý stres
a chlad (třeba u plavců-otužilců)
vede tímto způsobem ke zvětšování podkožních tukových polštářů.
Druhá část hypofýzy – z hlediska
regulace objemu tělesných tekutin přímo ovlivňujících hmotnost
těla – zpracovává signály vlastních (osmotických) čidel a dalších
buněčných čidel (receptorů) pro
krevní tlak umístěných ve stěně
velkých cév. Základním působkem
regulujícím objem vody v těle
je „vodní“ (adiuretický) hormon
(ADH). Podmínkou, aby celý systém
v těle fungoval, je optimální přívod
vody v pitném režimu. Může kolísat
od minimálního 1 ml za minutu až
po maximum 16 ml/min. Několikahodinové porušení pitného režimu
pod tento limit omezuje vylučovací
schopnost ledvin a může vést následně k jejich selhání.
Objem vody v těle dále souvisí také
s regulací sodíku. Tu obstarává řetězec působků, mezi nimiž má vůdčí roli další hormon nadledvin zvaný aldosteron. Jeho hlavní funkcí je
zadržování sodíku, který je hlavním
minerálem mimobuněčného prostoru. Na jeho přítomnosti závisí
množství vody v tomto prostoru.
Vyměšování aldosteronu je řízeno
již shora zmíněným „nadřazeným
hormonem“ (ACTH) hypofýzy. Aldosteron je odbouráván v játrech.
Při poruchách kůry nadledvin
dochází k přebytku aldosteronu,
což se projeví zadržováním sodíku,
který na sebe váže v těle vodu.
Ke shora zmíněné poruše může
docházet i druhotně, např. při léčbě léky ze skupiny steroidů (např.
prednison či některá antirevmatika).
V mimobuněčných prostorech se
zadržuje voda a sodík. Naopak se
ztrácí draslík, který je hlavním nitrobuněčným minerálem. Dochází
Trafika

Jezte a při tom hubněte
Štíhlost a homeopatie – efektivní ochrana proti jojo efektu
je pomalé, postupné snížení nadváhy bez hladovění.
Na tomto základě byl vyvinut
nový přípravek Homeoslim®
obsahující směs ze sedmi rostlinných extraktů s postupným
a dlouhodobým působením.
Přípravek je unikátní tím, že
nevyvolává ztrátu chuti k jídlu,
naopak lépe účinkuje při pravidelném příjmu stravy. První výsledky se projeví po 3 týdnech
používání. Navíc aplikační forma přípravku v podobě kapek
je velmi příjemná k užívání.
Homeoslim® je 100% přírodní
doplněk stravy, nejde o homeopatický lék, nemá žádné vedlejší účinky ani kontraindikaci.
K dostání v lékárnách bez lékařského předpisu.

Informace a zásilková služba:
Tarapharm, s.r.o., tel 318 586 061, e-mail: info@tarapharm.cz
www.tarapharm.cz
ke zvyšování hmotnosti, proto léčba
těmito léky musí být vedena za pečlivého lékařského dohledu.

Problémy se štítnou
žlázou
Snížená činnost štítné žlázy může
být buď důsledkem selhání centrálního řízení, tj. podvěsku mozkového a části mozku zvané hypotalamus, nebo prvotní poruchou
funkce štítné žlázy. Podle typu
poruchy se na základě odborného
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lékařského vyšetření podávají hormony jako lék, což pomůže v tomto
případě postupně upravit i nadměrnou tělesnou hmotnost.
U nemocných s takzvanou metabolickou nedostatečností, což
jsou lidé s enormním pocitem
únavy a tělesné slabosti, kteří mají
lehce sníženu látkovou přeměnu
již za klidových podmínek, nemá
léčba hormony štítné žlázy zásadní
význam.
Použití hormonů štítné žlázy pro
snížení tělesné váhy má smysl jen
tehdy, pokud je pacient ukázněný
www.fitprozivot.cz
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Zdraví
a nepodlehne „druhotnému tlaku
těchto hormonů“ na své tělo, tj.
ovládne zvýšenou chuť k jídlu, nervozitu i horší snášení horka. K zahnání hladu se osvědčuje použít
ananasové kapsle nebo ananasová
dražé se zeleným čajem.

Porucha v oblasti kůry
nadledvin
Jestliže z různých důvodů dochází
ke zvýšenému vylučování hormonů kůry nadledvin – takzvaných
glukokortikoidů –, může touto
cestou (tj. zvýšením spotřeby regulovaného hormonu inzulínu povzbuzujícího rovněž tvorbu tuku)
vzniknout druhotná obezita.
Typickým příkladem je takzvaný
Cushingův syndrom. K hromadění
tuku v podkožních tkáních zde
dochází vlivem zvýšení krevního
cukru a druhotné nadprodukce
hormonu inzulínu ve slinivce břišní. Oba tyto faktory povzbuzují
tvorbu tuku. Řešení spočívá v úpravě hormonální nerovnováhy kůry
nadledvin pomocí léků, případně
operací či aplikací radioaktivní látky
do oblasti hypofyzárního nádoru.

Specifické ukládání
tuku u žen
Ženské vaječníkové hormony
estrogeny zajišťují růst cílových
ženských orgánů, jako je prsní
žláza nebo děloha. Svůj fyziologický význam má také estrogeny
zajišťovaná tvorba zásobního tuku
v podkoží nebo zvyšování obsahu
„živočišného škrobu“ – glykogenu
v játrech. Je to archaický mechanismus, který v přírodě umožňuje
přežít gravidním a kojícím savčím
samicím, které obecně vzato mají
menší vyhlídky na získání potravy.
Navíc těhotenství a kojení kladou
značné nároky na energetickou
bilanci ženského organismu. Proto je zajišťování tukových zásob
působením estrogenů nedílnou
součástí přípravy ženského těla
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na těhotenství a kojení. Jenže v civilizované společnosti je takovéto
opatření v podstatě nadbytečné.
Žena energii z těchto tukových
zásob nespotřebovává a to vede
k relativní obezitě, která však není
u většiny zdravých žen v přiměřené
míře nijak nebezpečná a po těhotenství – existuje-li dobrá vůle
a vytrvalost – lze poměrně snadno
nadbytečná kila shodit pouhou
úpravou životosprávy bez jakýchkoli léků a diet.
Jiná situace nastává při takzvaném
syndromu polycystických ovarií.
Ten se začíná projevovat již u mladých dívek obezitou a zvýšeným
ochlupením v důsledku zvýšené
produkce vaječníkových hormonů
estrogenů. Na základě individuálního vyšetření se pak tyto případy
řeší buď medikamentózní léčbou,
nebo operativně.

Zadržujete vodu
Svého času byla rozšířena metoda hubnutí provázená pitím silně
sodných vod a slanou stravou,
následkem čehož sodík přijímaný
v nadměrném množství váže v těle
až několik litrů zbytečné vody.
Hmotnost ovšem neklesá a nakonec může paradoxně stoupat.

•	Tato tendence narůstá u žen

v období před menstruací
a v těhotenství. Těhotenství
provází zředění mimobuněčné
tekutiny a zvětšuje se rovněž
objem obíhající krve. Klesne-li
hodnota krevního barviva hemoglobinu pod 110 g/l a celkové bílkoviny v krvi pod 60
g/l, dochází k dalšímu zadržení
vody, při němž se uplatňuje
hydrostatický tlak. Je to spojeno s otoky dolních končetin
a zhoršením celulitidy.
	Nadměrné solení si vynucuje
žízní i vyšší příjem vody. Mimobuněčný prostor se zvětšuje.
Pokud solení ovšem nepřekročí
určitou mez a naše tělo je zdravé, dovede si s tím organismus
poradit.

•
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•	Paradoxně i při relativním

•

nedostatku vody v těle může
hmotnost stoupat, jestliže vysoká koncentrace sodíkových
iontů není doprovázena přiměřeným vzestupem krevních
bílkovin a hemoglobinu.
K zadržování vody a přibývání
na váze dochází i u mužů, pokud nadměrně holdují alkoholu. Alkohol totiž snižuje vylučování adiuretického hormonu.
Kromě toho se příjem vody
u pijáků piva pohybuje na horní hranici kapacity ledvin. Pivo
dále poškozuje játra, kde není
správně odbouráván nadledvinkový hormon aldosteron,
jehož je pojednou v krevním
oběhu přebytek a to se následně projeví zadržováním vody
a minerálů v mimobuněčném
prostoru. Piják piva je ohrožován „otravou vodou“.

Nekvalitní strava
Nevhodná a nekvalitní strava brání
správné látkové výměně, zároveň
je nutno počítat také s kontaminací
potravy různými toxiny. To je rub
spotřební společnosti. Dochází
k nárůstu civilizačních zplodin,
narušujících tělesné funkce, nejprve na buněčné úrovni, později
na úrovni tkání a orgánů. Látkovou
přeměnu v těle zajišťují především
střeva, játra a slinivka břišní. V důsledku toxického zatížení orgánů
látkové přeměny – bezprostředně
jater a slinivky, ale i vzdálených,
například kůže, která je sama metabolicky aktivním orgánem – dochází k závažným poruchám. Omezte
na minimum alkoholické nápoje,
konzervované, uzené a silně solené
potraviny. Po poradě s lékařem vyřaďte potraviny, které by mohly souviset s vaší případnou alergií. Toxiny
mají vliv i na oslabení obranyschopnosti těla a jeho orgánů. Tuto skutečnost jednotlivec nemůže ovlivnit,
je však možné nasadit čas od času
(nejlépe každé 2 až 3 měsíce) očistnou bylinnou kúru. Pulpa tamarindu
a koncentrovaná švestková šťáva
Trafika

Zdraví
vážou vodu v těle, urychlují průchod
potravy střevním traktem, zlepšují
zažívání tím, že omezují hromadění
zplodin látkové výměny. Plody fenyklu odstraňují křečovité bolesti
břicha a ulehčují odchod střevních
plynů. Bříza a tužebník jilmový mají
příznivý vliv na činnost ledvin. Plody
artyčoku zvyšují tvorbu žluči, neboť
mají vysoký obsah hořčin. Urychlují
tím trávení tuků. Pampeliška obsahuje látky mající ochranný vliv na jaterní buňky. Vláknina z mořské řasy
snižuje pocit hladu a je vydatným
zdrojem jódu, který je potřebný pro
správnou funkci štítné žlázy. Violka
rolní a lopuch pomáhají ledvinám
vyloučit z těla škodliviny.
Je lépe se pokusit alespoň zčásti
chránit než k problému přistupovat
ryze fatalisticky a jen si užívat civilizačního komfortu. Situaci zhoršuje
skutečnost, že některých pro tělo
důležitých prvků se nám v důsledku chemizace v zemědělství
a rafinace potravin při průmyslové
výrobě nedostává. Proto je nutné
je nejen ve stravě, ale i v koncentrované podobě tělu dodávat.

„Jo-jo efekt“
Existuje mnoho takzvaně zaručených diet. Ale žádná nepomůže,
pokud nedodržíte určitá pravidla.
Svého času byly módní redukční
diety, kde jediným zdrojem energie byla směs tekutých proteinů
a aminokyselin. Podporovaly vznik
ketózy (tvorbu látek podobných
acetonu), čímž docházelo ke snížení chuti k jídlu a zároveň se šetřily
tělesné bílkoviny. Jsou to však
diety rizikové, protože se při nich
vyskytl značný počet náhlých, zcela
nevysvětlených úmrtí. Ale i když
vezmeme v úvahu – z hlediska
dlouhodobého přínosu – i jiné
krátkodobé a dlouhodobé diety,
trvalý výsledek je záporný. Po přechodném zhubnutí se hmotnost
vrací do původních dimenzí, někdy
dokonce dochází k paradoxnímu
zvýšení hmotnosti proti výchozím
hodnotám, což je z hlediska další
motivace hodně deprimující.
Trafika

Strategie jak zabránit „jo-jo efektu“:
Zejména po třicátém roku věku
(kdy klesají energetické nároky)
jezte menší porce, zato pravidelně
(přesně v určitou hodinu) a častěji.
Přitom dbejte důsledně na kvalitu
a skladbu potravin.
Je-li interval mezi jídly příliš dlouhý, například jestliže přijímáme
potravu pouze dvakrát či dokonce
jedenkrát denně (dodnes si mnoho
laiků myslí, že to je nejvhodnější
způsob hubnutí), má tělo tendenci
ukládat živiny v podobě tukové
tkáně do zásoby. Hovoříme o tzv.
adaptivní hyperlipogenesi, což je
vlastně sebezáchovný mechanismus pro případ nouze. Je to prastará reakce z doby, kdy člověk jako
jeskynní tvor jedl ve velmi dlouhých časových intervalech v závislosti na náhodném sběru plodů či
výsledku lovu. Dnes tento způsob
výživy vede u moderního člověka
k obezitě, a proto je zapotřebí, nejdou-li kila dolů, postupovat jinak.
Z praktického hlediska se především zaměřte na složení stravy, jež
by měla být pestrá, s naprostou
převahou kořenové a listové zeleniny včetně nesladkého ovoce a luštěnin. Z mas především ryby a další
mořští živočichové, občas krůta,
kuře bez kůže, králík, pečivo pouze
černé, z příloh v menším množství
těstoviny a rýže, někdy brambory.
Z tuků nejlépe olivový olej. Vynechte sladká jídla. Tuto zásadní změnu
stravovacích zvyklostí doplňte pravidelným pohybem.
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Jaké poučení z toho
všeho plyne?
Především to, že je třeba odborným lékařským vyšetřením nejprve zjistit příčinu, proč nemůžete
zhubnout. Pokud se ukáže, že
příčina netkví pouze v jídelních
zlozvycích, další postup by měl být
komplexním opatřením v preventivní životosprávě. Jinak řečeno
– úprava hmotnosti by měla být
dlouhodobým cílem, a ne pouze
snahou o okamžité zhubnutí, kdy
úbytek hmotnosti je z velké části
způsoben dehydratací při značném
omezení přívodu tekutin. Takový
přístup může významně narušit
látkovou přeměnu těla a dlouhodobě způsobit trvalá orgánová
poškození.
Ve stravě by měl být dostatek zeleniny a ovoce zajišťující celkem vyvážený objem vitaminů, minerálů,
vlákniny i vody. Pitný režim by měl
navíc zahrnovat 2 až 3 litry tekutin
(jídlo vždy dobře zapíjíme) nejlépe
ve formě kvalitní, lehce mineralizované stolní vody, vypité nikoli
jednorázově, ale plynule v průběhu
celého dne. Životosprávu je třeba
doplnit pravidelným pohybem.
Léčba shora popsaných poruch by
se měla realizovat pod vedením
odborného lékaře-internisty. Při
dodržení tohoto postupu dosáhnete pozvolného, zato trvalého poklesu hmotnosti bez nežádoucího
„jo-jo efektu“.
www.fitprozivot.cz
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Objevte novou kolekci sluncem zalitých barev a vůní inspirovanou svůdnou
krásou ostrova Capri. Novinka od Estée Lauder pro léto 2012 – limitovaná
edice kolekce Bronze Goddess Capri zachycuje onen omamný pocit léta
na tomto exotickém místě. Vzhled líčení je rafinovaný a sexy – jsou to teplé
tóny prosycené sluncem a třpytivé zlatavé metalické odstíny doutnající vedle
smělé hnědé a bílé. Pokožka září okouzlujícím bronzovým opálením. Oči
jsou zvýrazněné, upoutávají smyslnými barvami, zatímco přitažlivé rty vábí
k polibku. Tuto kolekci ještě doplňují dvě lákavé smyslné vůně. Nová kolekce
Bronze Goddess Capri se přidává ke kultu oblíbených výrobků Bronze
Goddess a probouzí jedinečné představy o nevázaně svůdné opojnosti léta.
S Bronze Goddess Capri bude žár letošního léta ještě intenzivnější.

BRONZE GODDESS CAPRI

Letní

trendy
od Estée Lauder

Trafika
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hnědá a jasná bílá, což vyvolává
představy vln a hlubin Středozemního moře.

Energická prosluněná
barva pro oči, rty
a nehty
Toto léto okouzlete sexy, velmi
přirozeným líčením očí. Nová paleta očních stínů Pure Color Five
Color Gelee Powder EyeShadow
Palette z limitované edice je svěží paletou pěti svůdných letních
stínů v nespoutaných metalických
a pískových odstínech, kterou
doplňuje osvěžující akvamarínová
ve svůdném lesklém metalickém
vzhledu. Tato univerzální paleta
nabízí jednoduché a flexibilní použití – můžete své oči prosvětlit,
zvýraznit nebo docílit dramatického vzhledu. Přes den můžete zvolit
třpytivý přirozený vzhled a na večer vytvořit výrazný a smyslný
pohled. Inovované složení s novou
technologií prizmatického lesku
tvoří kombinace tekuté, pudrové
a gelové formy v jednom, díky čemuž je docíleno výrazných barev,
které se nezvrásní, nevyblednou
ani nevyschnou. Lze aplikovat
za sucha nebo za vlhka pro intenzivnější efekt.

www.69slamshop.cz

Kolekce výrobků
k líčení
Výrobky pro líčení Bronze Goddess Capri zosobňující touhu,
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vzrušení a ženskost byly inspirovány sofistikovanou a luxusní
prosluněnou atmosférou ostrova
Capri. Vzhled je teplý se třpytivě
zlatavými, metalickými a bronzovými tóny a doplňuje ho sytá
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Probuďte v sobě bohyni s novou
duo tužkou na oči Pure Color
Intense Kajal Eye Crayon Duo
v odstínech White Sands/Molten
Lava. Touto krémovou kajalovou
tužkou inspirovanou černými
tužkami, které používaly ženy
ve starověké Indii, vytvoříte jediným tahem intenzivně barevnou
linku. Její jemná a sytá textura je
ideální pro vytvoření naprosto
smyslného pohledu a snadno se
nanáší na vnitřní i vnější okraj oka.
Pro větší zvýraznění olemujte oko
výrazným odstínem Molten Lava
podél okraje horního i dolního
víčka, nikoli však do koutků. Jasný,
výrazný a energický odstín White
Sands přidejte do koutku oka a/
nebo pod obočí.
Trafika

půvab

Půvabný doplněk pro intenzivní
vzhled nalíčení očí – nový lesk
na rty Pure Color Gloss v odstínu Shimmering Mirage dodá
rtům dokonalý letní lesk. Tímto
prosluněným, lehkým perleťovým
a zlatavým leskem docílíte efektu,
jako byste své rty právě ponořila
do vln moře. Přitažlivý intenzivní
lesk na rty se hladce nanáší, dělá je
smyslnějšími a díky nelepivé textuře rty získávají neustálou hydrataci
a je zajištěn příjemný pocit po celý
den. Jako tečku tohoto smyslného
letního líčení přidejte dokonale
nalakované nehty ve výrazném
odstínu – lak Pure Color Nail Lacquer od Estée Lauder v novém
pískovém odstínu Molten Lava.

Nádherně zářivá
opálená pleť
Pro dokonalý třpytivý opálený
vzhled pleti vyzkoušejte nový
rozjasňující gelový pudr s hedvábně jemnou texturou Pure Color
Illuminating Powder Gelee. Jako
připomínku léta má tento jedinečný dimenzionální gelový pudr jemnou strukturu třpytivých písečných
dun. Dodává pleti rovnoměrný
Trafika

jemný lesk jako od zářivých paprsků slunce ve Středomoří, a vytváří
tak zářivé perleťové zvýraznění pro
rafinovanou a dokonalou tlumenou záři. Díky průlomové technologii prizmatického rozptylu světla
a složení kombinujícímu tekutou,
pudrovou a gelovou formu dodává
tento pudr pleti přirozeně zářivý
vzhled. Je ideální pro každý tón
pleti. Je možné ho snadno a rovnoměrně aplikovat, nezanechává
šmouhy a lze ho nosit samotný
nebo přes bronzový pudr, čímž
zvýrazníte svou přirozenou barvu
lící, jelikož každým dotykem houbičky přidáte ještě trochu více letní
zářivosti.

Kolekce vůní
Dvě podmanivé letní vůně vás
lákají k tomu, abyste se ponořila
do exotických vod, vychutnala si
dlouhé prosluněné dny a vlahé
večery.
Nová Bronze Goddess Capri je
slunečná orientální vůně z limitované edice, inspirovaná svůdnou
krásou ostrova Capri. Nová jiskřivá
a exotická vůně Bronze Goddess
Capri září přitažlivými tóny liké-

Obsah

ru z černého rybízu a šťavnatou
mandarinkou a její lahodná kombinace lístků citronu se leskne
jako zářivá kapka tekutých slunečních paprsků. Srdce, hřejivý dotek
zářivé smyslnosti, odhaluje omamnou květinovou energii prosluněného jasmínu sambak a přitažlivé
konvalinky. Výrazné elegantní
vrstvy pozlacené pivoňky zahalují
pleť jako tekuté zlato. Intenzita
smyslné hřejivosti se zesiluje v suchém základu obklopeném vlnou
krémové vanilky, kterou doplňuje
tekuté ambrové dřevo a exotické
aroma pačuli a pižma.
Na omezenou dobu se na léto
2012 vrací také kultovní oblíbená
vůně Bronze Goddess. Tato svůdná letní vůně zosobňuje hřejivost
léta, zachycuje ve svém slunečném
pugétu květin doplněném ambrou
smyslné teplo slunce, jemnost horkého písku a zářivost opálené pokožky. Vůně Bronze Goddess, jež
bude k dispozici v limitované edici,
byla inspirovaná tropickou pláží
s bujnou okolní vegetací, na kterou
stále svítí slunce, a tvoří ji krémové
srdce zlaté ambry, jež vyzařuje
letní atmosféru.
Více na www.esteelauder.cz
www.fitprozivot.cz
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Kosmetické tipy
Amway

Beautycycle™
Svítící lesk na rty
Úpravy líčení rtů jsou pro mnoho žen
naprostou samozřejmostí. Zatímco
základní make-up a líčení očí se nanáší pouze ráno, líčení rtů potřebuje
za den upravit vícekrát. Podle průzkumu beautycycle ohledně zvyklostí
žen v líčení asi 40 % žen neodejde
z domu bez lesku na rty.
Nový beautycycle™ Svítící lesk
na rty od Amway je ideální pro rychlou a snadnou úpravu líčení, jeho
hydratační složení a mentolová chuť
dodají rtům lesk, třpyt a svěžest
doslova kdykoli a kdekoli s pomocí
praktického zabudovaného zrcátka
a světélka LED.
Aby uspokojil požadavky každé ženy,
vyrábí se prosvětlující lesk na rty
beautycycle ve třech univerzálních
odstínech. Nabízí tak pro každý typ
pleti a pro každou příležitost dostatečnou, ale ne zbytečně rozsáhlou barevnou škálu. Úžasný a zářivý odstín
Champagne je vhodný pro zvláštní
večerní příležitosti, chladný a třpytivý
odstín Glitz pro taneční parket, oslnivý a svůdný odstín Passion se hodí
na romantickou večeři při svíčkách.

GERnétic

Mýdlo Derma
s jednodušší aplikací
Dermatologické mýdlo Derma z řady
francouzské profesionální kosmetiky
GERnétic přichází na trh v novém designu a ve funkčnějším balení s dávkovačem. Aplikace přípravku prostřednictvím
pumpičky je nyní snadnější, mnohem
pohodlnější a také hygieničtější.
Přípravek gelové konzistence Derma je
určen pro péči o mastnou pokožku nebo
pro pokožku zatíženou různými formami
akné. Vyznačuje se šetrným, leč důkladným čisticím účinkem a lehce vysušuje
velmi mastnou pleť. Zároveň reguluje
tvorbu kožního mazu, a zamezuje tak zánětlivým projevům na pokožce. Zaručuje
okamžitý účinek, uvolňuje a osvěžuje
pleť. Změna balení byla reakcí na četná
přání zákazníků, kteří o Dermu s dávkovačem projevili zájem. Proto je od března
letošního roku v nabídce jen balení v novém designu a s pumpičkou.

DKNY

PureDKNY Verbena

Verbena-bazalka, hybridní tón, který je
základem vůně pureDKNY Verbena, byl
vytvořen ze specifické odrůdy drobné
rostliny verbena. Ačkoli se jedná o bylinu,
tato rostlina má svěží citrusovou vůni
připomínající citron. Verbena se používá v
parfémech a výtažcích již po staletí. Druh
rostliny použitý ve vůni má navíc svěží zelenou nuanci bazalky, díky čemuž je olej, který
se z ní získává, neuvěřitelně svěží a čirý.
Vůně je vytvořena tak, aby byla zdůrazněna
svěžest této suroviny, jež je vyvážená rafinovanou lehkou květinovou strukturou
a podpořená přirozenou hloubkou vůně.
Konečným výsledkem je třpytivá vlhká svěží
vůně, která zosobňuje značku pureDKNY.
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Kosmetické tipy
Estée Lauder

Revitalizing Supreme Global Anti-Aging Creme
Společnost Estée Lauder uskutečnila rozsáhlé studie se spotřebitelkami v Evropě
a zjistila, že její zákaznicí je moderní evropská žena, která hledá zjednodušený
přístup ke kráse – chce moderní krém s několika různými účinky, jenž bude
předvídat měnící se potřeby její pleti. Na základě těchto zjištění a výsledků špičkového genetického výzkumu představuje společnost Estée Lauder svůj první
univerzální omlazující krém vyvinutý zvláště pro evropskou ženu – průlomový,
vysoce účinný krém s několika různými účinky, který je tak mimořádný, že ho
nelze pojmenovat nijak jinak než Revitalizing Supreme Global Anti-Aging
Creme.
Když pleť stárne, začíná být suchá, ztrácí mladistvou zářivost a její potřeby se
neustále mění. Novou aktivací schopnosti pokožky vypadat mladší krém Revitalizing Supreme Global Anti-Aging Creme předvídá měnící se potřeby pleti,
reaguje na ně a dokáže jí dodat potřebné živiny a hydrataci pronikající hluboko
pod její povrch. Pomáhá tak oddálit vznik viditelných známek stárnutí. Tento nesmírně lehounký krém s několika různými účinky, který získal 10 patentů po celém světě, obsahuje novou průlomovou technologii Estée Lauder zvanou IntuiGen Technology™ pro dokonalou
revitalizaci vzhledu pleti. S každým hedvábným dotykem je pleť kompaktnější, hebčí a nádherně obnovená.

Cacharel

Le Paradis Cacharel

Každá vůně Cacharel je originální, jedinečný příběh. Příběh vonných
zážitků se nyní bude odehrávat ve voňavém ráji, nasyceném ženskostí,
jemností a smyslností. Po sladkém světě Jellies a květech zahrady Cacharel přichází nyní Le Paradis Cacharel, limitované série pokušitelských
vůní. Pro tuto kolekci vytvořila ilustrátorka Charlotte Gastaud svěží
a barevný svět s květinovými vzory, které už desetiletí symbolizují Cacharel. Vytvořila ráj, kde kvetou bujné barevné květy a exotičtí rajští ptáci
přilétají pít jejich nektar.

Zepter

Intenzivní terapie proti
celulitidě
Zeštíhlující receptura zaměřená
na obranu proti celulitidě, směs nejúčinnějších aktivních přísad nového
druhu, které ozdraví tělo a dodají mu
krásný vzhled. Okamžitý a dlouhotrvající zpevňující účinek, hladká a hydratovaná pokožka, pevná kůže a vyvážený barevný tón, odstraňování tekutin,
viditelná změna vzhledu a pocitu „pomerančové kůže“.
Trafika
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Psychoproblém

Pryč

s panikou
Psychické zdraví je velmi důležité.
Poruchy psychiky bývají různé.
Jednou z nich je panická porucha.
22
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Panika vás zachvátí znenadání.
Není to výsledek nepovedeného dne,
rozčilení nebo srdeční nedostatečnosti.
Pokud zažijete panickou ataku,
navždy si to zapamatujete. Což je
vlastně dobře, protože ve vašich
silách je udělat vše pro to, aby se tato
panika neopakovala. Opakované
záchvaty se mohou změnit na závažné
onemocnění, které vám dokáže zničit
život.

Jak vypadá panika?

Jsme
záruka kvality a účinnosti.

PRO DOBROU NÁLADU
A DOBRÝ DEN
PŘI STRESU,

úzkosti, podrážděnosti,
rozladěnosti a poruchách
koncentrace. Působí od prvního dne.
Není návykový, nezpůsobuje ospalost a nemá vedlejší účinky.
Certifikace o nejvyšší bezpečnosti - GRAS - bezpečnější než mají běžně prodávané
potraviny. (Peptony - Lactium® – Americký úřad pro kontrolu léčiv FDA).

Poradna lékaře na www.hypnox.cz.

Všechno začíná jako blesk z jasného nebe, bez upozornění, a nechává člověka naprosto vyčerpaného.
Panická porucha je duševní poruchou, která se
zřejmě nejčastěji ze všech duševních poruch ocitá
v péči nepsychiatra. Její příznaky totiž připomínají
často velmi věrně akutní koronární příhodu. Mezi
typické příznaky patří bušení srdce nebo zrychlený
pulz, pocení, ztížené dýchání, slabost, chvění nebo
třes, bolesti na hrudníku, točení hlavy nebo mdloby, dezorientace, strach ze ztráty kontroly a nepřekonatelný strach ze smrti.
V odborné definici panické ataky se říká, že je to
„ohraničená perioda intenzivního strachu a nevolnosti“, při níž se náhle rozvinou alespoň čtyři
příznaky z výše uvedených a stav dosáhne vrcholné intenzity během 10 minut. Diagnóza panické
poruchy pak znamená, že se tyto panické ataky
pravidelněji opakují v krátkém časovém období
(dny až týdny).

Doplněk stravy

Co dělat?
Panická ataka sama o sobě nevyvolává nepříjemné
důsledky, ale strach z jejího opakování a deprese
mohou vést až k sebevraždě. Proto je nutné již
první projevy brát velmi vážně, neodbýt je mávnutím ruky, že to jsou jen nervy. Pamatujte, že pokud
nezvládnete problém v začátku, může vést ke chronické poruše a bude vás trápit, i když budete chtít
jen jít na procházku. Panická porucha se totiž může
vyskytovat samostatně nebo ve spojení s agorafobií, což je strach z pohybu mimo domov, zejména
na otevřených prostranstvích. Agorafobie bývá
způsobena obavou pacienta, že ho venku přepadne záchvat paniky a nebude tam moci najít pomoc.

Vycházíme z toho, že až 75 % vážných
nemocí způsobuje stres a stavy úzkosti.
HypnoX® StressPro® – pomoc pro každý den!

www.proti-stresu.cz
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Psychoproblém

Co dělat pro prevenci?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zjistěte důvody stresu a zkuste je odstranit nebo změnit své
chování.
Rozmazlujte se, pečujte o sebe.
Začněte dělat jógu, naučte se relaxační metody, hluboké
dýchání.
Věnujte se fyzické aktivitě.
Snažte se být více v kontaktu s jinými lidmi.
Pijte méně kávy, čaje, alkoholu. Nejlepším nápojem je
voda.
Užívejte vitaminy skupiny B pro posílení nervové soustavy.
Užívejte kvalitní přípravky proti stresu.
Pravidelně se stravujte a dbejte na dostatečný spánek.

Co se děje?
•
•

•
•
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Tělo se chová, jako kdybyste se potkali s rozběsněným tygrem. Cítíte, jak se zastavuje a pak zase buší
srdce, zalévá vás pot, nemůžete dýchat, zdá se vám, že se prakticky rozpadáte na kousky… ale najednou
zjišťujete, že žádný tygr není.
Jelikož se to přihodilo náhle, bez zjevného důvodu, domníváte se, že vás zradilo srdce nebo jste se
zbláznili. Odborníci se domnívají, že až 20 procent lidí někdy v životě postihne tato příhoda, jež je podle
nich vyvolaná poruchou chemických procesů v mozku, který v důsledku toho přijímá a vysílá falešný
planý signál nebezpečí a volání o pomoc. Tím dochází k vylučování noradrenalinu, hormonu podobného adrenalinu, který vyvolává příznaky panické ataky.
Lidé trpící panickou poruchou obvykle mají genetické předpoklady ke stavům neklidu a obav nebo je
to důsledek dlouhodobého stresu. Panické ataky mívají také lidé po prodělaných operacích nebo zažitých katastrofách.
Ať už je to jakkoliv, hlavním viníkem je vážný stres ve spojení s určitými zvláštnostmi organismu. Bohužel první panická ataka většinou dláždí cestu dalším.

www.fitprozivot.cz
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Panika se blíží
Když cítíte, že se panický záchvat blíží,
zkuste následující. Přesvědčujte se, že
vaše obavy jsou bezpředmětné a rychle pominou. Zhluboka dýchejte nebo
použijte jiné relaxační techniky. Zkuste
odvrátit pozornost povídáním s někým,
zpívejte nebo cvičte.

Jsme
záruka kvality a účinnosti.

PRO SNADNÉ USÍNÁNÍ
A DOBROU NOC
Nejkomplexnější
bylinná směs na
spaní na českém trhu.
Novinka se sofistikovaným
dualním účinkem.

NOVINKA

Doplněk stravy

Dá se to léčit?
Ano. Ovšem léčení může být dlouhodobé
a stav vyžaduje trvalou lékařskou kontrolu.
Je nutné zjistit, co přesně vede k náhlým
záchvatům: poruchy činnosti štítné žlázy,
vedlejší účinky užívání některých léků, komplikace některých onemocnění, například
astmatu apod.
Těžiště léčby panické poruchy je v dlouhodobé a kontinuální terapii. Neléčí se jednotlivé
panické ataky, ale porucha jako celek. Uplatňuje se jak farmakoterapie, tak kognitivně-behaviorální psychoterapie.

Uvádí se, že až
36 % dospělých trpí
občasnou nespavostí.

www.spanek.cz
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Erekce
Láska a dlouhověkost

aneb Odtabuizované otazníky

V lidském těle není všechno uspořádáno ke všeobecné spokojenosti. Upřímně řečeno,
proti některým jeho funkcím by se dalo úspěšně protestovat, protože je příroda tak
trochu zfušovala. Především se to týká relativně veliké hlavy, která dělá potíže zejména
při porodu, dále naprosté bezbrannosti a neschopnosti lidského novorozence, který
by bez mateřské péče zahynul a na rozdíl od ostatních živočichů se naučí chodit
nejdříve za rok po narození a potravu si je schopen sám opatřit ještě později. Také lidská
vzpřímená chůze není příliš dobrým vynálezem, začne dříve nebo později neúměrně
namáhat páteř, takže převážná většina dospělé populace trpí bolestmi v zádech.

26

www.fitprozivot.cz

Obsah

Trafika

Láska a dlouhověkost

Snad největší nedokonalost u mužského pohlaví představuje víceúčelová funkce pohlavního údu.
Kromě celkem logického úkolu
dopravení spermií do hloubky
ženských rodidel totiž tento orgán
nesmyslně slouží také k odvádění
moči z těla. K tomuto účelu by
totiž docela dobře postačil otvor
na hrázi, někde za šourkem. Muž by
potom musel sice močit vsedě jako
žena, ale aspoň by jeho vzpřímená
poloha a schopnost nasměrovat
paprsek moči nebudila u ženského
pohlaví zbytečnou závist. Za tuto
pochybnou výhodu potom muž
platí často celoživotními problémy
s poruchami ztopoření penisu.
Křížení pohlavních a močových
cest přináší také odpověď na často
položenou otázku: proč vlastně
není penis ztopořený neustále.
Nepřetržitá erekce by jistě zbavila
muže mnoha problémů. Střídavé
ochabnutí a ztopoření penisu totiž slouží jednou k močení a jindy
zase k souloži, protože při erekci se
uzavírají močové cesty. Právě tento
mechanismus umožňuje důležitý
proces ejakulace, při které se spermie vypudí z těla ven a neskončí
Trafika

nakonec v močovém měchýři,
a za účelem močení musí penis
zase ochabnout.
Tento složitý proces je umožněn
složitou funkcí tří válcovitých topořivých těles, která svou strukturou
nápadně připomínají houbu. Stěny
jejich dutin tvoří menší svaly, které
mají tak trochu paradoxní funkci:
když se smrští, penis se zmenší
a změkne, naopak povolení napětí
těchto svalů zvětší dutiny v „houbě“,
přiteče sem až 120 ml krve, penis se
zvětší a ztuhne. A nejdůležitějším
faktorem je pak dočasné zamezení
odtoku, což je zase umožněno mechanismem tak složitým, že často
nese právem označení zázrak hydromechaniky. Přívod krve se zvýší
a její odtok se prostě zablokuje.

Poruchy erekce
a jejich příčiny
Čím složitější mechanismus, tím
snáze se pochroumá. Není tedy
divu, že poruchy erekce jsou dosti
častou příhodou, která někdy v životě potká skoro každého muže.
Největší problém spočívá v tom, že
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svalům topořivých těles není možno poručit. Jsou to totiž všechno
hladké svaly a o těch víme, že jejich
činnost je na lidské vůli nezávislá.
Stejně funguje třeba svalstvo v žaludku nebo ve střevech. Muž nemůže svému penisu přikázat, aby
se ztopořil, a samozřejmě nemůže
také způsobit, aby ztopořený penis
na jeho přání ochabl. Činnost hladkých svalů je řízena nervovými zakončeními, která v žádném případě
nemůžeme nijak přímo ovlivnit.
Co tedy vlastně způsobí ztopoření
pohlavního údu? Může to být třeba mechanické podráždění genitálu. Zejména u mladších mužů stačí
často jen nepatrný dotyk a penis
jde vzhůru. Častější jsou však sexuální podněty umožněné různými
smysly: zrakem, čichem, hmatem,
někdy i sluchem a chutí. Ke spuštění mechanismu erekce často
stačí jenom představa, myšlenka.
Hluboký smysl má konstatování, že
erekce se sice projevuje na genitálu,
začíná však v hlavě. Mozkové impulzy mohou sice ztopoření vyvolat, mohou však také tento žádaný
složitý úkaz zkomplikovat a narušit.
Hrobařem erekce je tedy nejenom
nervozita, tréma a strach ze selhání nebo z vyrušení, ale také stres,
přepracovanost nebo výčitky svědomí. Je zajímavé, že daleko větší
škody na schopnosti ztopoření
zanechávají tyto psychické příčiny
než třeba veliká fyzická zátěž. Často býváme svědky toho, jak i těžce
pracující člověk žádné sexuální potíže nepociťuje a poruchy potence
se naopak dostaví až ve chvíli, kdy
o tuto práci přijde a musí se třeba
vyrovnávat s psychickou zátěží
nezaměstnanosti.
Velmi často se lidé domnívají, že
by porucha erekce mohla být způsobena nedostatkem hormonů.
Zejména účinek mužského pohlavního hormonu testosteronu je totiž s funkcí penisu často spojován,
což často vede k přeceňování hormonální léčby při poruchách potence. Ale chyba lávky! K zabezpečení ztopoření stačí sotva desetina
množství tohoto hormonu, který
www.fitprozivot.cz
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Láska a dlouhověkost

Potíže
s erekcí
K dosažení silné
a dlouhotrvající erekce
napomáhá nový
preparát RE 830,
který přispívá u mužů
ke zvýšení sexuální
výkonnosti
a zintenzivnění
rožitku z milování.

?

Přípravek se užívá jako doplněk
stravy, je 100% přírodní a nemá
žádný vedlejší účinek.
Obsahuje směs afrodisiakálních
a posilujících složek (L-Arginin,
Muira puama, Damiana, Panax
ginseng, Gingko biloba, vitaminy
E - acetát, PP, B5, B1)
Zakoupíte v lékárnách bez lékařského předpisu
a nebo diskrétně dobírkou na www.re830.cz
Infolinka: 318 586 061
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Láska a dlouhověkost
má muž téměř v každém věku
k dispozici. Dokonce i kastrovaným
mužům stačí k vyvolání erekce
nepatrné množství testosteronu
vyráběného v nadledvinách. To
sice značně zpochybňuje kvalifikaci harémových eunuchů, u nich je
však jejich relativní sexuální bezpečnost vyvolána spíše chybějící
sexuální touhou, tedy snížením
libida. Takový strážce harému by
tedy teoreticky souložit mohl, ale
ono se mu vlastně nechce.

Čeho se vyvarovat?
V pátrání po příčinách poruch
ztopoření se musíme tedy raději
zaměřit na správnou životosprávu,
vyváženou stravu a odstranění
škodlivin. Zejména silní kuřáci si
často stěžují, že každá cigareta
navíc představuje hrobaře jejich
erekce. Není vlastně divu, protože inhalace tabákového kouře
stahuje cévy. Samozřejmě nejen
v mozku, v srdci a v končetinách,
ale také v penisu. V této souvislosti
se také často mluví o alkoholu.
Ten v malých dávkách cévy spíše
roztahuje. Větší dávky alkoholu
sice odstraňují ostych a zábrany,
znemožní však nejen řízení motorového vozidla, ale bohužel
často i erekci. A penis notorického
alkoholika, ten samozřejmě stávkuje už zcela trvale. Ale nakonec
přece jedna dobrá zpráva: je vědecky dokázáno, že pravidelná
konzumace malého množství vína
sexualitě docela prospívá. Možná
se teď zeptáte, proč právě vína,
když ethylalkohol je stejný i v pivu
a destilátech. Je to pravděpodobně proto, že konzumace vína
bývá na rozdíl od ostatních alkoholických nápojů nejméně často
spojena s kouřením. Porovnejte
jen pachy zakouřeného lokálu
s ušlechtilým ovzduším vinného
sklepa, kde každá vykouřená cigareta představuje čin vpravdě
barbarský.
A když už jsme mluvili o hormonech, musím se také zmínit
o nepříznivém vlivu takzvaných
Trafika

anabolických steroidů. To jsou ty
hormony, jejichž užívání prudce
pronásledují všechny antidopingové testy při různých závodech,
bohužel však všichni sportovci
nejsou špičkovými olympioniky.
Zneužívání steroidů dodnes vidíme
v různých fitcentrech, kde jejich
užívání slouží především k nárůstu
svalové hmoty, zejména kulturisté
si pochvalují, jak jim pěkně rostou
bicepsy, a málokterý z nich si uvědomí, že užíváním těchto životobudičů vlastně pohřbívají svou erekci.
Dokonce se jim snižuje i počet
a pohyblivost spermií, takže užívání anabolických steroidů představuje pro muže málem jakousi
antikoncepční pilulku.

Možnosti léčby
Poruchy ztopoření můžeme rozdělit do dvou velkých skupin:
na poruchy tělesné, většinou cévní,
a poruchy psychické. Největším
problémem pak bývají poruchy
kombinované. Podle toho by se
také měla řídit léčba. S potěšením
můžeme konstatovat, že dnešní
možnosti léčení funkčních poruch
mužské erekce jsou nesrovnatelné
se situací ještě před 10–15 lety.
Díky těmto pokrokům ubývá nutnosti operačních zákroků nebo
vpichování aktivních látek přímo
do topořivých těles. V současné
době je k dispozici celá škála účinných léků, některé z nich je dokonce možno vyzkoušet i bez lékařského předpisu, protože u nich nehrozí nebezpečí předávkování nebo
vedlejších nepříznivých účinků.

Cviky na erekci?
Jeden erekci prospěšný cvik se však
v posilovnách většinou neprovozuje. Tím cvikem je rytmické stahování svalů, které jsou zavěšeny na sedací kosti a dotýkají se topořivých
těles. Tyto svaly uvádíme v činnost
například vědomým přerušením
proudu moči. Vědomým stažením
těchto svalů muž ucítí za šourkem,
ale také v samotném penisu určité
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napětí. Je to jediný sval zúčastněný
na erekci, který můžeme vlastní
vůlí ovládat a jeho posilování častým opakovaným stažením je pro
ztopoření prospěšné. Nemusíme
k tomu ostatně chodit do posilovny, tyto svaly můžeme trénovat třeba i při jízdě autem. Zejména v silničních zácpách tím pomůžeme
svému tělu a současně třeba otupíme agresi pociťovanou k ostatním
řidičům. Dobrá funkce těchto svalů
prospívá také výstřiku semene při
ejakulaci. S přibývajícím věkem
totiž jejich funkce poněkud trpí,
ejakulát pak pouze vytéká. Jejich
ochabnutí souvisí také s dalším
problémem, kterým je takzvané
dokapávání po vymočení. Od určitého věku tento problém prožívá
každý muž. Po vymočení zůstává
v močové rouře malé množství
moči, které po zapnutí poklopce
pomalu vyteče a nepříjemně znečistí spodní prádlo. Zejména starší
pánové by se měli naučit po vymočení zbytečně netřepat údem, nýbrž lehce prstem zmáčknout oblast
za šourkem. To je právě ta krajina,
kde se nacházejí svaly ovládající
nejen močovou rouru, ale částečně
také erekci. Pokud se muž naučí
dobře tyto svaly ovládat, může dokonce předvádět umění svým ztopořeným údem poněkud rytmicky
kývat nahoru a dolů.
Často se lidé ptají na závislost
erekce na věku. Ztopoření pohlavního údu se vyskytuje prakticky
od narození až do smrti, mění se
pouze erekční pohotovost, rychlost
a pochopitelně také kvalita ztopoření. Není potěšujícím zjištěním, že
od puberty až do pozdního stáří
postupně všech těchto parametrů
ubývá; samozřejmě na to neexistuje žádná norma, stejně jako ostatně
neexistuje ani v jiných oblastech
sexuálního života včetně frekvence
pohlavních styků. U mnoha mužů
zůstává zachována možnost erekce
i zachování plodnosti až do velmi vysokého věku. Všechny tyto
schopnosti jsou ryze individuální
a závisejí na nepřeberném množství různých okolností.
www.fitprozivot.cz
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Circuit training
Kruhový trénink
Kombinace silového a kardiotréninku v jedné hodině.
Možnost provádět na profesionálních strojích v posilovně
či v modifikované podobě doma.
Koncept byl vytvořen týmem osobních trenérů World
Class.
Náplň hodiny:
• 10 minut zahřátí na stacionárním kole
• 5 minut strečink základních svalových skupin
• hlavní část: kruh – absolvujeme dva kruhy, vždy
pracujeme 1 minutu a poté 1 minutu odpočíváme
(odpočinek využijeme k přípravě následujícího stanoviště)
• 5 minut zklidnění a strečink
Toto cvičení je vhodné pro začátečníky i pokročilé. Začátečníci takto mohou posílit hlavní svalové skupiny a výhodně zkombinovat kardio a silovou zátěž. Pro pokročilé
je tato metoda vhodnou obměnou při stagnaci či jako
„udržovací“ cvičení během prázdnin, kdy chtějí více času
trávit mimo posilovnu.
V tomto čísle se zaměříme na vysvětlení konceptu ve fitness, v některém z dalších vydání potom na modifikaci
pro domácí trénink.
Hlavní kruh obsahuje:
6 silových stanovišť (5 strojů a jeden cvik na břicho)
4 kardio stanoviště – stacionární kolo
Tento kruhový trénink se dá provozovat individuálně
i ve skupině. Některá fitness centra v České republice nabízejí tuto možnost pro skupiny – mezi nimi i World Class.
Před započetím tréninku je nutné mít v centru vhodně
uzpůsobené stroje rozmístěné tak, aby mohla být hodina
vedena efektivně a plynule.
Výhodou tréninku na posilovacích strojích je zejména
optimální dráha pohybu při cvičení, nízké zatížení kloubů a dohled profesionála. Na začátku určitě absolvujte
několik hodin se zkušeným trenérem. Poradí vám, jak
nastavit stroj, určit si zátěž a doporučí počet opakování.
Cvičení je intervalového charakteru, proto je doporučeno používat při něm tzv. sporttester, měřič tepové
frekvence. Sledování tepové frekvence při zátěži vám
pomůže dosáhnout požadovaných výsledků rychleji
a tou nejlepší cestou. Podle tepové frekvence je možné
sestavit bezpečný a efektivní trénink pro každého. Rovněž použití nášlapných bot speciálně na cycling vám
pomůže lépe zapojit všechny svalové skupiny nohou při
jízdě na kole.
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Věnujte se pravidelným vycházkám
Chůze je cestou ke zdravému srdci. Výzkum uveřejněný v New England Journal of Medicine zjistil, že
ženy, které se pravidelně věnovaly chůzi, měly nižší
riziko infarktu. Dále výzkum Centra pro zdraví žen
v Palo Alto v Kalifornii prokázal, že pokud se starší
ženy třikrát týdně věnovaly rychlé chůzi po dobu
30 až 40 minut, došlo u nich ke snížení vysokého
krevního tlaku způsobeného stresem.
Chraňte si uši
Pokud je hluk natolik intenzivní, že se při něm nemůžete klidně bavit, je dost silný i na to, aby poškodil sluch. Dávejte si vatu do uší, když si fénujete
vlasy, vysáváte koberec, sekáte trávu na zahradě
nebo jdete na diskotéku či rockový koncert.
Dopřejte si pravidelně šálek čaje
Čaj obsahuje flavonoidy, antioxidanty, které pomáhají v prevenci kardiovaskulárních onemocnění.
Nejvíce flavonoidů je v zeleném čaji, ale i černý čaj
je prospěšný. Ledový čaj je v tomto směru stejně
účinný jako horký.
Volte barevná jídla
Červená barva v rajčatech obsahuje lycopen, mocný antioxidant, který preventivně působí proti
onemocnění srdce a plic. Borůvky obsahují antokyanin, jenž pomáhá k ochraně proti změnám v mozku spojeným se stárnutím. Zelená barva – například brokolice či zelí – naznačuje, že plodina brání
v růstu karcinogenů. Oranžová jídla, jako jsou meruňky, mrkev, melouny kantalup apod., dodávají
beta-karoten, který může snížit riziko aterosklerózy
(poškození způsobené cholesterolem v artériích).
Žlutá jídla, jako je kukuřice, mohou snížit riziko
katarakty (šedého zákalu) a makulární degenerace.
Doporučuje se 5 porcí zeleniny a ovoce denně.
Dbejte o své kosti
Dostatek vápníku není jen specifickou ženskou
potřebou. Snažte se, aby celá vaše rodina pila nízkotučné nebo odstředěné mléko a jedla netučné
jogurty – nejlepší zdroje vápníku. Nebezpečí osteoporózy se rodí již v dětství.
Umývejte si ruce
Mýdlo a teplá voda jsou prvními prostředky ochrany proti virům, které vyvolávají chřipku či takové
infekce, jako je například hepatitida typu A. Jen 30
vteřin postačí k tomu, abyste zabránili vážnému
onemocnění.
Schovávejte se do stínu
Pravidelně píšeme o nezbytnosti chránit se před
sluncem a o nutnosti používat krémy s ochranTrafika
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Maličkosti,
které rozhodují

O tom, že důležitou součástí péče o zdraví je prevence,
byl napsán bezpočet odborných i populárních
pojednání a s reklamními slogany o významu
prevence se každodenně setkáváme v ordinacích
lékařů, na televizních obrazovkách i na stránkách
tisku. Co všechno si však pod tím pojmem představit?
A nevyvolává někdy obsáhlý výčet pravidel prevence
a jejich četnost až protichůdné reakce?
Přitom se vůbec nemusí jednat o složité postupy.
Někdy pomohou zlepšit zdravotní stav jednoduché,
zdánlivě triviální maličkosti.
nými filtry. Je důležité si uvědomit, že stejně pečlivě si
musíme chránit rovněž oči. Ochrana proti slunci není
dostačující, pokud oči opomineme. Výzkumy naznačují,
že dlouhodobé vystavení zraku ultrafialovému záření
přispívá k rozvoji katarakty (šedého zákalu) a makulární
degeneraci, což může vést až k oslepnutí. Slunce také
může způsobit rakovinu pokožky okolo očí, a dokonce
přímo na oku včetně melanomu. Pokud byste si všimli
nějaké tečky na víčku, abnormální pigmentace na povrchu oka nebo by vám vypadaly řasy, ihned se obraťte
na lékaře. Noste sluneční brýle, které blokují 100 % UV
záření, barva skel nerozhoduje.
Nevynechávejte luštěniny
Luštěniny stejně jako čaj obsahují flavonoidy, které
napomáhají v prevenci onemocnění srdce. Sójovými
produkty lze ve stravování nahradit maso i mléko. Takových produktů je na trhu racionální výživy celá řada.
Výzkum uveřejněný v časopise American Hearth Association a Stroke Association (Americká asociace pro
boj se srdečními onemocněními) prokázal, že když lidé
pravidelně jedli luštěniny a jiné potraviny obsahující
kyselinu listovou, snížilo se riziko infarktu o 20 procent.
Kyselina listová také chrání mozek před Alzheimerovou
nemocí a dalšími neurologickými poruchami. Půl šálku
luštěnin obsahuje 124 mikrogramů kyseliny listové.
Ženy potřebují okolo 400 mikrogramů denně.
Pečujte o své zuby
Dvě minuty dvakrát denně je to minimum, které svým
zubům musíte věnovat. Důsledné čištění zubů kartáčkem a zubní nití je nejlepší způsob jak odstranit
bakterie, které způsobují paradentózu. Nejde přitom
jen o samotný chrup, ale doslova o zdraví. Existuje stále
více důkazů, že infekce v dutině ústní může mít značný
vliv na celkový zdravotní stav. Například některé výzkumy spojují paradentózu s kardiovaskulárními onemocTrafika

něními. Paradentóza nemá žádné příznaky, dokud není
v pokročilém stavu, takže pravidelné prohlídky u stomatologa jsou velmi důležité.
Meditujte
Na 15 až 20 minut denně zpomalte své tempo, uklidněte se a zkoncentrujte se na pomalé hluboké dýchání,
což má prokazatelné prospěšné účinky pro zdraví.
Existuje mnoho způsobů meditace, dokonce meditace
v chůzi. Všechny formy zklidňují nervovou soustavu,
pomáhají snížit stres, nervozitu, krevní tlak, bolest a příznaky astmatu. Meditace rovněž může zlepšit náladu
a posílit imunitu.
Jděte na záchod, když potřebujete
Podle výzkumu, který provedla v Americe společnost
Uristat, 71 procent žen uvedlo, že často oddalují návštěvu toalety, protože nemají čas nebo není žádná
nablízku. To vyvolává nezdravý a zbytečný tlak na močový měchýř a ledviny. Nepřemáhejte se. Při vykonání
potřeby se z těla uvolňují toxiny a bakterie vyloučené
ledvinami. Kromě toho je to prevence zánětu močových cest a močového měchýře.
Vyhýbejte se zakouřeným prostorám
Je prokázáno, že vdechovaný tabákový kouř může zvýšit riziko rakoviny plic a paradentózy i u nekuřáků. Podle jednoho výzkumu dokonce dvakrát zvyšuje riziko
infarktu u žen. Nemůžete-li se jim zcela vyhnout, volte
v restauracích i v jiných prostorách sekci pro nekuřáky.
Požádejte návštěvu, aby kouřila venku. Pokud kouří váš
partner, snažte se ho přimět, aby přestal. Ženy provdané za kuřáky mají podle výzkumů o 30 procent větší
riziko onemocnění rakovinou plic.
Pijte pomerančovou šťávu
V jednom z výzkumů na Clevelend Clinic dospěli ke zjištění, že u testované skupiny lidí, kteří pili dvě sklenice
pomerančové šťávy denně v průběhu šesti týdnů, došlo
ke značnému snížení krevního tlaku. Vitamin C v pomerančovém džusu pomáhá zpevnit stěny krevních tepen,
snížit riziko infarktu a udržovat zdravé dásně.
Zasyťte se vlákninou
Některé oblíbené diety vylučují z jídelníčku sacharidy.
Nicméně komplexní sacharidy, které obsahují hodně
vlákniny, například celozrnné obiloviny, zelenina, ovoce
a ořechy, jsou zdraví prospěšné a také člověka zasytí.
Podle výzkumu, uskutečněného na Tufts University
v Bostonu, ženy, které jedly celozrnné obiloviny bohaté na vlákninu, zhubly s menšími problémy a udržely
si dosaženou hmotnost snáze než ty, které vlákninu
do svého jídelníčku nezařadily. Vláknina rovněž může
prospět při prevenci srdečních onemocnění, cukrovky
a některých forem rakoviny. Odborníci doporučují 25
gramů vlákniny denně.
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Velikonoce
v kuchyni
Zajíc
- 2 hrnky polohrubé mouky
- 1 hrnek cukru krupice
- 1/2 hrnku mléka
- 3–4 lžíce rozinek
- 3–4 lžíce kandovaného ovoce nebo
ořechů
- 1 prášek do pečiva
- strouhaná kůra z 1/2 citronu
- 4 vejce
- tuk a strouhanka na vymazání a vysypání formy
Mouku smícháme s práškem
do pečiva, přidáme cukr,
strouhanou citronovou kůru,
rozinky, kandované ovoce nebo
ořechy, vejce a mléko. Těsto
promícháme a vlijeme do tukem
vymazané a strouhankou vysypané
formy. Pečeme ve středně vyhřáté
troubě zvolna 50–55 minut.

Vajíčka plná čokolády
Tmavá čokoláda
- 250 g kakaa
- 200 g cukru
- 100 g sunaru
- 1 lžíce solamylu
Bílá čokoláda
- 200 g cukru
- 100 g sunaru
- 1 lžíce solamylu
Z ingrediencí připravíme ve vodní
lázni tmavou a bílou čokoládu.
Každou polovinu formiček na vajíč-
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ko naplníme do poloviny tmavou
čokoládou, doplníme bílou čokoládou a spojíme pár tahy špejlí či
jiným tupým předmětem, aby se
čokolády vzájemně propojily. Poté
necháme ztuhnout v lednici. Ztuhlé
poloviny vajíček vyklopíme. Nejde-li čokoláda vyklopit, stačí formičku
lehce nahřát nad vroucí vodou.
Takto získané poloviny vajíček můžeme k sobě slepovat rozličnými
způsoby. Např. nahřát ploché strany vajíček, aby čokoláda trochu povolila, přiložit k sobě a nechat opět
ztuhnout. Další variantou je slepení
krémem, marmeládou atd.

Sypké suroviny prosejeme
do mísy, promícháme a do důlku
vlijeme rozehřátý (ne horký) med
a tuk a přidáme celá vejce. Zaděláme těsto, které dáme do mikrotenového sáčku a v ledničce
necháme minimálně 24 hodin
odpočinout. Před pečením těsto
vyjmeme z lednice a ponecháme
v místnosti, aby mělo před dalším
zpracováním pokojovou teplotu.

Takto připravené těsto vtlačujeme
do tukem vymazaných půlek formiček na vajíčka a pečeme při 200
stupních dozlatova. Po vyjmutí
z trouby necháme vychladnout
a pak vyklápíme. Poloviny vajíček
slepujeme marmeládou a zdobíme bílkovou polevou, kterou
si připravíme tak, že utřeme dohladka 1 bílek a 140 g prosátého
moučkového cukru.

Perníková vajíčka
- 500 g hladké mouky
- 175 g moučkového cukru
- 1/2 sáčku jedlé sody
- 1 lžíce kakaa
- 1 lžíce perníkového koření
- 150 g medu
- 60 g tuku
- 4 vejce
Trafika
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Křížovka

Ženy touží pro krásu pleti udělat vše, co je možné: chtějí
ji hydratovat, vyhladit, rozjasnit, zakrýt skvrny, skrýt kruhy
pod očima a minimalizovat vrásky. Díky revoluční novince BB cream Miracle Skin Perfector od Garnier mohou
všechny ženy vyřešit své problémy najednou. Nová generace péče o pleť odpovídá jediným tahem na 5 potřeb:

• hydratuje 24 hodin
• sjednocuje tón pleti
• kryje nedokonalosti pleti (drobné vrásky, začervenání)
• rozzáří pleť
• SPF 15 chrání pleť před UV zářením.
www.garnier.cz/bbcream

1. tajenka křížovky z Fit pro život č. 17 zní: Alinéa bič na kila.
Výherci se stávají: Viktorie Kmínková z Děčína, Monika Kneblová z Valašské Polanky a Bohumil Petrák z Humpolce.
2. tajenka křížovky z Fit pro život č. 17 zní: Síla hvězdného okamžiku.
Výherci se stávají: Petra Macků z Prahy, Květoš Kmínek z Děčína a Monika Bačová z Králova Dvora.
Křížovku z č. 18 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 19. Do té doby můžete tajenku zasílat. Pro tři vylosované máme připravený balíček.
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Křížovka: Zdeněk Platl

Přichází nová generace péče o pleť

