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Liek na vnútorné použitie. Pred použitím si prečítajte príbalový leták. O správnom použití lieku a prípadných nežiaducich 
účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom

Calcium chloratum - TEVA
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v dolných dýchacích cestách
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ZMIERNENIE BOLESTI 
PRI REUMATICKÝCH OCHORENIACH KĹBOV
Rozprávame sa s MUDr. Romanom Jančovičom z reumatologickej 
ambulancie ROMJAN v Bratislave

Pán doktor, vo svojej praxi sa venuje-
te aj rôznym reumatickým ochoreniam. 
Medzi najznámejšie a najčastejšie patrí 
reumatoidná artritída. Aké sú jej typické 
prejavy?

Reumatoidná artritída patrí medzi zápalové 
reumatické ochorenia, keď veľmi zjedno-
dušene môžeme povedať, že dochádza ku 
chybnej reakcii obranyschopnosti organiz-
mu. Imunitný systém namiesto toho, aby 
bojoval napríklad proti baktériám, namieri 
svoju silu na vlastné bunky a vzniká zápal. 
Hovoríme, že ide o autoimunitné ochorenie. 
Typickým prejavom reumatoidnej artritídy 
je zápal kĺbov, ktorý sa prejavuje opuchom, 
bolesťou, stuhnutosťou, oslabením sily a 
funkčnosti kĺbov, ako aj nešpecifi ckými 
príznakmi – únavou a celkovou slabosťou. 
Postihnutý môže byť ktorýkoľvek kĺb, avšak 
najčastejšie bývajú postihnuté drobné kĺby 
rúk, zápästia, často symetricky na oboch 
poloviciach tela. Nakoľko ide o systémové 
ochorenie, môže autoimunitný zápal naj-
mä pri rozvinutej forme alebo v neskorších 
štádiách postihnúť aj iné orgánové systémy 
(kožu, pľúca, osrdcovník...). 

V dnešnej dobe hovoríme veľa o preven-
cii ochorení, je možné tomuto ochoreniu 
predchádzať? 

Doteraz sa nepodarilo jednoznačne stano-
viť príčinu vzniku reumatoidnej artritídy ani 

autoimunitných ochorení. Je dokázaná ur-
čitá genetická predispozícia. Odporúčanie, 
ako sa správať, aby sa „autoimunitný“ gén 
neprejavil, je: hýbať sa, hýbať sa, hýbať sa. 
Vyhýbať sa dlhodobému stresu, doliečiť 
každé infekčné ochorenie, nezanedbávať 
liečbu chronických ochorení, do jedálnič-
ka zaviesť dostatok rastlinných pokrmov, 
vhodné sú ovocné a zeleninové šťavy, ne-
prejedať sa a strážiť si hmotnosť, jednodu-
cho praktizovať zdravý životný štýl.

 Aké sú dnes možnosti liečby, ktoré mô-
žete ponúknuť pacientovi? 

Najstaršou a dodnes používanou liečbou 
je liečba symptomatická, odstraňujúca 
príznaky ochorenia – opuch a bolesť. Do 
tejto skupiny zaraďujeme fyzikálnu liečbu 
(liečba chladom – kryoterapia, ultrazvuk, 
polarizované svetlo), protizápalovú a liečbu 
bolesti (nesteroidové antireumatiká a anal-
getiká). Skupina liekov, ktorej hovoríme 
„chorobu upravujúce lieky“, okrem potlá-
čania vonkajších príznakov ochorenia do-
kážu zabrániť nežiaducej deštrukcii kĺbov 
(glukokortikoidy, antimalariká, soli zlata, 
cytostatiká v minimálnom dávkovaní). Ak 
sa ani týmito liekmi nepodarí utlmiť aktivitu 
ochorenia, do liečby pridávame „biologické 
chorobu upravujúce lieky“, ktoré zasahujú 
priamo do procesov imunitného systému 
vyvolávajúcich zápal. Ako každá liečba aj 
liečba reumatoidnej artritídy môže vyvolať 

rozvoj nežiaducich účinkov. Nesteroidové 
antireumatiká môžu spôsobiť žalúdočné 
ťažkosti až s rozvojom vredovej choroby, 
zvyšujú tlak krvi, môžu zhoršovať existu-
júce ochorenie srdca, či poškodiť pečeň. 
Rovnako aj ostatné liečivá pri nekontrolo-
vanom užívaní môžu poškodzovať pečeň, 
či obličky. Glukokortikoidy pri dlhodobom 
užívaní zvyšujú riziko vzniku osteoporó-
zy. Nežiaduce účinky biologickej liečby 
sú zase spojené so zvýšeným rizikom in-
fekcií (napr. tuberkulózy) či ochorení lym-
fatického systému (napr. lymfóm). Preto je 
nevyhnutné upraviť a hlavne kontrolovať 
liečbu tak, aby nedošlo k poškodeniu zdra-
via.

Hovorili ste o farmakologickej liečbe. 
Používate vo svojej praxi aj nefarmako-
logickú liečbu?

Spomínal som už liečbu fyzikálnu, ale vo 
svojej praxi používam aj liečbu kolagéno-
vými MD injekciami. Pre jej aplikáciu je 
vhodný pacient, u ktorého je akútny zápal 
potlačený, a pacient je v tzv. remisii. Cho-
roba však len spí a pacient nie je vylieče-
ný. Pretrvávajú u neho chronické bolesti 
kĺbov, kĺbová stuhnutosť, svalová slabosť a 
zhoršená funkcia kĺbov. Aplikácia kolagé-
nových MD injekcií do okolia kĺbov prináša 
úľavu od bolesti a zlepšuje pohyblivosť kĺ-
bov. MD injekcie obsahujú okrem kolagénu 
aj fytofarmaká, ktoré majú určitý protizá-
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GUNA MD – injekcie
ŠETRNÁ LIE BA BOLESTÍ POHYBOVÉHO APARÁTU

Prípravky:
MD-Neck
MD-Neural
MD-Thoracic
MD-Lumbar
MD-Ischial

MD-Shoulder
MD-Small Joints
MD-Hip
MD-Poly
MD-Muscle

MD-Matrix
MD-Tissue
MD-Knee

Bene  ty:
 Zmiernenie bolesti a zlepšenie pohyblivosti   

 svalov, k bov a chrbtice
  Spomalenie degenerácie k bov 

 a pridružených tkanív 
 Nežiaduce ú inky neboli pozorované
 Bez liekových interakcií

Zloženie: kolagén, ktorý pôsobí proti ochabnutosti spojivového tkaniva. Látky 
rastlinného a minerálneho pôvodu, ktoré napomáhajú transportu kolagénu do 
cie ového tkaniva.
Dostupnos : vo všetkých lekár ach bez lekárskeho predpisu, alebo u lekára 
aplikujúceho MD injekcie. Zoznam lekárov nájdete na www.inpharm.sk.
Informa ný servis: spolo nos  inPHARM, tel.: +421 2 44 630 402,  
inpharm@inpharm.sk.

www.inpharm.sk

zdravotnícky prostried
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palový, antioxidačný a hojivý účinok a tiež 
obsahujú vybrané minerálne látky, ktoré 
zlepšujú mineralizáciu daného tkaniva. 
Transport kolagénu na miesto určenia je 
daný tzv. „collagen injectable delivery sys-
témom“, ktorý je chránený patentom. Tento 
umožňuje nahradiť vnútrokĺbovú aplikáciu 
injekcií za aplikáciu podkožnú, ktorá je pre 
pacienta menej invazívna a menej boles-
tivá. Táto liečba pri dodržaní aplikačných 
postupov prináša často dlhodobé pozitívne 
výsledky.

Spomínali ste liečbu MD injekciami, 
môžete uviesť nejaký konkrétny príklad 
z Vašej praxe, keď sa Vám táto liečba 
osvedčila? 

Ako príklad by som uviedol pacientku, u 
ktorej po zavedení základnej liečby došlo 
k remisii reumatoidnej artritídy, ale pretrvá-
vala bolesť menšej intenzity a stuhnutosť 
prstov na ruke. Sama si zistila údaje o lieč-
be MD injekciami a požiadala ma o ich apli-
káciu do okolia drobných kĺbov oboch rúk. 
Aj keď som liečbu aplikoval najtenšou ihlou 
do okolia 8 kĺbov rúk, vždy to bolo 16 pich-
nutí do citlivých lokalít, celkovo 10-krát, 
čiže celá liečba predstavovala 160 pichnu-
tí. Ale stálo to za to, lebo stav sa výrazne 
zlepšil a pacientka je spokojná, môže sa 
venovať svojim zá ľubám, ktoré vyžadujú 
jemnú motoriku rúk.   
 

Za rozhovor ďakuje odborná redakcia 
Edukafarm.

Príslovie „mať dobré srdce“ už nevypovedá výhradne len o potrebe 
byť dobrým človekom. Mať dobré srdce, znamená aj byť zdravým, čo 
vzhľadom na množstvo ochorení srdcovo-cievneho systému je čím 
ďalej častejším prianím mnohých z nás.

Z celosvetového hľadiska sú kardiovaskulárne ochorenia dokonca hlavnou príčinou úmr-
tí. Choroby kardiovaskulárneho systému sú v Európe príčinou asi polovice všetkých 
úmrtí (najmenej 4 milióny každý rok). Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO) však v celosvetovom rozsahu ochorenie srdca alebo cievna mozgová príhoda 
zabijú ročne viac ako 12 miliónov obyvateľov, pričom u nemalej časti chorých sa zisťuje 
vyššia hladina cholesterolu. Žia ľ, nenarastá len počet chorých, ale aj počet osôb, ktoré 
v dôsledku týchto chorôb aj zomrú. Je pritom úplne zrejmé, že sa na tieto choroby vy-
nakladajú i nemalé prostriedky zo zdravotného alebo sociálneho systému.

Liečba kardiovaskulárnych ochorení je nesporne v rukách lekára. Nefarmakologické 
opatrenia, ktoré sa neuplatňujú len v prevencii, ale v nemalej miere aj v ich liečbe, 
sú však plne v rukách každého chorého. Z preventívneho h ľadiska majú nezastupiteľ-
nú úlohu aj preventívne prehliadky u všeobecných praktických lekárov. Za všeobecne 
užitočné možno označiť dnes moderné meranie hodnôt krvného tlaku (napr. značky 
Omron a i.), prípadne i jeho náhodnú kontrolu v lekárňach.

Zásadné je nefajčiť (pozn.: významný je aj pobyt v nezafajčenom a čistom prostredí, 
lebo aj pasívne fajčenie zvyšuje výskyt srdcovo-cievnych, respiračných a iných ocho-
rení), avšak nie menej dôležitý je takisto dostatočný pohyb a zdravá strava. Ide predo-
všetkým o dostatočný príjem omega-3 polynenasýtených mastných kyselín dostupných 
jednak v telách morských živočíchov alebo i v najrôznejších výživových doplnkoch. Ich 
priaznivý účinok na ľudské zdravie je dostatočne dokumentovaný klinickými štúdiami, 
a to nielen na úrovni srdcovo-cievneho systému. Preukázaný je ich účinok na zdravý 
vývoj sietnice a centrálneho nervového systému – odporúča sa tak ich podávanie u 
tehotných žien alebo v detskom veku. Priaznivý je aj vplyv týchto látok na hladinu 
krvných tukov. Z hľadiska samoliečby možno zvoliť z množstva účinných prípravkov, 
predovšetkým zo skupiny statínov, ktorých užívanie je viazané na lekársky predpis 
(pozn.: v niektorých krajinách sú však v nižších dávkach voľne predajné). U nás možno 
voľne získať predovšetkým podporne pôsobiace výživové doplnky – okrem omega-3 
mastných kyselín ide o prípravky s obsahom fytosterolov, prípadne o tzv. polykosanol.

Ako sme už uviedli, veľmi dôležitý je pohyb, pričom najjednoduchším a súčasne najpri-
rodzenejším je chôdza (odporúča sa preto každý deň prejsť najmenej 10 tisíc krokov). 
Podľa možnosti je žiaduce zaviesť pohyb aj do pracovného procesu – uprednostniť 
schody pred výťahom, vykonávať aspoň 5 minútové prestávky na uvoľnenie, kratšiu 
prechádzku cez poludňajšiu prestávku a pod.

Samotným dôsledkom týchto opatrení je zlepšenie fyzickej kondície a zvyčajne aj op-
timalizácia telesnej hmotnosti, k čomu môžu dopomôcť i niektoré voľne predajné anti-
obezitiká na čele s orlistatom, ktorý obmedzuje vstrebávanie tukov prijatých stravou, 
prípadne najrôznejších výživových doplnkov (účinok je vždy len podporný a nikdy dl-
hodobo neschudneme bez pohybu a zmeny stravovacích návykov!). Alkohol je vhodné 
konzumovať nanajvýš na úrovni ekvivalentu 1 veľkého piva/deň pre muža a malého 
piva pre ženu.

Odporúča sa aj obmedziť solenie, a to na 5–6 g/deň. Keďže sa soľ často využíva ako 
konzervačná látka, udáva sa, že náš súčasný priemerný denný príjem soli je až 12 gra-
mov. Určitou náhradou za sodík obsiahnutý v kuchynskej soli, môže byť draslík.

Základom je 
„DOBRÉ SRDCE“
Odborná redakcia Edukafarm
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Pomaly sa končí zima a jar pomaly klope na dvere. 
Pri letmom obzretí sa je zrejmé, že ani tento rok sa 
predpovedané treskúce mrazy nedostavili, čo hrá 
do karát rôznym vírusom a baktériám, ktoré práve 
teraz majú sviatky hojnosti. Aktuálne je totiž ce-
loročne najvyšší výskyt akútnych ochorení dýcha-
cích ciest a zďaleka nejde len o chrípku. Mierna 
zima nám v boji s týmito chorobami rozhodne ne-
uľahčuje situáciu a naša imunita dostáva zabrať, 
čo vidno najmä v detských kolektívoch v škôlkach 
a na školách.

Proti chrípke máme možnosť sa očkovať, ale zďaleka nie každý 
sa očkovať dá. Jednak je to strach z injekcie alebo z vakcíny, jed-
nak podcenenie samotného ochorenia. Však je to „len“ chrípka. 
Ide však o ochorenie, ktoré si každý rok u nás vyžiada asi rovnaký 
počet obetí, ako autonehody ‒ rozhodne nechceme strašiť vtáčou 
alebo mexickou chrípkou, ktorá sa v našich končinách našťastie 
neudomácnila, len sa snažíme pravdivo informovať o tej „bež-
nej“ chrípke. Účinnosť vakcíny je pritom veľmi vysoká a dosahuje 
takmer 100 %. Veľa tých, ktorí sa nechali očkovať, však tvrdí, že 
očkovanie bolo zbytočné, lebo aj tak ochoreli na chrípku. S najväč-
šou pravdepodobnosťou však nešlo o chrípku, ale o inú infekciu 
dýchacích ciest, ktorej pôvodcom sú zväčša vírusy ‒ bežne hovorí-

me o prechladnutí.
Kým možnosť očkovať sa proti chrípke na túto sezónu je už za 
nami, máme v rukách veľa možností, ako svojmu imunitnému sys-
tému aspoň trochu pomôcť, ako ho posilniť v boji proti týmto dotie-
ravým mikróbom. Zvyčajne sa ako prvé spomína otužovanie (to si 
nechajme až na koniec leta a na jeseň), zdravé stravovanie (zdravé 
zloženie jedálneho lístka je k ľúčové nielen na zlepšenie imunity, 
ale aj ako prevencia civilizačných ochorení, ako je cukrovka, kôr-
natenie ciev a pod.), dostatok pohybu a čistý vzduch (samozrej-
mosťou je nefajčiť, ani pasívne). I keď tieto odporúčania počúvame 
denne, nemožno ich brať na ľahkú váhu, lebo skutočne prinášajú 
výsledky, hoci nemusia byť zrejmé na prvý pohľad.

Okrem toho môžeme podporiť svoju imunitu najrôznejšími výži-
vovými doplnkami. Tie okrem vitamínov neobsahujú len rôzne 
výťažky z rastlín, ale aj húb. Ak zostaneme pri vitamínoch, mož-
no každý už počul o význame vitamínu C, označovaného aj ako 
kyselina askorbová. To preto, že v minulosti zabraňovala výskytu 
skorbutu, čo sa prejavovalo krvácaním ďasien a vypadávaním zu-
bov. Dnes už týmto ochorením netrpia ani námorníci na zaoceán-
skych lodiach. Veľmi dobre však poznáme jeho význam v mnohých 
biochemických reakciách a pri podpore imunity. Zároveň pribúdajú 
správy, ktoré poukazujú na jeho znížené zásoby v tele pri rôznych 
ochoreniach, vrátane civilizačných. Vitamín C preto má význam 

ĽAHKÁ POMOC NAŠEJ IMUNITE

lietajucevitaminy.sk

inzercia

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., Ústavy farmakológie 2. a 3. LF UK, Praha
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konzumovať. Z pohľadu respiračných infekcií doká-
že do istej miery znížiť riziko ochorenia a aj inten-
zitu jeho prejavov. Vitamín C je bohato zastúpený 
v mnohých potravinách – v ovocí a zelenine (naj-
mä v paprike), ale aj vo vnútornostiach (týmus…) 
a samozrejme sa nachádza v mnohých rastlinách, 
ktoré sa pomaly dostávajú do širšieho povedomia 
v súvislosti so znovuobjavovaním zabudnutých rád 
našich starých mám. Ide napríklad o rakytník, jara-
biny, šípky a pod.
Veľmi zaujímavá je echinacea, ktorá má okrem an-
timikrobiálneho účinku aj protizápalový/analgetický 
účinok. Z účinných látok sa spomínajú najmä de-
riváty kyseliny kávovej a polysacharidy, ktorým sa 
pripisuje imunostimulačný účinok. Výťažky z kore-
ňov (v menšom množstve aj z kvetu či listov) echi-
nacey vykazujú okrem toho aj tzv. desenzitizujúci 
účinok v procese vnímania bolestivého stimulu.
Veľkej ob ľube sa aktuálne tešia aj tzv. glukány, t.j. 
látky, ktoré sú prirodzenou súčasťou bunkovej steny 
stopkovýtrusných húb. Okrem hlivy ustricovej (Ple-
urotus ostreatus) ide napríklad o lesklokôrku lesklú 

(Ganoderma lucidum) známu ako reishi, alebo hú-
ževnatec jedlý (Lentinula edodes) známy ako shita-
ke. Glukány sú schopné podporiť našu nešpecifi ckú 
obranyschopnosť stimuláciou imunitného systému 
prítomného v našom čreve. Veľmi zjednodušene tak 
môžeme povedať, že naša imunita „sa nabudí“ a je 
tak v lepšej kondícii.
Priaznivé ovplyvnenie imunity sa v poslednom čase 
uvádza aj vo výťažku z pelargónie (Pelargonium si-
dodes), čo vychádza z tradičného liečiteľstva v ob-
lasti južnej Afriky. Okrem imunostimulačných účin-
kov sa uvádzajú aj antimikrobiálne vlastnosti.
Nepochybne možno využiť aj prípravky s obsahom 
kolostra, nukleotidov, bakteriálnych lyzátov, Chlo-
relly či múmia a pod., a to s rešpektovaním nie vždy 
dostatočne klinicky overenej klinickej účinnosti.
Okrem vyššie uvedených odporúčaní nemožno ne-
spomenúť aj dostatočný a kvalitný spánok, netreba 
zabúdať na smiech a tešiť sa aj z maličkostí, sna-
žiť sa vyhýbať negatívnemu stresu a pozerať sa na 
život aspoň trochu optimisticky ‒ minimálne už len 
preto, že dobrá nálada je nákazlivá…

Výrobca:  
Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Finland 
Zastúpenie pre SK:  
Vitabalans SK s. r. o., 
Mýtna 42, 811 05 Bratislava, 
Tel.:+421 2 4569 0566, 
e-mail: info-sk@vitabalans.com, 
www.vitabalans.comFe
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Vitamín D 
pre celú rodinu

Príjemná chuť na zlepšenie nálady

Žuvacie tablety 
s jahodovo malinovou 

príchuťou 
s obsahom vitamínu 

D3 a xylitolu

Vitamín D prispieva:

• k správnemu vstrebávaniu 
 vápnika a fosforu

• k udržaniu zdravých kostí 
 a zubov

• k správnemu fungovaniu 
 imunitného systému

• k ochrane buniek pred 
 oxidačným stresom
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KEDY NÁM POMÔŽU 
enzýmy?

V dnešnom pretechnizovanom a uponáhľanom svete je 
niekedy až bezhlavo kladený dôraz na zdravie, prime-
ranú kondíciu, pracovné úspechy a výkonnosť. Snahe 
neochorieť, dobre vyzerať, čo najdlhšie si udržať mla-
distvý vzhľad a spoločensky obstáť za všetkých okol-
ností odpovedá aj objem prostriedkov vynaložených 
v lekárňach na kúpu podporných prostriedkov a naj-
rôznejších výživových doplnkov. 

Takmer každého z nás niekedy potrápi nádcha či zápal hlasiviek, prihodí 
sa drobný úraz, alebo nie sme práve „pozitívne“ naladení. Nároky klade-
né na nás však zostávajú rovnaké, s narastajúcou únavou je potrebné 
niečo robiť, avšak síl sa nedostáva... Že by obávaná jarná únava? Pri 
pestovaní zdravého životného štýlu, v rekonvalescencii (napr. po operá-
cii) a v prevencii častého výskytu alebo opakovaní sezónnych ochorení 
dýchacích ciest (hrtan, priedušnica, priedušky, pľúca), sa záujem stále 
viac sústreďuje na fytoterapiu a ďalšie doplnkové a alternatívne postupy. 
Obzvlášť u nezávažných respiračných infekcií, ako je prechladnutie, čo 
sa prejavuje upchaným nosom, pálením a bolesťami hrdla, chrapotom 
a suchým kašľom, stále viac ľudí upína pozornosť k tzv. proteolytickým 
enzýmom. Pretože ide o zaujímavú skupinu prírodných látok, poďme sa 
na ne pozrieť bližšie. 

Čo sú proteolytické enzýmy 
Proteolytické enzýmy (peptidáza, papaín, bromelaín, serrapeptidáza 
a iné) sú látky, ktoré disponujú schopnosťou rozrušovať bielkovinové 
štruktúry (glykoproteíny) obsiahnuté napr. v hlienoch. Rozkladom týchto 
bielkovín v hlienoch je možné čiastočne znížiť viskozitu hlienov, čím sa 
uľahčuje jeho transport z dýchacích ciest (to je dôležité napr. u mnoho-
ročných fajčiarov) a znižuje sa riziko premnoženia mikroorganizmov (ví-
rusov a baktérií) spôsobujúcich respiračné infekcie u detí a dospelých. 
K ďalším priaznivým účinkom proteolytických enzýmov možno zaradiť 
zmiernenie opuchu slizníc dýchacích ciest, obnovenie pohyblivosti ria-
sinkatého epitelu, zlepšenie výživy slizníc a ovplyvnenie obranyschop-
nosti v zmysle obnovenia rovnováhy medzi nedostatočnou a nadmernou 
reaktivitou imunitného systému. Proteolytické enzýmy dokážu rozkladať 
patologické komplexy protilátok a antigénov alebo krvné zrazeniny, čím 
urýchľujú hojenie a prispievajú k ústupu zápalovej reakcie. Ako tzv. en-
zymoterapia zo zmesi enzýmov rastlinného a živočíšneho pôvodu vo 
forme liečivých prípravkov (spolu s fl avonoidom rutínom) používajú v ce-
lom rade indikácií, ako napr. poúrazové opuchy, zápalové a pooperačné 
stavy v chirurgii, poruchy lymfatických žíl alebo chronické a recidivujúce 
zápaly v rôznych častiach tela. 

Komu prospieva užívanie enzýmov
Z preventívneho hľadiska môžu mať prínos z užívania enzýmov všetci, 
ktorí sa aktívne zaujímajú o svoje zdravie a nie je im ľahostajný počet 
dní preležaných v posteli. Podávanie enzýmov môže viesť k zlepšeniu 
obranyschopnosti, k skráteniu doby potrebnej na zotavenie sa z vyčer-
pávajúcej choroby, preventívne pôsobiť proti komplikáciám po úrazoch 
alebo prispievať k regenerácii u športovcov. Všeobecne je preto možné 
užívanie enzýmov považovať za racionálne v oblasti podpory rovnováž-
neho a zdravého stavu organizmu. 

MUDr. Pavel Chrbolka
Ušní-nosní-krční oddělení
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
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Výživový doplnok s jedinečne 
vyváženým komplexom
synergicky pôsobiacich enzýmov
rastlinného pôvodu

 prispieva k normálnej funkcii imunitného systému 
 prispieva k redukcii únavy a vyčerpania
 prispieva k normálnej tvorbe kolagénu

 pre normálnu funkciu chrupaviek

doplnok s jedinečne k
m komplexom
y pôsobiacich enzýmov
o pôvodu

ProfiZYM        je výživový doplnok 
a neslúži ako náhrada pestrej

a rozmanitej stravy.

YM        je
neslúži a

Zdravie 
má korene 

v prírode        
ProfiZYM

profizym_Inz_100x297_150223.indd   1 23.2.2015   13:36
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Kyselina hyalurónová, alebo 
tiež hyaluronát, je jednou z naj-
významnejších zložiek medzibun-
kovej hmoty spojivového tkaniva, 
t.j. chrupky, väziva, a kostí. Telo 
dospelého človeka vážiace 70 kg 
obsahuje asi 15 g tejto látky, ktorá 
sa neustále obnovuje. Pre okoli-
té bunky vytvára akési stavebné 
lešenie. Veľmi často sa takisto 
spomína v kontexte svojej schop-
nosti viazať na seba vodu, a pri-
spievať tak k optimálnej hydratá-
cii tkaniva. Až pomerne nedávno 
sa preukázalo, že ako tzv. signál-
na molekula je táto látka schopná 
ovplyvňovať pohyb a priľnavosť 
buniek v rámci ich rastu, delenia 
a diferenciácie.

Aj keď o prítomnosti hyaluronátu počúvame 
najviac v súvislosti s telami stavovcov (prvý-
krát bola izolovaná z kohútích hrebienkov), 
prirodzene sa nachádza tiež u niektorých 
baktérií (napr. streptokoky), kde je súčasťou 
ich bunkovej steny. V ľudskom tele je okrem 
medzibunkovej hmoty hojne zastúpený aj v 
pupočníku, kĺbovej tekutine, koži alebo sklov-
ci. Veľmi vzácne ochorenie, pre ktoré je cha-
rakteristické zhoršené odbúravanie hyaluro-
nátu, a teda jeho vyššie zastúpenie v tele, sa 
označuje hyaluronóza, v literatúre najčastej-
šie opisovaná pri psoch plemena shar-pei.
Kyselina hyalurónová sa však v medicíne 
spomína predovšetkým v súvislosti s nedo-
statkom. Ako prirodzená látka nášho tela tak 
nachádza uplatnenie v mnohých medicín-
skych odboroch a využíva sa ako liek, zdra-
votnícky prostriedok, výživový doplnok a aj v 
kozmetike.

Ochorenie pohybového 
aparátu
 Zväčša sa s kyselinou hyalurónovou stretá-
vame v liečbe osteoartrózy, t.j. degeneratív-
neho ochorenia kĺbovej chrupky sprevádza-
ného i nedostatkom kĺbového maziva.
V tejto indikácii sa zaraďuje medzi tzv. chon-
droprotektíva, t.j. látky podporujúce štruktúru 
a funkciu chrupky (z gréckeho chondros = 
chrupka). Jej aplikácia v konečnom dôsledku 
napomáha lepšej pohyblivosti kĺbov, predo-
všetkým zvýšením viskozity kĺbovej tekuti-
ny. Práve jej väčší objem a vyššia viskozita 
znižujú intenzitu, trenie kĺbových hlavíc vzá-
jomne, čo následne vedie aj ku zníženiu bo-

lestivosti postihnutého kĺbu. Kvalitná kĺbová 
tekutina je takisto nevyhnutným predpokla-
dom pre zdravú a optimálne fungujúcu kĺbovú 
chrupku, pri ktorej sa následne spomína jej 
vyššia pružnosť.
Dnes máme možnosť aplikovať hyaluronát 
jednak vo forme kapsúl/tabletiek podávaných 
ústami, avšak k dispozícii je aj vo forme in-
jekčného roztoku s možnosťou aplikácie pria-
mo do kĺbovej štrbiny, príp. i v kombinácii s 
kolagénom, hlavnou bielkovinovou zložkou 
medzibunkovej hmoty spojiva.

Podpora hojenia pokožky 
a slizníc
Okrem uvedenej reumatologickej indikácie 
sa stále častejšie využívajú proregeneračné 
vlastnosti, tzn., že podporuje proces hojenia. 

Nachádza tak svoje uplatnenie pri najrôznej-
ších kožných defektoch, vrátane chronicky sa 
nehojacich rán, pri zapareninách, pri podpore 
hojenia operačných rán za účelom zmenše-
nia jazvy a pod.
Podobný účinok možno očakávať aj na sliz-
niciach. V gynekológii tak lokálna aplikácia 
prispieva k hojeniu vonkajších rodidiel a po-
švy, napr. pri komplikovaných pôrodoch, po 
nastrihnutí hrádze, pri pošvovom diskomfor-

te, vyplývajúcom z poklesu tvorby ženských 
pohlavných hormónov v obdobní peri- a 
postmenopauzy, prípadne po tzv. konizácii 
maternicového čapíka.
Na neposlednom mieste sa možno s hyalu-
ronátom stretnúť tiež v stomatológii, kde jeho 
lokálne podávanie vo forme gélu zmierňuje 
bolestivosť a podporuje hojenie áft, pôsobí 
na upokojenie ďasien u detí s prerezávajú-
cimi sa zúbkami a takisto podporuje hojenie 
najrôznejších otlakov a narušení slizničnej 
integrity v dôsledku užívania ortodontických 
a protetických pomôcok.
Kyselina hyalurónová sa využíva aj v kozme-
tike za účelom zlepšenia hydratácie, a teda 
vláčnosti a jemnosti pokožky; v estetickej chi-
rurgii slúži na odstraňovanie vrások.

Ochorenie dýchacích ciest
Kyselina hyalurónová síce sama osebe nád-
chu nepotláča, avšak je schopná podporiť ho-
jenie sliznice narušenej vírusovou infekciou. 
Preto sa s ňou stretávame stále častejšie pri 
najrôznejších nosových roztokoch. Okrem 
roztokov morskej soli sa pridáva i k látkam 
sťahujúcim cievnu stenu (tzv. dekongestíva), 
a to s cieľom vylúčiť alebo aspoň obmedziť 
výskyt nežiaducich účinkov, pri ktorých do-
minuje pocit suchej sliznice. Keďže táto lát-
ka je schopná na seba naviazať väčší počet 
molekúl vody ako sama váži, zostáva sliznica 
následne príjemne zvlhčená.
Svoje uplatnenie kyselina hyalurónová jedna-
ko nachádza aj v dolných cestách dýchacích. 
Tu sa podáva za účelom obnovy a zachova-
nia fyziologického stavu medzibunkových 
priestorov a sliznice ako celku pri chronickom 
zápale priedušiek, astme alebo chronickej 
obštrukčnej chorobe pľúc. Vďaka svojim fyzi-
kálno-chemickým vlastnostiam však podpo-
ruje hydratáciu celého dýchacieho systému, 
čím napomáha aj odstraňovaniu splodín me-
tabolizmu, alergénov i najrôznejších nečistôt.

Ostatné využitie
S kyselinou hyalurónovou sa stretávame aj 
v očnom lekárstve, kde je jej aplikácia jednou 
z možností ako zmierniť príznaky tzv. suché-
ho oka pri nedostatku alebo zlej kvalite pri-
rodzene sa tvoriacich sĺz. Bez zaujímavosti 
zaiste nie je ani možnosť jej aplikácie priamo 
do močového mechúra spoločne s chondroi-
tín sulfátom za účelom liečby opakujúcich sa 
zápalov.

KYSELINA HYALURÓNOVÁ – 
pomocník pri mnohých neduhoch
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., Ústavy farmakológie 2. a 3. LF UK, Praha
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HYALFIT
Čistý kryštalický kolagén s kyselinou

hyalurónovou a vitamínom C
je vhodný pre strednú a staršiu generáciu, 

pre športovcov a pre ľudí v záťaži.

Účinné zložky: Kyselina hyaluronová,
Kolagén, Chondroitín sulfát, Vitamín C

a Bosellie Serrata

HYALFIT GÉL
je nový, moderný kozmetický prostriedok, 

určený na svaly a kĺby, vyvinutý podľa 
najnovších poznatkov kozmetológie

a prírodných vied. Jedná sa o masážny
a upokojujúci prípravok na svaly, väzivá

a kĺby, určený na rýchlu a zároveň
dlhotrvajúcu úľavu.

Pre kĺby fit 
a v kondícii

Vyskúšajte našu dvojicu

K  d o s t a n i u  v  l e k á r n i  a l e b o  n a  w w w. d a c o m s l o v a k i a . s k

HYALFIT 
HYALFIT gél

a

Poznámka: Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň
zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení, kyselina askorbová (vitamín C) 

uvedené v prílohe  k nariadeniu (ES) č.1924/2006

výživový doplnok
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Každý rok sa lekári v čase od jesene do jari stre-
távajú vo svojej ambulantnej praxi s respiračnými 
ochoreniami. Infekcie horných dýchacích ciest pat-
ria k najčastejším chorobám vo všetkých vekových 
skupinách. Pôvodcami ochorení sú najmä vírusy 
a baktérie.

Vírusová infekcia môže tiež sekundárne vyvolať bakteriálnu infekciu 
(angínu, zápal stredného ucha, zápal priedušiek, zápal pľúc). Je to 
zdravotnícky, sociálny a ekonomický problém. Celoročne sú za respi-
račné infekcie zodpovedné prevažne vírusy – RS vírus, coronavírus, 
adenovírus, vírus parainfl uenzy, atď. Vtedy hovoríme o chrípke po-
dobných ochoreniach (fl u-like syndróm). Každý rok sa však v určitom 
období aktivizujú aj vírusy klasickej chrípky (vírusy orthomyxoviridae), 
ktoré sú vysoko infekčné, a preto vznikajú epidémie. V ojedinelých 
prípadoch môžu vzniknúť aj pandémie.

Aký je rozdiel medzi chrípkou 
a prechladnutím
Najčastejším príznakom infekcie dýchacích ciest býva teplota, bolesť 
hrdla, nádcha, kašeľ. Pri bežnom prechladnutí telesná teplote nebýva 
veľmi zvýšená, naopak pri klasickej chrípke je typickým príznakom vy-
soká teplota spojená s bolesťou kĺbov a svalstva. Lekár sa aj na zákla-
de týchto príznakov rozhoduje, akú medikamtóznu liečbu zvolí.

Dokázať bakteriálny agens v ambulantnej praxi sa dá urobiť pomocou 
kultivácie z výterov nosohltanu, ale výsledky bývajú zvyčajne až do 
troch dní. Na rýchle zhodnotenie situácie môžeme použiť vyšetrenie 
CRP (C-reaktívny proteín). Ak sú jeho hodnoty nízke, ide o vírusovú 

infekciu, ak sú jeho hodnoty vysoké, poukazujú na bakteriálnu infekciu, 
a vtedy je namieste podať antibiotickú liečbu.

Prevencia a liečba
Najlepšou ochranou pred vírusovými ochoreniami dýchacích ciest je 
dobrá kondícia imunitného systému, ktorý v našom organizme zabez-
pečuje ochranu pred infekciami. Preventívne proti chrípke je možné 
sa zaočkovať už od konca septembra. Avšak nie vždy sa očkovacia 
látka musí zhodovať s aktuálnym vírusom, a teda nemusí dostatoč-
ne chrániť zaočkovaného jedinca. Preto je vhodné doplniť očkovanie 
liečivými prípravkami s imunomodulačným a sliznicu stabilizujúcim 
účinkom.

Tieto vlastnosti majú mnohé prírodné látky rastlinného, živočíšneho a 
minerálneho pôvodu. Niektoré látky je vhodné užívať vo väčších kon-
centráciách (echinacea purpurová, cesnak kuchynský, ďumbier lekár-
sky – známejší pod českým názvom zázvor, výťažky z hlivy ustricovej 
(betaglukány), kolostrum, zinok, špecifi cké enzýmy, nukleotidy, ami-
nokyseliny. Sú však látky, ktoré stačí užívať v nízkych fyziologických 
koncentráciách (Annas barbariae, Asclepias vincetoxicum, ľuľkovec 
zlomocný, prilbica modrá, Haeomophilus infuenzae, meď), čo zabez-
pečuje vhodnosť ich použitia aj u malých detí. Netreba zabúdať ani na 

MUDr. Mária Záňová, detská a dorastová 
ambulancia, Dolný Kubín

inzercia

GUNAPREVAC
Bráňte sa nástrahám zimy!

Liek na vnútorné použitie. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu.

Chcete si užit zimné radovánky?
Myslite na prevenciu!

Voľnopredajný liek na vnútorné použitie.

Pred užitím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu, 

prípadne sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

www.inpharm.sk

SKÚSENOSTI S PREVENCIOU 
A LIEČBOU INFEKCIÍ 
DÝCHACÍCH CIEST
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zvýšený príjem vitamínu C v strave (ovocie, 
zelenina), ktorý je tiež dôležitý pre správnu 
funkciu imunitného systému.

Vo svojej praxi som mala možnosť vyskúšať 
kombinovaný prírodný prípravok, obsahujú-
ci fyziologické koncentrácie účinných látok, 
vhodný aj u malých detí. Prípravok je zame-
raný na stimuláciu všetkých zložiek imunity 
(protivírusovú, protibakteriálnu), čím zabez-
pečuje zvýšenú odolnosť slizníc voči infekcii. 
Obsahuje tiež zložky, ktoré potláčajú symptó-
my prechladnutia a chrípky, ako je horúčka, 
zápal a bolesť. 

Skúsenosti z mojej praxe
Účinok kombinovaného prírodného lieku mô-
žem ilustrovať na príklade 4-ročného pacien-
ta, ktorý je sledovaný v imunoalergologickej 
ambulancii pre časté infekcie dýchacích ciest. 
V období šiestich mesiacov (október – apríl) 
bol každý mesiac vyšetrený v ambulancii pre 
ochorenie dýchacích ciest minimálne dva-
krát. Vybral celkovo štyrikrát ATB, ktoré mal 
ordinované počas návštevy pohotovosti. Od 
októbra nasledujúceho roka som mu odpo-
ručila preventívne užívať už spomínaný liek v 
nízkych koncentráciách jedenkrát týždenne. 
V ambulancii sa ocitol až po štyroch mesia-
coch vo februári v dôsledku predčasného 
ukončenia užívania lieku, čo viedlo k novému 
ochoreniu. Pacientovi som naordinovala ten 
istý kombinovaný prírodný liek, ale v liečebnej 
schéme, jednu dávku každých osem hodín po 
dobu troch dní, čo stačilo na jeho vyliečenie.

Ďalším prípadom bol 19-ročný pacient sledo-
vaný v imunoalergologickej ambulancií od 3 
rokov veku pre časte respiračné infekcie, so 
zníženým protilátkami IgA. Od 13 rokov je sle-
dovaný reumatológom pre reaktívnu artritídu 
po yersíniovej infekcii.

V januári minulého roka ochorel na akútne 
respiračné ochorenie, pričom mal zvýšenú 
teplotu do 38,5 °C, bolesti hlavy, hrdla a ce-
lého tela. Po vyšetrení a odobratí výteru hrdla 
bol nastavený na liečbu kombinovaným prí-
rodným liekom, jedna dávka každých 8 hodín 
po dobu 3 dní. Pri teplote nad 38 °C som od-
poručila pridať liek na zníženie teploty a celú 
liečbu som doplnila vitamínom C a zinkom. 
Na štvrtý deň na kontrole bol bez teploty, vý-
ter z hrdla bol negatívny, mal ojedinele vlhký 
kašeľ a stav sa do týždňa upravil.

Záver
Na záver môžem konštatovať, že možností 
ako stimulovať imunitný systém v jesenných a 
zimných mesiacoch je veľa. Mne sa osvedčil 
kombinovaný prírodný liek určený na rôzne 
vírusové respiračné ochorenia. Má výborné 
preventívne aj liečebné účinky. Oceňujem 
jeho vysokú bezpečnosť a možnosť podávať 
ho aj malým deťom.  

Pripravila odborná redakcia Edukafarm.

Lekárenská starostlivosť je dnes významnou súčasťou zdravotného 

systému a hrá nezanedbateľnú úlohu vo verejnom zdraví. Lekáreň 

je stále miestom, kde sa bežný človek najrýchlejšie dočká rady 

ohľadom svojho zdravotného problému, ale jej postavenie sa 

v priebehu času mení. 

Dnes už nie je až takou samozrejmosťou mať „svoju“ lekáreň 

a „svojho“ lekárnika, ktorý nám najlepšie poradí. Často podliehame 

reklame, zbierame informácie na internete. Pokrok však tiež prináša 

obrovské množstvo nových prípravkov, a predovšetkým prepracované 

marketingové stratégie, ktorých hlavným cieľom je predať, nie pomôcť. 

Ako sa týmto „útokom“ brániť a voliť optimálnu stratégiu starostlivosti 

o zdravie?

Kým pri liekoch sa možno aspoň v účinnosti spoľahnúť na schválenú 

indikáciu (priame porovnanie účinnosti liekov v jednotlivých skupinách 

však obvykle chýba) a z hľadiska kvality na kontrolné pôsobenie 

štátnych autorít (ŠUKL, EMA), u ďalších prípravkov určených na 

starostlivosť o zdravie, ako sú napr. výživové doplnky, bylinné čaje či 

liečebná kozmetika, je relevantných (a hlavne nezávislých) informácií 

ako šafranu. Často sme odkázaní práve len na vlastné tvrdenia výrobcov 

a pritom je nad slnko jasnejšie, že so zodpovednými výrobcami sa často 

zvezú takí, ktorí si s kvalitou a pravdivosťou voči chorľavej verejnosti 

hlavu príliš nelámu. 

V takýchto situáciách majú praktické skúsenosti cenu zlata. Vzhľadom 

na množstvo prípravkov na trhu však často ani roky praxe nezaručia, 

že budeme pripravení na všetko. Projekt Lekárnici odporúčajú si preto 

kladie za cieľ zhrnúť široké empirické skúsenosti zo slovenských lekární 

a podeliť sa o ne medzi lekárnikmi navzájom, ako aj širokou verejnosťou. 

Prieskum sa zakladá na osobnom prístupe každého odborníka 

v lekárni k riešeniu daného zdravotného problému čo najefektívnejším 

spôsobom. Anketa je unikátna svojou koncepciou: zisťuje, ktorému z 

prípravkov odborný personál lekární dôveruje bez ohľadu na pôsobenie 

reklamy a želanie pacientov, a preto poskytujú iné informácie ako 

čisto predajné čísla. Lekárenskí experti sú oslovovaní na seminároch 

a webových stránkach spoločnosti Edukafarm ako aj prostredníctvom 

časopisu farmiNews. 

V roku 2014 sa prieskumu zúčastnilo celkovo takmer 243 lekárenských 

odborníkov. Všetkým do jedného patrí veľké poďakovanie, že si napriek 

množstvu iných dôležitých úloh našli čas a podelili sa s nami (a teda 

aj s vami) o svoje vlastné skúsenosti z oblasti voľno predajných liekov, 

výživových doplnkov, zdravotných prostriedkov a liečebnej kozmetiky. 

Poskytli nám tak dôležité informácie o svojich odborných a praktických 

preferenciách, ako aj možnosť zamyslieť sa, prečo je daný produkt 

preferovanou voľbou. 

LE

KÁRNICI ODPORÚČAJÚOTC
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Výsledky nájdete aj na našej webovej stránke www.edukafarm.sk
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Problém otehotnieť? 
LEKÁRNICI ODPORÚČAJÚ 
INOFOLIC 

inzercia

LE

KÁRNICI ODPORÚČAJÚOTC

Odborná redakcia Edukafarm

Z hľadiska „materiálneho“ prežívame zrejme historicky 

najlepšie obdobie, do ktorého priviesť deti. Navzdory tomu 

však štatistiky ukazujú, že problémy s počatím a splodením 

potomka má stále viac párov.

Podozrivých faktorov je viacero: od posunu doby prvých pokusov 

o splodenie potomkov, cez vyššiu psychickú záťaž a stres, 

znečistenie životného prostredia až po množstvo cudzorodých 

chemikálií v každodennom živote a potravinách. Žiadny z týchto 

faktorov zrejme nie je pre možnosť otehotnieť rozhodujúci, ale 

tiež o to ťažšie je potom príčinu problémov s počatím rozlúštiť. 

Moderná lekárska veda prináša našťastie relatívne úspešné 

postupy v podobe asistovanej reprodukcie, ale často to znamená 

diskomfort prinášajúci snažiacemu sa páru ďalšie napätie a 

stres. Pred rozhodnutím sa pre tieto postupy je preto vhodné 

dopriať si primeraný čas, pripraviť sa psychicky a zabezpečiť čo 

najlepšie podmienky pre „zahniezdenie“ oplodneného vajíčka. 

Existuje mnoho „babských rád“, ale ich spoľahlivosť je často 

sporná. Kritickému lekárskemu hodnoteniu odolá len malá 

časť zo skúmaných postupov. Jedným z najperspektívnejších je 

doplnenie výživy o špecifi ckú látku - inozitol. 

Inozitol a tehotenstvo

Inozitol (alebo tiež myoinozitol) patrí medzi vitamíny skupiny B 

(označovaný ako B
8
) a zasahuje do viacerých aspektov ľudskej 

reprodukcie. Zvýšené koncentrácie myoinozitolu vo folikulárnej 

tekutine zrejme hrajú pozitívnu úlohu pri dozrievaní vajíčok 

a sú určitým ukazovateľom ich kvality. Klinické štúdie ukazujú, 

že nedostatok inozitolu nepriaznivo ovplyvňuje prirodzene 

navodenú spontánnu ovuláciu a môže súvisieť s poruchami 

ovariálneho cyklu a znížením šance otehotnieť. Normalizácia 

hladín inozitolu môže pomôcť predovšetkým ženám s 

hormonálnymi poruchami plodnosti, ktoré sú spojené so 

syndrómom polycystických ovárií. Ukazuje sa tiež, že inozitol 

môže byť využívaný aj ako doplnková podpora spolu so 

stimuláciou pri asistovanej reprodukcii.

Lekárnici odporúčajú INOFOLIC 

Pozitívne skúsenosti z klinických štúdií potvrdzuje aj každodenná 

prax. Lekárne sú často jedným z prvých miest, kde ženy v prvých 

fázach problémov s otehotnením hľadajú pomoc. A z tohto 

terénu pochádza najlepšia skúsenosť s výživovým doplnkom 

INOFOLIC, ktorý obsahuje práve inozitol v kombinácii s kyselinou 

listovou, čo je druhý veľmi dôležitý vitamín skupiny B pre počatie 

a tehotenstvo. Spätná väzba od tehotných mamičiek je v tomto 

prípade najlepšou vizitkou účinnosti a viedla i k presvedčivému 

víťazstvu v prieskume Lekárnici odporúčajú 2014.
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Vlhký kašeľ? 
SOLMUCOL VÍŤAZÍ… 

LE

KÁRNICI ODPORÚČAJÚOTC

Odborná redakcia Edukafarm

Aj keď kašeľ sám o sebe nie je chorobou, ale obranným 

refl exom, nadmerný alebo dlhodobý kašeľ je nielen 

nepríjemný, ale môže priamo poškodzovať zdravie. 

Zmierňovanie kašľa je preto najčastejšou sprievodnou liečbou 

infekcií dýchacích ciest. Vzhľadom na prevládajúci produktívny 

charakter kašľa v akútnych štádiách základného ochorenia sú 

všeobecne liekom voľby tzv. expektoranciá, teda lieky, ktoré 

uľahčujú odchod hlienu z dýchacích ciest. Toho je možné 

dosiahnuť dvomi spôsobmi: zriedením produkovaných hlienov, 

alebo zvýšením jeho množstva a urýchlením jeho odchádzania 

(urýchlením pohybu riasiniek vo výsteľke dýchacích ciest). 

Vzhľadom na „nezväčšovanie“ objemu produkovaných 

hlienov sa uprednostňuje skôr prvý prístup, teda látky s tzv. 

mukolytickým (hlien rozkladajúcim) účinkom. K dispozícii 

máme celý rad liekov s podobným účinkom, ako si teda vybrať?

V tomto prípade sú najcennejšie praktické skúsenosti. A kde 

by mali mať lepšie skúsenosti s liečbou bežného kašľa ako v 

lekárňach. Práve tu hľadajú mnohí prvú pomoc a práve tu sa aj 

vyrieši najviac problémov s bežným kašľom.

A aké sú tu skúsenosti? Podľa prieskumu Lekárnici odporúčajú 

2014 sa najviac lekárnikov prikláňa pri riešení problémov 

s vlhkým kašľom k radu liečivých prípravkov SOLMUCOL, 

obsahujúcich N-acetylcysteín. 

SOLMUCOL = N-acetylcysteín v rôznych formách

Acetylcysteín je liečivo odvodené od bežnej aminokyseliny 

cysteín, ktoré napomáha rozkladať v hlienoch dlhé vláknité 

molekuly, čím dochádza k zníženiu jeho viskozity. Takto upravený 

hlien je oveľa tekutejší, menej sa usádza na stenách dýchacích 

ciest  a dá sa oveľa ľahšie vykašlať. Okrem bežného akútneho 

kašľa sa používa aj pri niektorých chronických ochoreniach 

dýchacích ciest, ale aj napr. pri zápale prínosových dutín, pretože 

dokáže znižovať viskozitu hlienov aj pri nádche. Veľkou výhodou 

acetylcysteínu je predovšetkým jeho vysoká bezpečnosť a 

minimálne zaťaženie pečene a obličiek. 

Rad liečivých prípravkov SOLMUCOL prináša N-acetylcysteín v 

rôznych liekových formách. Vo forme sirupu je vhodný už pre 

deti od narodenia, praktické cmúľacie pastilky sú vhodné pre 

priebežné denné užívanie a prášok vo vrecúškach na rozpustenie 

vo vode vhodne dopĺňa tekutiny, čo podporuje rozpúšťanie 

hlienov. V najvyššej dávke 600 mg pritom vyžaduje podávanie 

len raz denne.    

N-acetylcysteín

SolmucolSolmucol
® Viac ako len liek proti kašľu

Pre deti aj dospelých

• rozpúšťa hlieny a uľahčuje 
vykašliavanie

• účinne pôsobí proti zápalu

• pomáha pri liečbe bakteriálnych 
aj vírusových ochorení dýchacích 
ciest1, 2

• zlepšuje liečbu chrípky a 
príznakov podobných chrípke2

Výrobca: IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švajčiarsko, 

Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia, s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava, Tel.: 02/5262 0978, Fax: 02/5262 0979, E-mail: ibsa@ibsa.sk, www.ibsa.sk

1. Riise GC, Qvarfordt I, Larsson S, Eliasson V, Andersson BA. Inhibitory eff ect of N-acetylcysteine on adherence of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus infl uenzae to humanoropharyngeal epithelial cells in vitro. Respiration 2000; 67(5):552-8.
2. De Flora S, Grassi C, Carati L. Attenuation of infl uenza-like symptomatology and improvement of cell-mediated immunity with long-term N-acetylcysteine treatment. Eur Respir J. 1997;10:1535-1541.

BEZ FARBÍV, LAKTÓZY 
A GLUTÉNU

BEZ CUKRU A ALKOHOLU

Solmucol obsahuje N-acetylcysteín. Liek na vnútorné použitie. Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis. Pred užitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte pribalenú písomnú informáciu
pre používateľa lieku.
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ESPUMISAN 
NAJČASTEJŠIE ODPORÚČANÝ 
LIEK PROTI PLYNATOSTI 

inzercia

LE

KÁRNICI ODPORÚČAJÚOTC

Odborná redakcia Edukafarm

Plynatosť, nadúvanie a pocit nafúknutého brucha sa 

v dnešnej uponáhľanej dobe zdajú byť stále častejšie. 

Nevyhýbajú sa deťom, ani dospelým. Svoj podiel na tom 

má stres, nevhodné stravovacie návyky a skladba potravy 

alebo  nedostatok pohybu.

Ku zvýšenému obsahu plynov v črevnom obsahu (plynatosti, 

meteorizmu) dochádza v zásade dvomi spôsobmi. Môže ísť o tzv. 

aerofágiu, teda prehĺtanie vzduchu pri rýchlom a hltavom jedení, 

konzumácii nápojov sýtených CO
2
 alebo pri strese (nevedomé 

„tiky“). Druhým (a najdôležitejším) zdrojom plynov sú baktérie v 

našich črevách, ktoré rozkladajú nestrávené zvyšky potravy.

Z medicínskeho hľadiska je táto tvorba črevných plynov celkom 

normálnym javom a za bežných okolností sa v čreve zdravého 

človeka vytvorí za deň 1 – 2 litre plynu, ktoré (akokoľvek sa to mnohí 

zdráhajú priznať) priebežne odchádzajú. Problémy však vznikajú, 

keď sa plyny začnú hromadiť. Najčastejšie je to v dôsledku tvorby 

„peny“ v črevnom obsahu, ktorá bráni prirodzenému odchádzaniu 

črevných plynov.

Táto „pena“ výrazne zväčšuje objem črevného obsahu a vedie 

k pocitu nafúknutého brucha a často až bolestivosti. Účinným 

liekom sú preto v tomto prípade látky, ktoré tvorbe peny bránia 

a dokážu ju rozložiť. V praxi sa najlepšie osvedčujú špeciálne 

nestráviteľné a nevstrebateľné medicínske silikónové oleje, ako je 

napr. simetikón. 

Prečo ESPUMISAN?

Prípravkov s týmito olejmi je na trhu celý rad, avšak podľa prieskumu 

Lekárnici odporúčajú  majú v lekárňach najlepšie skúsenosti s 

radom prípravkov ESPUMISAN. K dispozícii sú v rôznych liekových 

formách, ktoré uspokojujú nároky rôznych užívateľov – od 

kvapiek (ESPUMISAN L) umožňujúcich presné dávkovanie už 

najmenším dojčatám, cez praktické kapsuly (ESPUMISAN) pre 

dospelých alebo vrecúškový granulát (ESPUMISAN easy), ktorý 

má vysoký obsah simetikónu až 125 mg. Na rozdiel od mnohým 

podobných výrobkov – výživových doplnkov – podliehajú lieky 

a zdravotnícke pomôcky kontrole Štátneho ústavu pre kontrolu 

liečiv, a môžu tak garantovať najvyšší kvalitatívny štandard. Vďaka 

týmto vlastnostiam a dlhodobej tradícii užívania tak predstavuje 

rad ESPUMISAN stálicu pri liečbe plynatosti a nadúvania. Ostatne 

to dokazuje aj výhra v prieskume Lekárnici odporúčajú už po šiesty 

raz za sebou! 

Liek č.1 v úľave od nafukovania1

Espumisan®* účinne pomáha znižovať množstvo plynu v čreve 
Espumisan® obsahuje simetikón.

Pred použitím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu pre používateľa a poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Liek na vnútorné použitie. Spôsob výdaja lieku: bez lekárskeho predpisu. Držiteľ rozhod-

nutia o registrácii: BERLIN-CHEMIE AG, Berlín, Nemecko. Dátum výroby materiálu: február 2015, Referencie: 1.IMS data Slovensko *Platí pre liečivo simetikón

Zastúpenie v SR: BERLIN – CHEMIE A. G. Palisády 29, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 544 30 730, fax: +421 2 544 30 724, e-mail: bratislava@bcsk.sk
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Suché oko? LEKÁRNICI 
ODPORÚČAJÚ HYPROMELÓZU-P

LE

KÁRNICI ODPORÚČAJÚOTC

Odborná redakcia Edukafarm

Moderná doba kladie na naše oči veľké nároky, pretože 

stále viac sústredene pozeráme na jedno miesto na 

monitore, telefóne či tablete, a zároveň ich stále viac 

zaťažujeme negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia 

(priemyselné exhaláty, klimatizácia, presušený vzduch, 

nadmerná prašnosť). 

Stále častejšie sa preto stretávame s nešpecifi ckým sťažnosťami na 

nepríjemné pocity v očiach, označované ako pocit suchého oka. 

Pri podrobnejšej charakteristike bývajú popisované ako pálenie, 

svrbenie alebo pocit prítomnosti cudzieho telesa („piesku“) v očiach, 

ktoré často sprevádza začervenanie alebo aj neprimerané slzenie. 

Poznatky očných lekárov ukazujú, že vo väčšine prípadov sú tieto 

ťažkosti spôsobené narušením tvorby a kvality slzného fi lmu. 

Dôležitosť sĺz 

Slzný fi lm na povrchu oka má celý rad dôležitých úloh - zabezpečuje 

ľahké kĺzanie viečka po očnej guli, zmýva nečistoty a pomáha 

vytvárať dokonalý optický povrch, podieľa sa na výžive rohovky. 

Veľmi dôležité sú jeho viskozitné vlastnosti, ktoré mu umožňujú v 

primeranej vrstve zotrvávať na povrchu oka.  

Pokiaľ príde k narušeniu tvorby slzného fi lmu, dostavujú sa vyššie 

uvedené príznaky. Vzhľadom na to sa len málokedy podarí určiť, 

prečo došlo k poruche, pri ktorej je hlavným spôsobom liečby 

umelé dopĺňanie slzného fi lmu tzv. náhradami slz. Ide zväčša o 

vodné (fyziologické) viskózne roztoky, ktoré sa snažia napodobniť 

ochrannú a optickú funkciu sĺz. 

V liečbe menej až stredne závažných prípadov „suchého oka“ sú 

najčastejšie odporúčané prípravky s nižšou viskozitou a v prieskume 

Lekárnici odporúčajú 2014 si najväčšiu dôveru získal prípravok 

Hypromelóza-P od spoločnosti Unimed Pharma.

Hypromelóza-P

Očné kvapky Hypromelóza-P sú registrovaným zdravotníckym 

prostriedkom s ochranným epitelizačným, dezinfekčným a 

zvlhčujúcim účinkom. Vzhľadom na dlhodobú prítomnosť 

na trhu sa dá tento prípravok považovať za „tradičný“, vďaka 

čomu s ním existujú bohaté skúsenosti. Viskóznu zložku tvorí 

hydroxypropylmetylcelulóza (hypromelóza), ktorú upokojujúcim 

a reepitelizačným účinkom dopĺňa dexpanthenol. Roztok 

hypromelózy má nižšiu viskozitu a vďaka tomu rýchly nástup účinku. 

Vytvára na povrchu oka dočasný ochranný fi lm, ktorý zvlhčuje jeho 

vonkajší povrch, pomáha odplavovať nečistoty a uľahčuje kĺzanie 

viečok po povrchu očnej gule. Ide o prípravok s nižšou viskozitou 

a rýchlym účinkom.

Poskytuje tak úľavu pri miernych podráždeniach očí neinfekčného 

pôvodu (prievan, prach, cigaretový dym) a odstraňuje pocit 

„suchosti“ očí. Roztok je tiež vhodný pre použitie kontaktných 

šošoviek, alebo na zmiernenie očnej únavy spôsobenej dlhodobým  

čítaním, šoférovaním, sledovaním obrazovky televízora alebo 

monitora počítača. 

inzercia

UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, 
Slovenská republika tel.: +421 2 4333 3786, fax: +421 2 4363 8743, 

info@unimedpharma.sk, www.unimedpharma.sk

naše produkty 
na syndróm suchého oka

Až

 umelé slzy s kyselinou hyalurónovou 
 a nechtíkom lekárskym

 poskytujú dlhodobú úľavu pri pocite suchého oka, pálení

 pôsobia ochranne, protizápalovo a regeneračne

 sú vhodné aj pre nositeľov kontaktných šošoviek

Sme špecialisti v starostlivosti o Vaše oči.
Vyrábame produkty jedinečného zloženia.
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Koža je jedným z najlepších zrkadiel nášho zdravia. Prečo je to tak, je vlastne 

jednoduché - pokožka, vlasy a nechty sa neustále obnovujú, preto sa každý nedostatok 

rýchlo odrazí na ich kvalite. 

Základom nášho „vonkajšieho obalu“, teda kože, vlasov a nechtov je vždy keratín. Obsahuje veľké 

množstvo aminokyselín s obsahom síry, ktoré umožňujú jej špecifickú štruktúru, zaručujúcu 

pružnosť a pevnosť zároveň. Vlasy ich môžu obsahovať až 17 %, preto sú pre stavbu kože, vlasov 

a nechtov veľmi dôležité. Nevyhnutný dostatok všetkých vitamínov a minerálov, kvalitná nutričná 

podpora je preto nezanedbateľným faktorom kvality pokožky, vlasov a nechtov. 

REVALID – víťaz prieskumu 

Lekárnici odporúčajú

Nad radom výživových doplnkov určených na zlepšenie kvality kože, nechtov a vlasov 

celkom jednoznačne vyčnieva liečivý prípravok REVALID. Obsahuje vyváženú zmes vitamínov, 

aminokyselín a stopových prvkov (zinok, železo a meď), ktoré priaznivo ovplyvňujú tri základné 

faktory potrebné pre rast vlasov a nechtov : tvorbu nových buniek, syntézu kolagénu, ako aj 

tvorbu kožného farbiva – melanínu. Pre svoj metabolický význam sú obzvlášť potrebné pre rýchlo 

sa regenerujúce tkanivá, vrátane podkožia, vlasových folikulov a nechtových lôžok. Rastlinné 

výťažky z prosa, pšeničných klíčkov a kvasníc sú prírodným zdrojom aminokyselín, vitamínov 

a stopových prvkov. 

Liek nie je výživový doplnok

REVALID je liek s indikáciami schválenými Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a doloženými 

príslušnými klinickými štúdiami. Jeho výroba prebieha podľa pravidiel pre výrobu ostatných liekov 

a rovnakým spôsobom je tiež na trhu aj kontrolovaný. Na rozdiel od výživových doplnkov ide o 

zásadný rozdiel, pretože množstvo potravinárskych škandálov v poslednej dobe nám ukazuje, 

že s kvalitatívnym zabezpečením to v potravinárstve – a teda aj u výživových doplnkov – nie je 

celkom optimálne. Kvalita lieku je preto celkom výnimočná. Ak k tomu pridáme dlhodobú históriu 

používania a bohaté klinické skúsenosti, je výhra lieku REVALID v prieskume Lekárnici odporúčajú 

2014 celkom oprávnená. 

KAPSULY REVALID SÚ VOĽNOPREDAJNÝ LIEK NA  EFEKTÍVNU LIEČBU 

VLASOV. OBSAHUJÚ AMINOKYSELINY, STOPOVÉ PRVKY A  VITAMÍNY, 

KTORÉ VYŽIVUJÚ VLASY OD KORIENKOV, PODPORUJÚ ICH RAST, 

ZLEPŠUJÚ PRUŽNOSŤ A  CELKOVÉ ZDRAVIE. ZÁROVEŇ ZLEPŠUJÚ 

VÝŽIVU NECHTOV, DODÁVAJÚ IM PEVNOSŤ A ZNIŽUJÚ ICH LÁMAVOSŤ.

ÚČINNÉ LÁTKY Z KOZMETICKÝCH PRÍPRAVKOV ŠAMPÓN, ŠAMPÓN 

PROTI LUPINÁM, KONDICIONÉR A NURTI REPAIR TREATMENT 

POMÁHAJÚ ZASTAVIŤ VYPADÁVANIE VLASOV, PODPORUJÚ ICH RAST 

A ZLEPŠUJÚ ICH KVALITU.  

Revalid kapsuly sú liek registrovaný ŠÚKL a sú dostupné iba v lekárňach. Čítajte pozorne 

písomnú informáciu pre používateľa. O správnom užívaní sa poraďte s lekárnikom, 

alebo lekárom.

Ewopharma spol. s r.o., Hlavná 13, 831 01 Bratislava

www.revalid.sk

Najkrajší
úces sú
zdravé
vlasy assy 

LE

KÁRNICI ODPORÚČAJÚOTC

Zdravá pokožka, 
vlasy a nechty 
PRÍPRAVKOM VOĽBY 
JE REVALID  
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Novinky          v lekárni

202020

LIETAAJÚCCE VITAMMMÍNY 
Happy Kidds spprej  
Zdravie je nákazlivé...

• S vitamínom D3 pre zdravé kosti
• S extraktom z ovocia a zeleniny 
• Prehĺta sa ľahko a bezpečne
• Nezaťažuje bruško
• Pri aplikácii sa deti dobre zabavia

SARAPIS plus je výživový 
doplnok a obsahuje včeliu mater-
skú kašičku a kvetný a fermentova-
ný peľ, extrakt zo šalvie, koenzým 
Q10, Beta-karotén, chróm, železo, 
selén a vitamíny C, E, K a D3. 
Vitamín C a železo prispievajú 
k zníženiu únavy a vyčerpania. 
Vitamín C podporuje prirodzenú 
psychickú činnosť. 
www.vegall.sk

*súťažte o skvelé ceny na facebook.com/humamedix

** teraz aj s darčekom „bubliperom“ ZDARMA

Probacin®ATB
Výživový doplnok s obsahom probiotickej spóry Bacillus 
clausii. Probiotikum vhodné pri užívaní antibiotík 
(vysoká odolnosť voči širokému spektru antibiotík).

Unikátna lieková forma –
– optimálny účinok

Pre deti už od 6 mesiacov!
Výživový doplnok s obsahom probiotického kmeňa Bacil-
lus coagulans, extraktu z plodov čučoriedok, vitamínu K 
a vitamínov skupiny B, ktoré prispievajú k:

– udržiavaniu fyziologického   
 stavu slizníc,
– normálnemu energetickému   
 metabolizmu,
– zníženiu miery únavy a vyčerpania 

Chcete zredukovať 
nadváhu alebo obezitu, 
zlepšiť si postavu 
a upevniť zdravie? 
Trápi vás diabetes 
2. typu, kolíše vám 
glykémia a obávate sa 
diabetických komplikácií?

Prírodná pomoc pri znižovaní hmotnosti a úprave hladiny 
krvného cukru po jedle. www.exadipin.sk

EXADIPIN

• Protizápalový liek s mätovou  
 silicou
• Chladivo hrejivý a ľahko   
 vstrebateľný gél
• Lokálna liečba bolesti svalov,  
 šliach a kĺbov
• Zlepšenie pohyblivosti pri   
 liečbe poúrazových stavov
• Cielená liečba zápalových 
 a reumatických ochorení

• Pôsobí dlhodobo 
 a nezaťažuje organizmus       
• Dostupný v každej lekárni

V LEKÁRNIJARNÉ INŠPIRÁCIE
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Saframyl je prírodný pomocník v boji so 

skľúčenou náladou a psychickou únavou na 

báze šafránu, bez nežiaducich účinkov a lieko-

vých interakcií.

...keď sa s Vami život hrá

Výživový doplnok s obsahom patentovanej aktívnej zložky

Satiereal (prírodná zložka získaná z blizien šafranu), 

L-tryptofánom a vitamínom B
6
, ktorý prispieva k normálnej 

psychickej činnosti, normálnej činnosti nervovej sústavy 

a k zníženiu miery únavy a vyčerpania.

Odporúča sa dlhodobé užívanie prípravku Saframyl, ale úľava 

sa zvyčajne dostaví už po dvoch týždňoch. 

Použitie

Prípravok je vhodný pre deti od 12 rokov a dospelých.

Odporúčané dávkovanie

Jedna tableta denne pred obedom.

Balenie

14/28 tabliet po 545 mg 

Upozornenie

Uschovávajte mimo dosahu deti. Neprekračujte odporúčanú 

dennú dávku. Výživové doplnky sa nesmú používať ako 

náhrada pestrej stravy. O užívaní v tehotenstve a pri kojení sa 

poraďte so svojim lekárom.

Stací
1 tableta 

denne
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Informačný servis: inPHARM s.r.o., tel.: +421 2 44 630 402, e-mail: inpharm@inpharm.sk, www.inpharm.sk

Patentovaná 

aktívna zložka
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PharmDr. Vladimír Végh, Edukafarm, s r. o.

Aj keď základnou funkciou našej tráviacej sústavy 
je príjem živín a energie, poznatky lekárov ukazujú, 
že celý tráviaci systém je aj obrovským imunitným 
orgánom.

Niet sa čomu čudovať - vďaka množstvu drobných klkov a záhybov 
má plocha črevnej sliznice viac ako 300 m2, to znamená viac ako 
plocha celého tenisového ihriska. Každodenne je v kontakte s to-
uto plochou ve ľmi pestrá zmes látok pochádzajúcich z potravy, 
ktoré nemusia mať len nutričný význam. Pretože tráviaci systém 
predstavoval potenciálnu vstupnú bránu pre mnohé patogény, vy-
vinula sa tu výborne fungujúca bariéra, ktorá nás pred ich prie-
nikom chráni. Civilizačný pokrok však priniesol obrovské zmeny: 
odhady uvádzajú, že človek dnes prichádza do kontaktu s 10 000– 
100 000-krát menším množstvom mikroorganizmov, ako pred 
sto rokmi. Na takúto zmenu sa ľudský organizmus nedokáže len 
tak rýchlo prispôsobiť. Ve ľmi významne sa tiež znížilo množstvo 
nestrávite ľných zvyškov v potrave – vlákniny, poklesol podiel fer-
mentovaných potravín s obsahom kvasiniek, či konzumácia húb. 
Množstvo konzervantov v súčasnej strave má tiež určite významný 
vplyv na „živý“ obsah našich čriev – priate ľské probiotické bakté-
rie. 

Trávenie a civilizačné ochorenia
Kontakt so širokým spektrom antigénov v črevnom obsahu umož-
ňuje vyzrievanie imunitného systému, stimuluje jeho aktivitu voči 
bežným patogénom, ale aj navodzovanie tolerancie voči potenci-
onálnym patogénom. Z experimentov je napr. známe, že zvieratá, 
ktoré sa narodia do celkom aseptických / sterilných podmienok – a 
teda nemajú črevo osídlené normálnou mikroflórou – trpia vážnymi 
poruchami imunity, ktoré často vedú až k ich úmrtiu. 
Existuje viacero lekárskych hypotéz, ktoré spojujú imunitné funkcie 
čriev a ich mikrobiálne osídlenie s mnohými civilizačnými ochore-

niami, ako sú alergie, potravinové intolerancie, obezita, autizmus, 
autoimunitné alebo aj onkologické ochorenia. Pre plnohodnotnú 
funkciu tráviaceho systému je dôležitých aj mnoho faktorov, ktoré 
nie sú priamo živinami slúžiacimi na stavbu a funkcie nášho tela, 
ale pomáhajú nám adaptovať sa na vonkajšie prostredie, infekčné 
výzvy, alebo aj vlastné vnútorné ochorenia. K najdôležitejším „ne-
nutričným“ zložkám našej stravy možno zaradiť napr. probiotické 
baktérie, nestrávite ľnú vlákninu alebo hubové beta-glukány.
 

TRÁVENIE 
– IMUNITNÁ BRÁNA NÁŠHO TELA

inzercia



Laktobacily pre 
malých aj veľkých

Výrobca:  

Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Finland 

Zastúpenie pre SK:  

Vitabalans SK s. r. o., 

Mýtna 42, 811 05 Bratislava, 

Tel.:+421 2 4569 0566, 

e-mail: info-sk@vitabalans.com, 

www.vitabalans.comFe
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Skladovanie pri izbovej teplote.
Výživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada pestrej stravy.

Zloženie:
•  7 kmeňov dvojito obalených 
 baktérií mliečneho kvasenia 
 (laktobacily sú chránené pred 
 pôsobením žalúdočnej kyseliny)
•  inulínová vláknina 
•  laktoferín (len Chew) 

Lacto Seven neobsahuje laktózu, 
mliečne bielkoviny, lepok ani kvasnice. 
Je vhodný pre celiatikov, diabetikov, 
tehotné a kojace ženy. 

Vhodné použitie:
•  počas a po antibiotickej liečbe
•  pri poruchách trávenia
•  pri cestovateľských hnačkách

Lakto Seven   
neobsahuje cukor, laktózu, lepok 
ani kvasnice.  Je sladený xylitolom 
a má jahodovo malinovú príchuť. 

Probiotické baktérie
V našom čreve normálne nosíme až jeden kilogram rôznych baktérií. Ich počet sa udáva v biliónoch 
a ich hlavnou úlohou je jednak pomáhať nám s trávením inak nestráviteľných zvyškov potravy, ale 
hlavne zároveň chrániť črevo pred inváziou iných – nepriate ľsky naladených baktérií. Najčastejšie 
počuť o laktobaciloch alebo o bifidobaktériách, ale črevnú mikroflóru vytvárajú tisíce kmeňov. Keď-
že organizmus stále považuje tieto baktérie do istej miery za cudzorodé, a zároveň si ich potrebuje 
udržať, vytvára sa zvláštna rovnováha imunitného systému, ktorá je na jednej strane charakteris-
tická zvýšenou bdelosťou, ale zároveň aj vyššou toleranciou. A to je práve výsledok, ktorý potrebu-
jeme dosiahnuť - vysokú efektivitu v boji proti patogénom a zároveň toleranciu alergénnych látok. 
Preto o probiotikách často hovoríme ako o tzv. imunonormalizátoroch - môžu zlepšiť slabú imunitu, 
ale tiež oslabiť prehnané alerigické reakcie imunity. 

Vláknina
Vláknina je predstavovaná nestrávite ľnými zvyškami potravy, ktoré priaznivo ovplyvňujú konzis-
tenciu stolice, viažu v nej vodu, zmäkčujú ju a mechanicky podporujú črevnú peristaltiku. Okrem 
toho viažu niektoré toxíny a karcinogény alebo slúžia ako substrát a zdroj potravy pre existujúce 
probiotické baktérie. Aj keď z čisto „výnosového“ h ľadiska je pre nás teda vláknina vlastne zbytočná 
- nepredstavuje žiadny zdroj energie ani stavebných látok, jej význam pre normálnu funkciu tráviacej 
sústavy je nespochybnite ľný. 

Beta-glukány
Beta-glukány boli dlho prehliadanou súčasťou našej stravy. Jedná sa podobne ako u celulózy o 
nestrávite ľné polysacharidy, ktoré sú charakteristické hlavne pre bunkové steny húb. Takmer u všet-
kých živočíchov ich vývojovo najstaršie zložky imunitného systému vnímajú ako výstražný signál 
– pozor – napadla ťa huba! Organizmus však nerozlišuje, či je hrozba skutočná, a z toho dôvodu 
beta-glukány, látky inak úplne bezpečné, dokážu nabudiť imunitný systém a aktivovať ho k väčšej 
výkonnosti. Nie všetky beta-glukány však majú rovnakú „výstražnú“ účinnosť. Za najúčinnejšie sú 
obvykle považované beta-glukány pochádzajú z tzv. medicinálnych húb, ako sú napr. ázijské huby 
shi-take, mai-take, reishi či mashimakobu alebo európska hliva ústričná. Obsiahnuté beta-glukány 
dokážu povzbudiť oslabenú imunitu, navyše huby obsahujú celý rad ďalších biologicky účinných 
látok, ktoré môžu priaznivo ovplyvňovať celkový stav organizmu.
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Kupón 1/2015

Výherca tajničky z minulého čísla 3/2014: 
Borovská Antónia, Ostrov 
Blahoželáme!

Riešenie tajničky z minulého čísla: 
Najväčšia chyba je – nebyť si vedomý žiadnej chyby.

Znenie tajničky: MOTTO pre jar 2015 ....................................................................................................................................(znenie tajničky)
Správnu odpoveď tajničky spolu s vystrihnutým kupónom posielajte do 15. 4. 2015 na adresu: Edukafarm s.r.o., Trnavská cesta 82/A, Bratislava 821 01

Zdroj: Marian Nagy, 
Vydavatelstvo Nairam

www.krizovky.sk

Ceny do súťaže:
1. cena darčekový poukaz v hodnote 279,- eur
darčekový poukaz obsahuje: 
 2 noci v **** hoteli v komfortnej dvojlôžkovej izbe  

 Standard pre 2 osoby,
 polpenzia – raňajky a večera formou bufetových  

 stolov alebo výberom z 3 chodového menu,
 neobmedzený vstup do bazénového a saunového  

 sveta. Voľný 3 hodinový vstup do bazénového 
 sveta platí aj v deň odchodu po ukončení pobytu,
 neobmedzený vstup do fi tness centra,
 cvičenia aqua aerobic a Pilates a relaxačný

 program vo vyhradených dňoch
 2 x 30 minútová masáž

2. cena darčekový poukaz v hodnote 150,- eur
darčekový poukaz obsahuje: 
 1 noc v **** hoteli v komfortnej dvojlôžkovej izbe  

 Standard pre 2 osoby,
 polpenzia – raňajky a večera formou bufetových  

 stolov alebo výberom z 3 chodového menu,
 neobmedzený vstup do bazénového a saunového  

 sveta. Voľný 3 hodinový vstup do bazénového 
 sveta platí aj v deň odchodu po ukončení pobytu,
 neobmedzený vstup do fi tness centra,
 cvičenia aqua aerobic a Pilates a relaxačný 

 program vo vyhradených dňoch

3. cena Wellness day - celodenný voľný vstup do 
bazénového a saunového sveta vrátane 2 x 20 mi-
nútovej masáže a wellness koktailu
hodnota 80,- eur pre 2 osoby

DETOXIKAČNÝ POBYT
Naštartujte svoje telo aktívnym relaxom, 

špeciálnou stravou a vyhnite sa tak jarnej únave!

4-dňové pobyty 
od štvrtka do nedele v termínoch:

od 12. 03. do 15. 03. 2015
od 19. 03. do 22. 03. 2015
od 26. 03. do 29. 03. 2015

LEN ZA 169€                 
           / dospelá osoba / 3 noci

www.wellnesspatince.sk
     /WellnessHotelPatince

whp_inzercia_edukafarm_detoxikacny_pobyt_210x143_5   1   2/3/2015   10:15:56



    Vo forme praktických jednorazových  ašti iek 
    Pohodlné a praktické pre rodi ov, de mi ob úbené, ve mi chutné.

1 2 3

1. Otá ajte uzáverom v smere hodinových ru i iek až do maximálnej možnej pozície. V tejto pozícii dôjde k prepadu prášku z uzáveru do tekutiny pod uzáverom.
2. Potrepte dobre f ašti kou (so stále priskrutkovaným uzáverom) kvôli dobrému rozpusteniu.
3. Odskrutkujte uzáver a vypite obsah f ašti ky.

 Vo forme prakti
 Pohodlné a p

Charakteristika: Enterina obsahuje špeci  cky vybraný probiotický bakteriálny kme  Bacillus coagulans, doplnený prebiotikom arabinogalaktánom (látka podporujúca rast 
a aktivitu probiotík v reve), vitamíny skupiny B, K a extrakt z plodov u oriedky. Spóry probiotických baktérií sú odolné vo i žalúdo nej š ave i žl ovým kyselinám. Probiotické bak-
térie vykazujú zvýšenú pri navos  k bunkám reva. Prípravok ENTERINA ma jedine nú liekovú formu, ur enú špeciálne pre deti: obsahuje 8 f ašti iek ur ených na prípravu 
perorálneho roztoku v ase potreby. Probiotiká, u oriedkový extrakt a vitamíny sa nachádzajú oddelene v suchej forme v uzávere f ašti ky, roztok fruktózy, inulínu a koncen-
trovaná š ava z plodov u oriedok tvorí obsah samotnej f ašti ky. K premiešaniu dochádza až tesne pred podaním die a u. Táto jednorazová lieková forma je komfortná pre 
rodi ov aj deti. Zais uje potrebnú dlhodobú stabilitu probiotík, tiež bezpe nos  pre pacienta, pretože je eliminovaná možnos  kontaminácie roztoku pri opakovanom používaní. 
ENTERINA TAK PRINÁŠA NOVU LIEKOVÚ APLIKA NÚ FORMU PROBIOTÍK A ŠPECIFICKÝ PROBIOTICKÝ KME , ZAMERANÝ PRÁVE NA POTREBY NAJMENŠÍCH PACIENTOV. 

Informa ný servis: inPHARM s.r.o., tel.: +421 2 44 630 402, e-mail: inpharm@inpharm.sk, www.inpharm.sk

    udržaniu fyziologického stavu slizníc,
    normálnemu energetickému metabolizmu,
    zníženiu miery únavy a vy erpania.

Výživový doplnok s obsahom probiotického kme a Bacillus coagulans, extraktu 
z plodov u oriedok, vitamínu K a vitamínov skupiny B, ktoré prispievajú k:

MÁTE VY ALEBO VAŠE 
DIE A TRÁVIACE 

AŽKOSTI? 
TRÁPI VÁS ALEBO VAŠE 
DIE A HNA KA?
PRECHÁDZATE VY ALEBO 
VAŠE DIE A OBDOBÍM 
REKONVALESCENCIE?
CHYSTÁTE SA CESTOVA ?

azových  ašti iek 
i ov, de mi ob úbené, ve mi chutné.
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Akcia platí 
do 31. 3. 2015

* Vždy si pozorne prečítajte pou-
čenie o správnom používaní lieku 
obsiahnuté v pribalenej písomnej 

informácii pre užívateľov liekov.

Uvedené ceny sú odporúčané.

1,75 

Uvádzacia 
cena

MEDIPYRIN 500, 30 tbl.*

Liek na vnútorné použitie - Bolesť a horúčka

Obsahuje paracetamol.

5,60 

6,96 6,96,966 666 9696

DORITHRICIN 
tvrdé pastilky, 20 ks*

Liek na vnútorné použitie - Zápal a bolesť hrdla

8,15 

10,14 10,10,14410 140 14

RAKYTNÍČEK 
multivitamínové želatínky 
s rakytníkom, 
70 ks

Výživový doplnok - vitamíny pre deti

5,35 

6,68 6,68,66 886 6868

LACTACYD Pharma
ANTIBAKTERIÁLNA intímna hygiena, 250 ml 
HYDRATUJÚCA intímna hygiena, 250 ml 
SENZITÍVNA intímna hygiena, 250 ml
UPOKOJUJÚCA intímna hygiena, 250 ml

Intímna hygiéna

6,95 

8,63 8,63,638 338 6363

BIOPRON® 9 
30 + 10 kapsúl ZADARMO

Výživový doplnok - laktobacily

3,60 

4,68 4,68,6884 6868

MASTU rektálna masť 
s aplikátorom, 1 x 30 g*

MASTU čapíky 
pri hemoroidoch, 1 x 10 ks*

Hemoroidy


