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Serenoae extractum concentratum 320 mg

Skrátená informácia o  lieku: Prostamol ®uno - 1 kapsula obsahuje 320 mg extraktu zo Serenoa repens. Indikácie: poruchy močenia pri benignej hyperplázii prostaty v  I. a  II. štádiu podľa Alkena. Dávkovanie a  spôsob podávania:  
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Odborná redakcia EdukafarmNedávno prebehla v Prahe tla-
čová konferencia pri príležitosti 
uvedenia nového lieku – infúz-
neho vitamínu C aj na český trh. 
Uvedený liek je už rok dostupn ý 
aj pre pacientov na Slovensku. Na 
tejto konferencii bol prezentovaný 
účinok vitamínu C proti nádorom, 
skúsenosti lekárov a aj pacientov.
Na najčastejšie otázky pacientov 
ohľadom infúznej terapie vitamí-
nom C sme sa snažili zodpovedať 
v nasledujúcom článku.

Ako sa vysvetľuje 
účinok vitamínu C 
v protinádorovej terapii
Infúzna dávka vitamínu C pôsobí na dvoch 
úrovniach, má duálny účinok. Kým zdravé 
bunky chráni antioxidačným účinkom a pod-
poruje protinádorovú imunitu, na niektoré 
typy nádorových buniek pôsobí prooxidačne, 
blokuje ich množenie a vedie k ich deštrukcii, 
lebo výhradne v okolí nádorovej bunky sa na-
chádza prostredie (vďaka prítomnosti iontov 
medi, železa a zvýšenej acidite), s ktorým 
vitamín C tvorí peroxid vodíka, schopný ná-
dorovú bunku zničiť. To je aj dôvodom, prečo 
autori amerických klinických štúdií pomeno-
vali infúznu terapiu vitamínom C netoxickou 
chemoterapiou. Mechanizmov pôsobenia vy-
sokých koncentrácií vitamínu C na nádorové 
bunky je popísaných viacero, avšak tento sa 
považuje za hlavný. 

Možno tento účinok 
dosiahnuť podávaním 
ústami, alebo len vnút-
rožilovým podaním
Pri podávaní vitamínu C ústami – vďaka ob-
medzeným transportným možnostiam v čre-
ve – možno dosiahnuť v krvi len nízku kon-
centráciu vitamínu C, ktorá postačuje iba na 
zabezpečenie fyziologických (bežných), a nie
preventívnych a liečivých účinkov (protiin-

fekčných, protizápalových, 
protinádorových). 

Na dosiahnu-
tie lieči-

vých 

účinkov vitamínu C treba vytvoriť v krvi nie-
koľkonásobne vyššiu koncentráciu, čo je 
možné dokázať len vnútrožilovým podaním 
infúzie, ktorá obsahuje koncentrát vitamínu C 
vyrobený špeciálnou technológiou, ktorá za-
ručuje, že infúzia je pH neutrálna a neobsa-
huje konzervanty. Toto nespĺňajú injekcie vi-
tamínu C, a preto sa nemá zamieňať infúzna 
a injekčná forma.

Čo na to hovoria lekári
Lekári podávajú pacientom infúziu vitamínu 
C v  rôznej dávke, ktorá zodpovedá danému 
účinku. Dávka 0,1 g/kg telesnej hmotnosti, čo
reprezentuje zhruba jednu infúziu 7,5 g, sa 
podáva pre svoje antioxidačné účinky, keď 
vitamín C funguje ako zametač reaktívnych 
zlúčenín kyslíka, ktoré oslabujú imunitný sys-
tém, vytvárajú priaznivé podmienky pre vznik 
zápalového procesu, chronických infekcií a 
nádorového bujnenia. Preto sa táto dávka vy-
užíva nielen na liečbu, ale tiež na prevenciu.
Napríklad teraz na jeseň je ideálne nechať 
si aplikovať jednu infúziu týždenne počas 
1 mesiaca. Zlepší sa tak nielen naša anti-
oxidačná kapacita, ale tiež kondícia našej 
imunity a psychická kondícia, lebo vitamín C 
v  prvom rade absorbujú bunky imunitného a 
nervového systému. To znamená, že infúzne 
podávanie gramových dávok je dôležité pri 
všetkých ochoreniach, ktoré spotrebúvajú 
vitamín C. Ide najmä o recidivujúce infekcie, 
alergie, artritídu (zápal kĺbov), aterosklerózu
(kôrnatenie tepien) a nádorové bujnenie. 

Vitamín C 
a onkologický pacient
Uvedenú dávku možno považovať za štarto-
vaciu u onkologických pacientov, ktorí trpia 
značným nedostatkom vitamínu C, pretože 
jeho kapacitu vyčerpáva vysoká spotreba vi-
tamínu C na poli protinádorovej imunity. Táto 
štartovacia dávka 0,1 g/kg sa môže postup-
ne zvyšovať až na zhruba 1,0 g/kg telesnej 
hmotnosti. Takáto dávka už podporuje nielen 
protinádorovú imunitu, ale aj základnú proti-
nádorovú liečbu, lebo ako chemoterapeuti-
kum pôsobí na nádorovú bunku prooxidačným 
efektom. Avšak, ako sme už uviedli, zároveň 
svojím antioxidačným efektom chráni okolité 
zdravé bunky. Týmito duálnymi vlastnosťami 
sa stáva „nadčasovou a bezpečnou“ cestou 
liečby, ktorú možno využiť v kombinácii s 

rádio-/chemoterapiou a tiež samostatne u pa-
cientov, ktorí sa nemôžu liečiť konvenčnými 
chemoterapeutikami. Tento prístup je vhodné 
zvoliť preventívne aj v čase remisie, keď pa-
cient po rádio-/chemoterapii nemá žiadne prí-
znaky, nie sú zjavné známky nádoru, ale po 
určitom čase dôjde k opätovnému vzplanutiu 
ochorenia. 

Infúzna terapia 
vitamínom C 
a klinické štúdie
Objav a vývoj nového lieku je proces mno-
hých krokov, ktoré delíme na 4 fázy. Od 
týchto krokov si sľubujeme, že budú opísané 
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vlastnosti lieku, t.j. farmakokinetika (vstre-
bávanie, distribúcia, vylúčenie), farmako-
dynamika (mechanizmus pôsobenia), bez-
pečnosť a účinnosť. Ako uvádzajú odborníci 
na túto oblasť, dnes je delenie klinického 
hodnotenia do 4. fázy zastarané, pretože sa 
jednotlivé fázy často prelínajú. Toto sa deje 
predovšetkým pri tradične používaných lát-
kach, ktorých výskum sa vykonáva niekoľko 
desaťročí. A to je tiež prípad vysokodávko-
vaného vitamínu C, kde výskum dospel do 
fázy, keď svetová zdravotnícka, prípadne 
onkologická autorita, t.j. National Institute of 
Health – National Cancer Institute (NIH/NCI) 
deklaroval toto stanovisko: „Vitamín C vo fy-
ziologických dávkach pôsobí antioxidačne; 
vo vysokých dávkach vitamín C pôsobí na 
niektoré typy nádorových buniek prooxidač-
ne, a tým potláča ich množenie (proliferá-
ciu); u onkologických pacientov zvyšuje kva-
litu života a znižuje toxicitu protinádorovej 
liečby; „tieto vysoké dávky sa veľmi dobre 
znášajú“.
Volanie po štúdiách III. fázy je síce opráv-
nené, ale reprezentuje získavanie výsledkov 
pri jednotlivých typoch nádorov. Avšak pod-
ľa NIH/NCI už na základe výsledkov existu-

júcich štúdií možno všeobecne považovať 
vysokodávkovaný vitamín C za bezpečný 
a využiteľný v rámci protinádorovej liečby, 
a preto má v USA táto terapia schválenú in-
dikáciu neoplastic diseases (nádorové ocho-
renia). Inak povedané, sme vo fáze, keď 
nemôžeme ublížiť, môžeme onkologickému 
pacientovi len pomôcť. 

Skúsenosti s veľkým 
súborom onkologických 
pacientov, ktorí boli 
liečení vysokými 
dávkami vitamínu C
V tomto roku v júni publikovala svoje skú-
senosti s protinádorovými dávkami vitamí-
nu C americká Riordan Clinic. Išlo o 1 000 
pacientov s karcinómom prsníka, prostaty, 
pľúc, obličiek, pankreasu, kože, krvi, močo-
vého mechúra a kostí. U týchto pacientov sa 
dosiahli výsledky zodpovedajúce schopnosti 
vitamínu C viesť nádorové bunky k zániku, 
potlačiť ich množenie, pôsobiť proti metastá-
zam a redukovať zápalové parametre. Podľa 
terapeutického protokolu tejto kliniky sa vy-
sokodávkovaný vitamín C podával v dávke 
0,1 až 1,0 g/kg telesnej hmotnosti, čo vďaka 

priemernej hmotnosti danej skupiny onkolo-
gických pacientov reprezentovalo v priemere 
štartovaciu dávku 15 g 2–3-krát týždenne, 
ktorá sa postupne zvyšovala až na dávky 
50 g, aplikované 2–3-krát týždenne v rámci 
infúzie, ktorá trvala 1 hodinu.

Kde je infúzna 
terapia dostupná 
Infúzna terapia vitamínom C je registro-
vaná Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 
a viaže sa na lekársky predpis. Ľudia, ktorí 
sa domnievajú, že by pre nich bola vhodná 
infúzna liečba alebo preventívna kúra, môžu 
kontaktovať svojho onkológa alebo praktic-
kého lekára, pretože túto terapiu môže pred-
písať každý lekár. Príslušného lekára, ktorý 
sa touto terapiou zaoberá v danom mieste, 
možno nájsť na internetovej adrese: 
www.vitamin-c-infuzia.sk.

Infúzna terapia vitamínom C 
naštartuje vašu imunitu!

Viac informácií: www.vitamin-c-infuzia.sk

Každému, kto má:
• stres,
• psychickú záťaž či fyzickú námahu (vrátane športu),
• psychické poruchy,
• opakované infekcie (chrípka, angína, nádcha, kašeľ),
• alergie,
• metabolický syndróm (obezita, vysoký krvný tlak, cukrovka),
• reumatické choroby charakterizované napr. bolesťami kĺbov,
• autoimunitné ochorenia (reumatoidná artritída, Crohnova choroba atď.),
• nádorové ochorenia (v akomkoľvek štádiu).

Pri podaní vitamínu C ústami – vďaka obmedzeným transportným 
možnostiam v čreve – je možné dosiahnuť v krvi len nízku koncentráciu 
vitamínu C, ktorá stačí zabezpečiť len bežné, nie  však preventívne 
a liečivé účinky (protiinfekčné, protinádorové). Na dosiahnutie 
liečivých účinkov vitamínu C je nutné vytvoriť v krvi takmer 15x vyššiu 
koncentráciu, čo je možné dokázať len pri vnútrožilovom podaní 
vitamínu C.

vzdelávanie v oblasti “OTC” a “RX” liečiv

Infúzna terapia vitamínom C je viazaná na lekársky predpis. V prípade 
záujmu kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, či iného špecialistu, 
pretože túto terapiu môže predpísať každý lekár. Kontakt na lekára, 
ktorý sa zaoberá touto terapiou, môžete nájsť na internetovej 
adrese  www.vitamin-c-infúzia.sk a v prípade konzultácie sa môžete 
obrátiť na Ambulanciu klinickej onkológie, AVIMED, 
MUDr. Vincent Alakša, Rimavská Sobota, tel.: 0905 416 063, 
alebo na Ambulanciu klinickej onkológie, MUDr. Marián Príbelský CSc., 
Bratislava, tel.: 02 6867 2508 a na MUDr. Jána Popaďáka, 
Vranov nad Topľou, tel.: 0918 561 867.

210x148 sirka.indd   1 9/19/13   7:24 PM
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Pečeň je najdôležitejším metabo-
lickým centrom nášho tela. Tento 
orgán s hmotnosťou asi 1 500 g 
má na starosti najintenzívnejšie 
biochemické premeny, ktoré v na-
šom tele prebiehajú. 

Preto je aj pečeň veľmi silne prekrvená – pre-
teká ňou až ¼ celkového krvného obehu. 
Priamo do pečene odteká krv z črevnej vý-
stelky a prináša k spracovaniu všetky vstre-
bané živiny a ostatné látky. Tu prebieha ich 
premena na potrebné stavebné alebo zásob-
né látky, ktoré sú krvou ďalej rozvádzané do 
organizmu. Špecializované  bunky tu spra-
covávajú tuky, tvoria a premieňajú aminoky-
seliny, bielkoviny, glukózu a polysacharidy, 
žlčové kyseliny, cholesterol a mnoho ďalších. 
Zároveň sú tu „recyklované“ všetky dôležité 
stavebné látky či toxíny – pečeň musí spraco-
vať nielen všetky naše „hriechy“, ako sú napr. 
alkohol, chemicky ošetrené plodiny, umelé 
sladidlá a príchute, či farbivá a konzervanty 
v potravinách, ale aj niektoré nevyhnutné 
zdravotné zásahy, ako sú napr. liečivá. S ur-
čitým nadsadením možno povedať, že pečeň 
predstavuje hlavné centrum „ťažkého prie-
myslu“ nášho organizmu. 
Pečeň je za normálnych okolností na túto 
veľkú záťaž veľmi dobre dimenzovaná – bun-
ky dokážu veľmi významne zvyšovať svoju 
funkčnosť a majú tiež veľkú schopnosť rege-

nerácie. Základné funkcie zvládne plniť sotva 
¼ pečene, na druhej strane však aj drobné 
narušenia činnosti môžu viesť k nešpeci-
fi ckým prejavom, ako sú únava, nekvalitná 
pleť a vlasy či zvýšená hladina cholesterolu. 
Dlhodobým preťažovaním ich metabolickej 

kapacity (napr. liekmi, alkoholom, toxínmi ži-
votného prostredia, prácou s chemikáliami) 
však od istej hranice dochádza k ich poško-
dzovaniu – ich metabolizmus začína zlyhávať 
a hromadí sa v nich najskôr voda a potom 
nefunkčný tuk. Dochádza u nich k tzv. ztuko-
vateniu a strate metabolických schopností. 
Pokiaľ je takto poškodených veľké množstvo 
buniek, dochádza k nezvratnému zmnoženiu 
väzivovej zložky pečene na úkor funkčných 
buniek a následne celkovej reštrukturalizá-
cii pečene – cirhóze. Tá je charakterizovaná 

prakticky úplnou premenou pečene na neak-
tívne tuhé väzivové tkanivo, preto sa aj ľudo-
vo hovorí o „tvrdnutí“ pečene.   
Našťastie poznáme niekoľko látok, ktoré 
buď priamo chránia bunky pečene pred po-
škodením, alebo zlepšujú ich regeneračné 
schopnosti. Jednou z najznámejších látok 
s ochranným účinkom na pečeňové bunky je 
silymarín, hlavná účinná látka semien ostro-
pestreca mariánskeho (Silybum mariannum). 
Táto liečivá rastlina je tradične využívaná pri 
pečeňových ochoreniach, pretože stabilizu-
je membrány pečeňových buniek a stimu-
luje ich regeneráciu. Podporuje tvorbu žlče 
a urýchľuje tak vylučovanie toxínov z organiz-
mu. Ďalšou dôležitou látkou sú cholín a inosi-
tol – látky, ktoré sa zaraďujú medzi vitamíny 
skupiny B. Obidve tieto látky sú veľmi dôležité 
pre stavbu vonkajších membrán pečeňových 
buniek (sú zložkou tzv. fosfolipidov, napr. le-
citínu a iných) a podporujú energetický meta-
bolizmu. Vzhľadom na intenzívne metabolic-
ké pochody na pečeň vždy priaznivo vplývajú 
vitamíny s antioxidačným pôsobením, ako 
napr. vitamín C a E. Za normálnych podmie-
nok samozrejme nie je podávanie týchto látok 
potrebné, ak však náš životný štýl vykazuje 
známky zvýšenej záťaže pečene, oplatí sa 
nad ich využitím popremýšľať. „Výroba“ v na-
šom tele by mala fungovať bez zbytočných 
ťažkostí.

AKO CHRÁNIŤ pečeň
PharmDr. Vladimír Végh, Edukafarm
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Liečba chrípky a chorôb
Z PRECHLADNUTIA

inzercia

BRÁŇTE  SA NÁSTRAHÁM ZIMY

k prevencii a liečbe
  šetrná, prírodná liečba

  pre deti a dospelých

   nežiaduce účinky neboli
doteraz pozorované

Liek na vnútorné použitie 
Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu, 
prípadne sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Informačný servis: inPHARM, s.r.o., tel.: 02/44 630 402,e-mail: inpharm@inpharm.sk

Haemophilus infuenzae
znižuje riziko bakteriálnych
komplikácií chrípky

Anas barbariae hepatis et cordis extractum
tradičná protivírusová ochrana

Asclepias vincetoxicum 
stimuluje 
prirodzenú imunitu

Echinacea
stimuluje 
prirodzenú imunitu

Aconitum napellus
znižuje horúčku

Belladonna
uľahčuje dýchanie,
pôsobí proti opuchom 
slizníc

Cuprum
pôsobí proti bolesti,
znižuje horúčku

Liek na vnútorné použitie
Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informá
prípadne sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Prípravok dostupný v lekárni bez lekárskeho predpisu.
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Najčastejšími infekciami zimné-
ho obdobia sú vírusové respirač-
né ochorenia – chrípka a choroby 
z prechladnutia. Mnoho prízna-
kov týchto chorôb je spoločných, 
a najmä na začiatku je niekedy 
ťažké oba typy chorôb od seba 
odlíšiť. V liečbe sa používajú pre-
dovšetkým liečivé látky ovplyv-
ňujúce jednotlivé príznaky ocho-
renia.

Chrípka
Chrípka predstavuje akútne infekčné ocho-
renie zapríčinené vírusom, ktorý spôsobu-
je každoročné sezónne epidémie. Klinicky 
sa chrípka prejavuje ako akútne ochorenie 
s krátkou inkubačnou dobou niekoľko hodín 
až 3 dni, k typickým príznakom patrí vysoká 

teplota (často nad 39 °C), zimnica, triaška, 
bolesti hlavy, svalov a kĺbov, suchý dráždi-
vý kašeľ a pocity vyčerpania. U pacientov 
všetkých vekových skupín môžu na chríp-
ku nadväzovať závažné komplikácie, napr. 
zápal  priedušiek (bronchitída), zápal pľúc 
(pneumónia), zápal stredného ucha (otitída) 
či zápal srdcového svalu (myokarditída).

Choroby z prechladnu-
tia
Od chrípky treba odlišovať skupinu viróz, 
označovaných ako chrípkové ochorenia 
alebo choroby z prechladnutia. K ich prízna-
kom patrí zápal nosohltanu, nádcha, kašeľ, 
horúčka, charakteristický je sezónny výskyt 
(pre chrípku je typický epidemický výskyt). 
Ak ide o vyvolávajúci patogénny agens, 
existuje viac ako  200 rôznych vírusov zod-

povedných za tieto ochorenia, napr. rinoví-
rusy, adenovírusy, coronavírusy, RS vírusy, 
parainfl uenza vírusy a i.

Zásady terapie
Napriek intenzívnemu farmakologickému 
výskumu v oblasti tzv. antivirotík (látky za-
braňujúce množeniu vírusov) zostáva aj 
dnes základnou terapiou prechladnutia 
a chrípky symptomatická liečba, teda sa-
motné ovplyvnenie obťažujúcich príznakov 
u konkrétneho pacienta. Tieto ochorenia sa 
obvykle prejavujú niekoľkými symptómami 
súčasne, preto je výhodné u nich použiť 
kombinované prípravky. Výsledkom je lepší 
a rýchlejší ústup príznakov. V kombinova-
ných prípravkoch sú podľa ich zamerania 
obsiahnuté napr. látky zo skupiny analge-
tík-antipyretík (látky proti bolesti a horúčke) 

MUDr. Pavel Kostiuk, CSc., Edukafarm, Praha



Obrovská sila v jednej dávke

LESNÉ OVOCIE
v jednej dávke

Coldrex Maxgrip lesné ovocie je liek na vnútorné použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k lieku.
O použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Coldrex Maxgrip je registrovaná ochranná známka spoločnosti SmithKline Beecham limited.

a dekongestív (látky znižujúce prekrvenie, a teda aj opuch po-
stihnutej sliznice), antiseptík, expektorancií (látky uľahčujúce od-
kašliavanie), antitusík (látky potláčajúce suchý a dráždivý kašeľ ) 
a ďalšie.

Liečivé látky užívané 
v symptomatickej liečbe
Horúčka: analgetiká – antipyretiká
Z tejto skupiny sa pri spomenutých ochoreniach  používa kyse-
lina acetylsalicylová, nesteroidové antifl ogistiká (napr. ibuprofén) 
a paracetamol. Paracetamol sa oproti ostatným uvedeným látkam 
líši podstatou svojho účinku, čoho dôsledkom je nižšie riziko ne-
žiaducich účinkov postihujúcich tráviaci trakt. Naproti tomu však 
paracetamol nepôsobí protizápalovo. Jeho účinok sa obvykle ob-
javuje o 1–2 hodiny (záleží však na konkrétnom prípravku) a trvá 
počas 3 až 6 hodín. 

Akútna nádcha: 
dekongestanty, antihistaminiká
Na začiatku akútnej nádchy býva suché  štádium s pálením v nose 
a nosohltane, po 12 až 24 hodinách sa obvykle rozvinie katarál-
ne štádium s vodnatou alebo hlienovitou sekréciou. V nasledujú-
com exsudatívnom štádiu používame prípravky s dekongestantmi,  
napr. fenylefrín, čo  vedie k spľasnutiu zdurených slizníc v nose a 
pomáha uľahčiť dýchanie. V niektorých prípadoch môže byť ob-
siahnuté napr. aj antihistaminikum prometazín a i.

Akútny zápal nosohltanu: 
lokálne antiseptiká
Pri akútnom zápale nosohltanu býva pálenie a bolesti v hrdle 
a mierne zdurenie lymfatických uzlín. Pri týchto stavoch sa zvy-
čajne podávajú prípravky s obsahom lokálne pôsobiacich antibio-
tík, ako je fusafungín, ktorý má aj protizápalový účinok. K ďalším 
osvedčeným lokálne pôsobiacim látkam patrí antibakteriálna látka 
benzalkónium chlorid, anestetikum s antibakteriálnym účinkom 
hexylresolcinol a i.

Akútny zápal hrtanu a priedušnice:
Akútny zápal hrtanu a priedušnice má zvyčajne vírusový pôvod, 
bakteriálna infekcia je väčšinou druhotná. Uplatňujú sa aj fyzikál-
ne a chemické vplyvy (chlad, prach, dráždivé výpary a i.) a prepä-
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tie hlasu, najmä u hlasových profesionálov. Liečba väčšinou ne-
vyžaduje celkové podávanie antibiotík, odporúčajú sa antitusiká 
(pri suchom dráždivom kašli) alebo mukolytiká/expoktoranciá  (pri 
vlhkom produktívnom kašli). Z antitusík je osvedčený napr. dextro-
methorfán, ktorý sa vyznačuje rýchlo nastupujúcim a dlhodobým 
účinkom vyvolaným tlmením centra pre kašeľ. Guaifenezín je prí-
kladom expektorancií, tedy látok znižujúcich viskozitu lepkavého 
hlienu, zvyšujúcich jeho sekréciu, ktoré uľahčujú odkašliavanie. 
Ďalšou skupinou užívaných látok pri dráždivom kašli sú demulcen-
ty – protidráždivé látky, ktoré prinášajú úľavu od dráždivého kašľa, 
napr. sirupus communis a tekutý hydrolyzovaný škrob (amylum 
hydrolysatum liquidum).

Podpora obranyschopnosti: vitamín C
Pretože v začiatočných štádiách chrípky a chorôb z prechladnutia 
mávajú pacienti nedostatočnú hladinu vitamínu C, častou súčas-
ťou kombinovaných prípravkov proti chrípke a prechladnutiu býva 
tento vitamín, ktorý podporuje našu obranyschopnosť.

Záver
K symptomatickej liečbe chrípky a chorôb z prechladnutia sa po-
užíva mnoho liečivých látok, ovplyvňujúcich jednotlivé príznaky. 
Vzhľadom na rôznorodosť klinického obrazu, keď sa niektoré 
z príznakov dostávajú do popredia,  a iné ustupujú,  i vzhľadom 
na individuálne odlišný priebeh ochorenia, ponúkajú niektorí vý-
robcovia mnoho kombinovaných prípravkov s rôznym zložením, 
z ktorých možno individuálne vybrať na základe prevládajúcich 
príznakov vhodný prípravok.

inzercia

Kompletný rad pre Vaše kĺby.
NOVINKA

OrthoHelp hot drink
výživový doplnok

OrthoHelp emulgel
výživový doplnok

OrthoHelp complete
výživový doplnok

www.ortho-help.sk
Pharma Future Ltd., Group

London

Paracut 250 mg, 
Paracut 500 mg,
Paracut 1000 mg

• liek s obsahom paracetamolu
• je  určený na liečbu bolestivých a horúčkovitých stavov

– bolesť hlavy vrátane migrény
– bolesť zubov
– bolesť v hrdle
– menštruačná bolesť
– reumatická bolesť
– bolesť chrbta a kĺbov
– zmiernenie príznakov chrípky a prechladnutia

Paracut
250 mg, 500 mg, 1000 mg

Podrží Vás

Liek na vnútorné použitie. Pozorne si prečítajte písomnú príbalovú informáciu 
pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

NOVI
NKA

Liek proti 
horúčke 
a bolesti

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.com
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Bolesť je znamením, že v našom tele nie 
je niečo v poriadku. V zásade môže byť 
bolesť akútna, ktorú treba chápať ako ur-
čité varovanie pred možným poškodením 
tkanív,  alebo chronická bolesť, ktorá už 
žiadnu takú informáciu neposkytuje a na-
opak,  jej zdrojom je už prítomné poško-
denie tkaniva. Ako príklad akútnej bolesti 
možno uviesť napr. pálivú bolesť pri do-
tyku horúcich kachlí – bolesť slúži na to, 
aby sme  odtiahli svoju ruku a zamedzili jej 
nezvratnému poškodeniu teplom – popále-
ním. Naopak,  zdrojom chronickej bolesti 
sú veľmi často tzv. degeneratívne procesy 
postihujúce náš pohybový aparát, na čele 
s kĺbmi, prípadne kĺbovou chrupkou.

KEĎ NAŠE 
KĹBY TRPIA

inzercia
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Chrupka má len obmedzenú schopnosť 
obnovy, a preto akéko ľvek jej poranenie 
môže významne obmedzovať činnosť 
kĺbu. Podobne účinkuje aj dlhodobé pre-
ťažovanie kĺbov.

Tým, že naša populácia postupne star-
ne, zvyšuje sa percento osôb vo vyššom 
veku. To prináša so sebou vyšší výskyt 
civilizačných ochorení (hovorí sa dnes 
napr. o epidémii Alzheimerovej demen-
cie), ktorá sa predtým prakticky nevy-
skytovala, jednoducho preto, že naši 
predkovia zomreli skôr, ako ich stačili 
tieto choroby postihnúť. Zvyšuje sa aj 
počet chorých, ktorí sa sťažujú na bo ľa-
vé kĺby.

Kým u mladších osôb je príčinou bolesti 
skôr ich krátkodobé preťaženie spojené 
s ľahkým opuchom a miernou zápalovou 
reakciou, u starších osôb je príčinou 
ochorenia známej ako osteoartróza ale-
bo jednoducho artróza. V závislosti od 
jej štádia jej chrupka narušená alebo 
už celkom chýba. V extrémnom prípade 
môže dôjsť až k úplnému znehybneniu 

kĺbu. Otázkou teda je, či sme schopní 
pomôcť chrániť chrupku našich kĺbov, 
prípadne zlepšiť jej funkčnosť spočívajú-
cu predovšetkým v tlmení nárazov a mi-
nimalizácii trenia kĺbových zakončení 
kostí.

Za účelom obnovenia chrupky sa podá-
vajú tzv. chondroprotektíva. Ide o látky, 
ktoré sú prirodzenou súčasťou chrupky 
a existuje tu tak predpoklad, že ich prí-
sun stravou (dostupné sú jednak ako vý-
živové doplnky, jednak ako lieky) zlepší 
štruktúru, a teda aj funkčnosť chrupky. 
Až nedávno sa zistilo, že okrem tohto 
účinku pôsobia napr. aj antioxidačne, 
zabraňujú zániku buniek chrupky a v ne-
poslednom rade prispievajú k potlačeniu 
zápalu.

Spoločne s chondroprotektívami sa môžu 
užívať i látky proti bolesti, paracetamol 
alebo nesteroidové antiflogistiká (NSA). 
Látky zaraďované medzi NSA (ibupro-
fén, diklofenak a i.) môžeme dostať 
nielen vo forme tabletiek a pod., ale aj 
v lokálnych liekových formách, čím sa 

výrazne znižuje riziko ich systémových 
nežiaducich účinkov alebo liekových in-
terakcií. Ide napr. o náplasti, gély, krémy 
alebo spreje a účinkujú takmer výhradne 
v mieste pôsobenia. Nápomocné môžu 
byť aj prípravky označované ako sys-
témové enzymoterapeutiká, opäť ako 
výživové doplnky alebo liečivé príprav-
ky. Prispievajú k zmenšovaniu opuchov, 
urých ľujú vstrebávanie hematómov 
a pod ľa niektorých zdrojov obmedzujú 
intenzitu zápalovej reakcie.

Farmakoterapiu musí sprevádzať 
aj adekvátne pohybové cvičenie, vhodné 
u chorých s artrózou je napr. plávanie, 
jazda na bicykli/rotopéde  a pod. Až keď 
nie je iná možnosť, dostáva sa k slovu 
chirurgické riešenie, ktoré môže pod-
statnou mierou prispieť ku skvalitneniu 
života s minimálnym pohybovým defici-
tom.

inzercia

UNICATUM NA KOLENÁ, 
CHRBÁT A RAMENÁ

 WWW.UNICATUM.SK

POZNÁTE
z TV



Vianoce klopú na dvere, z rádia počuť nádherné zvuky kolied, vzduch je prevoňaný  vareným vínom, všade 
vládne pokoj a spokojnosť. Po boku svojich blízkych by si takéto sviatky iste rád predstavil každý z nás. Niekto 
by však ešte mohol doplniť požiadavku na krehké vianočné pečivo alebo príjemné napä  e, čo nájdeme pod 
stromčekom. Ako roky pribúdajú, snáď väčšine z nás robí ešte väčšie potešenie radosť obdarovaných, ktorí po 

10

Novinky         v lekárni

Vianocne inspiracie  v lekarni

Magnex 375 mg + B6
- Sila horčíka v jednej tablete od  nskej 

farmaceu  ckej spoločnos   Vitabalans. 
- Teraz vo výhodnom 250 tbl. balení 

za cenu 180 tbl. balenia.
- 70 tabliet zadarmo!
- Stačí 1 tableta denne.
- Odporúčaná cena v lekární 

už od 6,62 €.

Čo darovať pod stromček vašim blízkym? Dobrým  pom 
môže byť napríklad Ocuvite® Complete v limitovanej 
edícii s darčekom. Výživový doplnok Ocuvite® Complete 
dodáva organizmu vyvážený pomer pre oko užitočných 
látok, akými sú napríklad kyselina DHA, vitamíny C a E 
a zinok. Ďalej obsahuje dôležité karotenoidy luteín a 
zeaxan  n. Tento prípravok je voľne predajný v lekárňach. 
Pri pravidelnom a dlhodobom užívaní môžete využiť 
výhodný bonusový program.

Viacej informácií nájdete na www.ocuvite.sk.

Výživový doplnok s obsahom probio  ckej spóry Bacillus 
clausii. Probio  kum vhodné pri užívaní an  bio  k (vysoká 
odolnosť voči širokému spektru an  bio  k)
Unikátna lieková forma – optimálny účinok.
-  Spóra Bacillus clausii v suchom stave vo vrchnáčiku
-  Vo  aš  čke prebio  kum – arabinogalaktán, 
 podporuje rast probio  k
-  Flaš  čky ľahko prenosné, netreba držať v chladničke

Pre dospelých a deti  už od 6 mesiacov.

Vianočný ti p – Ocuvite® Complete

PROBACIN®ATB

Symbi-lakt®
Symbi-lakt® pomáha priamo udržiavať prirodzenú 
črevnú a pošvovú mikrofl óru. Účinok zložiek je pro-
bio  cký, podporujú rast zdraviu prospešných baktérií 
a potláčajú nežiaduce patogénne organizmy. Stálym 
užívaním prípravku Symbi-lakt® sa dá predchádzať rôz-
nym tráviacim ťažkos  am, infekciám i ďalším zdravot-
ným problémom. Má unikátne zloženie a je realizovaný 
formou kapsúl so spomaleným rozpúšťaním.

hlava
zuby
chrbát

svaly
kĺby
menštruácia

Ibalgin® 
 Účinné analge  kum   
 S pro  zápalovým účinkom

Ibalgin® 400 je liek na vnútorné použi  e. 
Obsahuje ibuprofenum. Pozorne si prečítajte 
písomnú informáciu pre používateľov 
a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

– pusti te bolesť z hlavy
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Konopné mazanie
Konopné mazanie pri pocitoch boles   
kĺbov a svalov, pri svalovej únave a stuh-
nutos  . Vďaka svojmu zloženiu pôsobí 
relaxačne a nedráždi pokožku. Dlhodobo 
hrejivé, extra chladivé, alebo uvoľňujúce 
s 10%-ným obsahom konopného oleja.



rozbalení darčeka od nás, nájdu niečo pekné. Hoci nám je najcennejšie naše 
vlastné zdravie, bohužiaľ ho ešte stále darovať nevieme. I napriek tomu 
však môžeme ozdobnou mašľou previazať veľa balíčkov, zaobstaraných 
v lekárni, ktoré zdraviu, a teda aj pocitu spokojnos  , môžu napomôcť…
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„Lekárnička vo fľaštičke“
doma i na cestách

TIP na použiti e:
- na dezinfekciu pokožky, menších poranení,
- na herpesy, a  y, hnisavé angíny, pľuzgiere,
- pri nádche a boles  ach uší,
- na odstránenie kliešťov a dezinfekciu po uhryznu  ,
- na hnisavé pľuzgiere, rany, popáleniny,
- na podráždené a svrbiace znamienka,
- tlmí zápaly a infekty v ústach, plesne na nohách,
- na boľavé nechtové lôžka, panaríciá, zádery,
- na bradavice vírusového pôvod,
- na vyrážky, š  pance, popŕhlenie medúzami, trávami,
- najsilnejšie a najjemnejšie prírodné an  sep  kum,
- nevyhnutný doma, na výletoch, pri športe,
- neš  pe, rýchlo zregeneruje poškodené tkanivo.

ŽIADAJTE V LEKÁRŇACH
Originálny najjemnejší Tea Tree Oil. 
Terapeu  cký čistý prírodný produkt.

oci nám je najcennejšie naše 
ť nevieme. I napriek tomu
eľa balíčkov, zaobstaraných 
s  , môžu napomôcť…

Vysokočistý a stabilizovaný morský lipidový extrakt.

PCSO-524TM lipidový komplex – vo svojej ak  vnej 
frakcii obsahuje jedinečnú kombináciu morských 
lipidov a extra podiel Omega-3 polynenasýtených 
mastných kyselín, vrátane OTA, ETA, EPA, 
DHA, ktorým sa pripisuje priaznivé pôsobenie 
v organizme celkove. Pre udržiavanie zdravia a 
povzbudenie, postačí Vášmu organizmu 1kps 
denne. Pre upokojenie nežiaducich prejavov 
v organizme a zlepšenie celkového stavu, postačia 
2-4 kps denne, čo je veľmi dôležité hlavne 
u ľudí s problémom znášanlivosti farmaceu-
tických produktov a ich vedľajších účinkov. „Ex-
trakt lipidovej frakcie mušle neobsahuje proteíny 
a je bezpečný aj pre tých, ktorí sú alergickí na 
mäkkýše.“

Žiadajte / objednajte si v lekárni alebo na tel. č.: 052/ 772 44 54
Krajina pôvodu: kontrolované najčistejšie vody Nového Zélandu. 
www.lyprinol.sk/katalog

Beta glucan 500+ obsahuje vysoko 
čistý (čistota 93%), mikronizovaný beta 
glucan z Hlivy ustricovitej a vitamín D 
(200% ODD), ktorý prispieva k správne-
mu fungovaniu imunitného systému a 
zohráva úlohu v procese delenia buniek. 
Dávkovanie: 1 až 2 kapsuly denne, zapiť 
teku  nou.

Unikátny rašelinový balzam s bylinnými extraktmi na ko-
lená, chrbát aj ramená. Teraz s darčekom vo vnútri balenia 
– srdiečkom swarowski. Poznáte z TV.

Lyprinol®

Betaglucan 30 cps. 500+

Unicatum Chondro 250 ml

Beta
čistý 
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Bolesť kĺbov a jej príčiny
Bolesti kĺbov končatín a chrbtice sú častým 
dôvodom návštevy lekára. Nejde pritom iba 
o starých ľudí, trpiacich vekom podmieneným 
degeneratívnym ochorením kĺbov - artrózou. 
Bohužiaľ, stále viac narastá počet mladších 
ľudí, ktorí trpia bolesťami kĺbov a chrbtice. 
Často je to dôsledok nezdravého životného 
štýlu, príliš dlhého sedenia za počítačom 
alebo televízorom v nesprávnej polohe, a ne-
dostatočným posilňovaním svalov pravidel-
ným rekreačným pohybom. Tieto skutočnosti 
vedú k ochabnutiu spojivového aparátu, ktorý 
následne dostatočne neplní svoje funkcie. 
Dochádza potom následne k nesprávnemu 
postaveniu kĺbov, zvýšenej nefyziologickej 
námahe daných kĺbových štruktúr a ich pred-
časnému opotrebovaniu. Nemalou skupinou 
ľudí trpiacimi bolesťami kĺbov sú aj športov-
ci, ktorí utrpeli zranenia a tiež tí, ktorí majú 
v práci jednostrannú, nevyváženú a dlhotr-
vajúcu fyzickú námahu. Poslednou skupinou 
ľudí s bolesťami kĺbov sú pacienti trpiaci na 
zápalové ochorenia kĺbov – tzn. reumatoidnú 
artritídu.

Prečo je pohyb dôležitý?
Pri pravidelnom a primeranom pohybe sa 
posilňujú všetky súčasti, ktoré držia kĺby 
v správnom postavení, tzn. šľachy, svaly, vä-
zivá. Pohyb je nenahraditeľný tiež pre výživu 
chrupky, ktorá sa pohybom stláča a rozťahu-
je, pričom naberá  živiny dovnútra z tekutiny 
nachádzajúcej sa v kĺbovej štrbine. Tok teku-
tín je počas pohybu výrazne rýchlejší a účin-
nejší, a dlhodobá nečinnosť oslabuje kĺbové 
chrupky. Aj tu platí však „všetko s mierou“.

Akú funkciu má kolagén 
v kĺbe?
Kolagén je vo vode nerozpustná bielkovina, 
ktorá tvorí 25 – 30 % všetkých bielkovín v te-
lách cicavcov. Vyskytuje sa prakticky všade – 
v kostiach, v chrupke, šľachách, vo svaloch, v 
zuboch, v stenách ciev, ale aj v nervových vlák-
nach a v pokožke. Kolagén dodáva jednotlivým 
zložkám, v ktorých sa vyskytuje v tele, štruktúru 
a tvar. Vlastnosťami kolagénu sú pevnosť, odol-
nosť na záťaž i na ohyb, tvárnosť, nerozťažiteľ-
nosť a nestlačiteľnosť. Kolagénové vlákna, napr. 
v chrupke si môžeme predstaviť ako nenaťaho-
vateľnú sieť, ktorá vymedzuje bunkám chrupky 
ohraničený priestor. Kolagén umožňuje chrupke 
odolávať vonkajšiemu tlaku. Biosyntéza kola-
génu sa u ľudí s vekom znižuje, a tak postup-
ne dochádza k jeho nedostatku. To spôsobuje 
neschopnosť plniť si svoje špecifi cké funkcie a 
je sprevádzané degeneratívnymi a zápalovými 
ochoreniami pohybového aparátu, ktoré vyvolá-
vajú akútnu a chronickú bolesť.

Ako doplniť chýbajúci 
kolagén?
Kolagén môžeme dodať do organizmu dvoma 
cestami, vo forme prípravkov určenými na pero-
rálne podanie (podanie cez ústa), alebo injekč-
ným podaním. Vzhľadom na zložité vstrebanie 
kolagénu z tráviaceho systému prináša jeho lo-
kálne podanie v inje kčnej forme rýchlejšie a lep-
šie výsledky. Kolagénové GUNA MD injekcie 
obohatené o pomocné prírodné látky zlepšujú 
mikroštruktúru a integritu kĺbového a spojivové-
ho tkaniva, potláčajú lokálne zápalové procesy 
a majú aj regeneračný účinok,  čím znižujú bo-
lestivosť a zároveň zlepšujú pohyblivosť kĺbov.

Aké sú skúsenosti lekárov?
Dobré skúsenosti s používaním kolagénových 
GUNA MD injekcií majú lekári rôznych špecia-
lizácií – ortopédi, neurológovia, chirurgovia, 
rehabilitační a športoví lekári, algeziológovia, 
a to pri rôznych diagnózach, ako je artróza 
bedrových, kolenných kĺbov, ramenného kĺbu, 
členkov, ale aj malých kĺbov rúk a nôh. Lekárom 
sa osvedčili aj pri rôznych bolestiach chrbtice, 
hlavne v krížovej a krčnej oblasti. Zo skúsenos-
ti  ortopéda doc. MUDr. Ľuboša Reháka, CSc., 
mim. prof., z I. ortopedicko-traumatologickej 
kliniky je liečba  vhodná aj na svalovo-šľa-
chové syndrómy, často vzniknuté pri úrazoch:  
„V lokálnej liečbe GUNA MD preparátmi vi-
díme výrazne benefi tnú liečbu pre  pacienta, 
nakoľko dochádza k porovnateľným liečeb-
ným účinkom, ako pri inej terapii, avšak bez 
nežiaducich účinkov, ako to je často pri užívaní 
konvenčných preparátov (nesteroidových an-
tireumatík alebo kortikoidov).“  MUDr. Pavol 
Patro, z Ortopedickej ambulancie v Bratislave 
zo svojej praxe uvádza príklad horizontálneho  
poškodenia vnútorných meniskov bez dislo-
kácie, ktoré boli po kúre kolagénových injek-
cií kompletne zhojené (potvrdené kontrolnou 
magnetickou rezonanciou), a nebolo treba 
podstúpiť chirurgickú intervenciu. Pacient bol 
veľmi spokojný, že nemusel ísť na operáciu. 
Výborné skúsenosti boli aj u športových le-
károv. Športový lekár MUDr. Roman Fano 
ocenil  prakticky 100 % úspešnosť liečby s 
Guna MD injekciami pri zápaloch Achillovej 
šľachy a veľmi vysoké percento spokojnosti 
(85 %) pri liečbe vertebrogénnych ťažkostí. 
Zdôraznil aj skutočnosť, že táto liečba je vhod-
ná aj pre vrcholových športovcov, ktorí  v dô-
sledku dopingových podmienok majú zúžený 
výber možnej medikamentóznej liečby.
Lekári, ktorí túto liečbu vyskúšali, zaradili ju do 
bežných liečebných postupov, pričom oceňujú 
jej vysokú bezpečnosť, dobré liečebné výsled-
ky a možnosť jej kombinácie s inou liečbou.

inzercia

zdravotnícky prostriedokzdravotnícky prostriedok

GUNA MD – injekcie
ŠETRNÁ LIE BA BOLESTÍ POHYBOVÉHO APARÁTU

Prípravky:

Dostupnos : vo všetkých lekár ach bez lekárskeho predpisu.
Informa ný servis zabezpe uje spolo nos  inPHARM, 
tel.: +421 2 44 630 402, inpharm@inpharm.sk, www.inpharm.sk

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

inzercia MD_zena_205x90_laici.indd   1 9/5/13   10:34 AM

KOLAGÉNOVÉ INJEKCIE 
PRI BOLESTIACH KĹBOV
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ŤAŽKOSTI SO ZAŽÍVANÍM
Obdobie adventu je plné očakávania. Je plné vône nielen ihličia, ale aj množstva dobrôt, ktoré lahodia 
nášmu oku, ale aj našim chuťovým pohárikom. Platí tu však viac ako kdekoľvek inde okrídlené porekadlo, 
čoho je veľa, toho je príliš. V prípade prílišnej konzumácie väčšej dobroty hrozí prinajmenšom pocit preje-
denia,  od čoho nie je ďaleko k nevoľnosti a ďalším zažívacím ťažkostiam na čele s nadúvaním alebo hnač-
kou. U vnímavejších osôb pri nedostatočne sa uzatváracom vstupe do žalúdka sa žalúdočný obsah dostáva 
späť do pažeráka a vyvoláva mnohým až dôverne známy pocit pálenia záhy. Pravdepodobne sa zhodneme 
v tom, že najlepšie a najjednoduchšie je takýmto ťažkostiam predchádzať, teda jesť s mierou a ak je to 
možné, vyvážene. Sme však napokon len ľudia a ako je známe, ľudia radšej hrešia,  a o jedle to platí dvoj-
násobne. Ak svoj apetít  neudržíme na uzde, je dobré už dopredu vedieť, ako si prípadne pomôcť.

Pálenie záhy
Nepríjemný pocit pálenia záhy je hlav-
ným príznakom stavu označovaného 
ako tzv. pažerákový reflux, pri ktorom 
sa čiastočne vracia kyslý žalúdočný 
obsah späť do dolnej časti pažerá-
ka a tu dráždi jeho sliznicu. Častej-
šie sa zisťuje napr. u tehotných žien, 
u osôb s chronickou zápchou a pod. 
Len okrajovo uveďme, že k nemu 
môže dochádzať aj skryto, keď nás 
vôbec záha nemusí páliť, príde sa na 
ňu až tak, že chorý uvádza zvýšenú 
citlivosť zubných kŕčkov, vyššiu kazi-
vosť zubov alebo častejšie infekcie 
dýchacích ciest. Žia ľbohu, doteraz 
nemáme žiadny liek, ktorý by doká-
zal spo ľahlivo zabrániť návratu trá-
venej stravy do pažeráka, ale máme 
mnoho liekov, ktoré to účinne redu-
kujú. Ide napr. o vo ľne predajné látky 
zosilňujúce napätie dolného paže-
rákového zvierača (domperidón a i.) 
alebo o látky, ktoré znižujú kyslosť 
žalúdočného obsahu. Sem patria 
dobre známe antacidy (napr. zaží-
vacia sóda a i.), čo sú slabo zásadi-
té látky, ktoré po prehltnutí reagujú 
s prítomnou kyselinou chlorovodíko-
vou. Aj keď tieto látky vo ľne dostať, 
o ich užívaní by sme sa mali pred-
tým poradiť so svojím  lekárnikom. 
Tým, že významne znižujú kyslosť 
v žalúdku,  môžu ovplyvňovať rozsah 
vstrebávania súčasne podávaných 
liekov, a tak  aj ich terapeutický úči-
nok. Súčasne nemožno nespomenúť 
ani riziko ich prípadných nežiaducich 
účinkov (zápcha, hnačka, opuchy a 
i.) odvíjajúcich sa od konkrétnej účin-
nej látky. Kyslosť žalúdočného obsa-
hu výrazne znižuje aj  vo ľne predajný 
ranitidín alebo famotidín alebo odliš-
ným mechanizmom pôsobiace tzv. 
inhibítory protónovej pumpy na čele 
s pantoprazolom a omeprazolom. 
Aj pri týchto látkach treba pamätať 
na možné riziko liekových interakcií, 
najmä vtedy, ak sa napr. podávajú 

Odborná redakcia Edukafarm
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súčasne s tzv. protidoštičkovou liečbou 
u chorých po cievnej mozgovej príhode 
a pod. Na záver nemožno zabudnúť ani na 
možnosť využitia tzv. alginátov, čo sú lát-
ky pôvodom z morských rias, ktoré taktiež 
znižujú kyslosť žalúdočného obsahu, av-
šak len na povrchu žalúdočného jazierka. 
Pri pažerákovom refluxe sa tak naspäť do-
stáva len tá časť natrávenej stravy, ktorá 
nie je kyslá a sliznica pažeráka tak nie je 
výrazne podráždená.

Nadúvanie a pocit 
nafúknutého brucha
Pocit nafúknutého brucha sa najčastej-
šie dostavuje ako dôsledok konzumácie 
strukovín, karfiolu, kapusty, kelu,  krúpov 
a mnohých ďalších potravín. Všeobec-
ne môžeme povedať, že je spôsobený 
premnožením črevného plynu vďaka ak-
tivite našich priate ľských baktérií. Pri na-
dúvaní spo ľahlivo pomáha aktívna látka 
simetikón, ktorá rozkladá ve ľké bubliny 
plynu na menšie, a tie sa následne vstre-

bávajú z čreva. Môže sa podávať súčasne 
i s probiotikami, ktoré pomôžu obnoviť prí-
padnú nerovnováhu v bakteriálnom osíd-
lení. Existujú však i prípravky s obsahom 
enzýmov, ktoré umožňujú štiepenie pre 
naše telo nevstrebate ľných cukrov, disa-
charidov, ktoré sa tak dostávajú do hrubé-
ho čreva a naša črevná flóra ich tak môže 
štiepiť pri vzniku nepríjemných plynov. 

Hnačka a zápcha
Uvádzané probiotiká, prípadne i prebio-
tiká (zjednodušene ide o výživu pre pro-
biotické mikroorganizmy), možno výhodne 
užívať aj pri hnačke alebo zápche. Neo-
vplyvňujú však pasáž čreva, ale len obno-
vujú zloženie črevnej flóry. 

Pri hnačke sa zrejme nezaobídeme bez 
látok, ktoré na seba viažu najrôznejšie ne-
čistoty na čele s aktívnym uhlím, diosmek-
titom a ďalšími. Hoci ich vnímame ako 
látky zastavujúce, treba uviesť, že tento 
účinok sa dostavuje až druhotne. K látkam 
prednostne spoma ľujúcim črevnú pasáž 

inzercia

Nové riešenie 
problémov s nafukovaním!

NO
VINKA

Granulát bez vody

Je to také “easy“... stačí nasypať do úst a prehltnúť
Pozorne si prečítajte návod na použitie. Espumisan® easy je zaregistrovaný ako zdravotnícka pomôcka a je dostupný bez lekárskeho predpisu
Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie AG, Palisády 29, 811 06 Bratislava, tel.: 02 / 544 30 730, fax: 02 / 544 30 724, bchbratislava@bch-menarini.sk, Dátum výroby materiálu: november 2013
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patrí loperamid, najnovšie napr. raceka-
dotril. Dôraz sa však všeobecne kladie na 
dôsledný prívod tekutín a minerálov. Na-
opak, pri zápche je vhodné zvýšiť podiel 
nevstrebate ľnej vlákniny a tekutín a pri-
rodzene i dostatok pohybu. Ak to nesta-
čí, možno siahnuť napr. ku glycerínovým 
alebo bisakodylovým čípkom, prípadne 
k preháňadlám zrieďujúcim črevný obsah 
(tzv. salinické preháňadlá) alebo podpo-
rujúcim črevnú pasáž (tzv. stimulačné 
preháňadlá).

Kilogramy navyše
Nepomer medzi príjmom a výdajom ener-
gie musí vyústiť do prírastku na váhe. 
Práve po Vianociach preto počúvame 
o najrôznejších „zaručených“ postupoch, 
ako tieto ľahko nadobudnuté kilá zhodiť. 
Osvedčeným prístupom je zvýšiť pohybo-
vú aktivitu a zdravý a vyvážený jedálny 
lístok. Pomocníkom môžu byť aj mnohé 
výživové doplnky s viac alebo menej pod-
loženým mechanizmom pôsobenia alebo 
lieky zo skupiny antiobezitík.

inzercia

Cvičenie rodičov s deťmi Cvičenie pre predškolákov Gymnastika pre školákov Prázdninové programy Narodeninové oslavy

Telocvičňa je určená výhradne pre deti.
Deti do 3 rokov cvičia spolu s rodičmi, od 3 rokov len s inštruktormi (maximálne 6 detí na 1 inštruktora).
Lekcie prebiehajú 1x do týždňa a každá lekcia má svoju špeciálnu tému a hudbu.
Kurzy The Little Gym® sú vedené bilinguálne – v slovenčine a v angličtine.
Rodičia majú možnosť sledovať priebeh hodiny z pohodlia vstupnej haly a pri každej lekcii získavajú pravidelnú spätnú väzbu.
V prípade ospravedlnenej neprítomnosti dieťaťa sa môžu vymeškané hodiny nahradiť. 

Kontaktujte nás a rezervujte si skúšobnú hodinu ZADARMO!

Vyrastať nás baví
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Tieto choroby, ktoré vznikajú bez zjavnej prí-
činy, majú v súčasnosti hlavný podiel na úmrt-
nosti európskej populácie. Určite by sme preto 
dnes privítali „elixír večnej mladosti“, ktorý by 
zabezpečil, že všetky výdobytky si dokážeme 
aj užívať. Použitie húb sa dnes už nezakladá 
len na náhodne získaných skúsenostiach lie-
čiteľov – tie sú nahradené vedeckými poznat-
kami, získanými vďaka postupnej analýze ich 
chemického zloženia. Hliva ustricová sa odpo-
rúča najmä pre schopnosť posilňovať imunitu. 
Stále viac vedeckých poznatkov však ukazuje, 
že účinky hlivy ustricovej sú omnoho širšie, 
a vo svojej podstate sú takmer „šité na mieru“ 
práve pre osoby so zvýšeným rizikom civilizač-
ných ochorení. Aj keď hliva v surovom stave 
obsahuje značné množstvo vody, jej sušina je 
o to bohatšia na biologicky cenné aktívne látky. 
Nosnú kostru hubových tkanív tvoria tzv. beta-
-glukány, látky, ktorým sa pripisuje schopnosť 
významne posilňovať imunitu. Dobrý stav imu-
nity pritom nechráni len pred akútnymi ocho-
reniami, ako sú prechladnutia, chrípky alebo 
angíny, ale tiež pred alergiami, rôznymi che-
mickými zápalovými ochoreniami alebo pred 
nádorovým bujnením.
Na kostre zostavenej z beta-glukánov sú po-
tom „zavesené“ dôležité funkčné bielkoviny, 
a preto sú huby tiež cenným zdrojom amino-
kyselín. Hliva ustricová sa vyznačuje význam-
ným zastúpením tzv. esenciálnych aminokyse-
lín, t.j. kyselín, ktoré si ľudské telo nedokáže 
samo vyrobiť, ale ho nutne potrebuje. Nestrá-

viteľné časti tvorí hubová vláknina, ktorá priaz-
nivo ovplyvňuje funkcie čriev a podieľa sa na 
detoxikácii organizmu.
Hliva ustricová ďalej obsahuje aj nezanedba-
teľné množstvo vitamínov a minerálnych látok. 
Z vitamínov môžeme spomenúť najmä vo vode 
rozpustné vitamíny skupiny B a vitamín C. Hliva 
ustricová sa vyznačuje minimálnou koncentrá-
ciou sodíka, a naopak vysokou koncentráciou 
draslíka. To je veľmi užitočné pre osoby trpia-
ce na vysoký krvný tlak a srdcové ochorenia. 
Ďalšími dôležitými látkami z oblasti makroele-
mentov sú železo a fosfor. Makroelementy sú 
zastúpené najmä zinkom, selénom, chrómom, 
meďou, bórom a jódom. Tieto látky sa podieľa-
jú na základných funkciách enzýmov, ako aj na 
funkciách imunitného systému a antioxidačnej 
ochrane organizmu.
Okrem týchto „nutričných“ faktorov obsahuje 
hliva ustricová aj množstvo látok s priamym 
biologickým účinkom. Obsahuje napr. v po-
merne vysokej koncentrácii látku lovastatín, 
ktorá patrí medzi lieky určené k znižovaniu 
cholesterolu, tzv. statíny. Vďaka tejto účinnej 
látke tak hliva ustricová preukázateľne znižuje 
celkovú hladinu cholesterolu a priaznivo upra-
vuje pomer medzi „škodlivým“ LDL-choleste-
rolom a „dobrým“ HDL-cholesterolom. V po-
predí záujmu je dnes látka pleurotín, ktorá sa 
vyznačuje priamym antibiotickým a protiná-
dorovým účinkom.
Aromatické a chuťové látky hlivy ustricovej 
veľmi vhodne dopĺňajú jej nutričné zloženie, 

pretože zvyšujú tvorbu slín a vylučovanie trá-
viacich štiav. Tieto vlastnosti zostávajú zacho-
vané aj vo forme sušeného prášku, a preto sa 
sušený prášok z hlivy ustricovej často používa 
aj ako korenie. Zastúpenie húb v zložení našej 
výživy je napriek tomu minimálne, priemerný 
Európan skonzumuje ročne len dva a pol kg 
húb na osobu, a pritom Slovenská republika 
patrí medzi „hubárske“ veľmoci, kde sa hubár-
čeniu venujú státisíce ľudí. V porovnaní s tým 
vo východnej Ázii (Čína, Japonsko) predstavu-
je priemerná ročná konzumácia húb 25–30 kg 
ročne. To sa spolu s ostatnými zložkami stravy 
podieľa na niekoľkonásobne nižšom výskyte 
srdcovo-cievnych ochorení vo východnej Ázii 
(napriek nie celkom priaznivým okolnostiam, 
ako je napr. stres alebo znečistené životné 
prostredie).
Vďaka tomuto komplexnému zloženiu patrí hli-
va ustricová medzi typické „zdravé“ potraviny. 
Jej vyššie zastúpenie v bežnej strave by zaiste 
pomohlo predchádzať mnohým civilizačným 
ochoreniam. Zmena zaužívaného jedálnič-
ka však nie je taká jednoduchá a dosiahnuť 
zvýšené zastúpenie hlivy ustricovej v stredo-
európskom jedálnom lístku zrejme nebude re-
álne. Práve preto je teraz k dispozícii celý rad 
výživových doplnkov, ktoré obsahujú sušenú 
hlivu ustricovú. Aj v malom množstve sa tak 
môže prejaviť komplexný účinok tejto huby, 
ktorej doplnkové podávanie možno v moder-
nej spoločnosti len odporúčať.

HUBY BOJUJÚ S CIVILIZAČNÝMI OCHORENIAMI

Je smutnou skutočnosťou, že spolu so všetkými civilizačnými výho-
dami sa nám zvyšuje výskyt civilizačných ochorení. Srdcovo-ciev-
ne ochorenia, zvýšený výskyt rakoviny, tráviace ťažkosti, alergie 
a oslabená imunita – to všetko sú problémy, ku ktorým prispievajú 
negatíva moderného životného štýlu: stres, nevhodné zloženie stra-
vy a znečistené životné prostredie.

Odborná redakcia Edukafarm

inzercia

 Budú Vám slúžiť dlhé 
roky, tak ako naše 

produkty…

* Akcia platí do vypredania zásob

100 % zdravie z prírody Darujte zdravie

Výživový doplnok

HLIVA USTRICOVITÁ s rakytníkovým olejom

++DAR EKDAR EK  
100% bavlnené utierky 2 ks100% bavlnené utierky 2 ks

VViiaano nná 
akcia

0800 72 72 72
hlivaustricovita.sk

Objednávky na bezplatnej linke

Vyrába: TEREZIA COMPANYCOMPANY ŽIADAJTE V LEKÁR ACH

SKHURO13 210x90mm.indd   1 20.11.13   10:34

inzercia
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inzercia

Kašeľ je obranný refl ex zabezpečujúci prie-
chodnosť dýchacích ciest. Vzniká podráždením 
citlivých oblastí hrtanu, priedušnice, veľkých 
priedušiek a pohrudnice. Vzácnejšie môže byť 
vyvolaný podráždením vonkajšieho zvukovo-
du, čo mnohí z nás dobre poznajú pri čistení 
uší. Kašeľ sa do istej miery dá ovplyvniť vôľou. 
Aj keď ide o obranný refl ex, dlhodobý kašeľ po-
škodzuje výstelku dýchacích ciest, často zhor-
šuje krvný obeh, narúša spánok a v pooperač-
nom období zhoršuje proces hojenia rán. 
Liečba kašľa spočíva najčastejšie v podávaní 
antitusík (látky tlmiace kašeľ) alebo expek-
torancií (látky podporujúce/uľahčujúce vy-
kašliavanie). V niektorých prípadoch sú však 
nezastupiteľné antibiotiká/chemoterapeutiká, 
kortikosteroidy, antihistaminiká a pod. Keďže 
kašeľ môže byť vyvolaný aj bolesťou v hrdle, 
prípadne často sa vyskytujú spoločne, vyu-
žívajú sa aj krčné prípravky – látky lokálne 
potláčajúce zápal, látky znecitlivujúce alebo 
tzv. lokálne antiseptiká. Svoje miesto v liečbe 
kašľa majú aj bylinkové čaje, najmä s obsahom 
slizových látok alebo soľné roztoky (roztoky 
morskej vody a pod.) užívané ako kloktadlá, 
prípadne ústami; prípadne aj rastlinné drogy 

(ibiš, podbeľ, skorocel, slez a i.). Inhalačne 
môže pomôcť napr. píniový olej, olej blahovič-
níka a pod. 
Inhalovať sa môžu aj aerosoly alkalických solí, 
alebo napr. Vincentka a pod. 
V neposlednom rade nemožno zabudnúť ani 
na dôležitosť príjmu dostatočného množstva 
tekutín. Samostatnú kapitolu predstavuje lieč-
ba kašľa u chorých s cystickou fi brózou... 
V zásade sa v liečbe kašľa najčastejšie orien-
tujeme podľa jeho kvality, t.j. či je vlhký (volíme 
expoektoranciá/mukolytiká), alebo naopak, su-
chý a dráždivý (volíme antitusiká). 
Mnohé antitusiká (kodeín, dextrometorfán a i.) 
i expektoranciá/mukolytiká sa často využívajú 
predovšetkým vo voľne predajných liekových 
prípravkoch spoločne v kombinácii s analge-
tikami/antipyretikami určenými predovšetkým 
na liečbu z prechladnutia. K najčastejšie vyu-
žívaným mukolytikám patrí nesporne ambroxol. 
Svojou štruktúrou je odvodený od vasicínu, čo 
je prirodzene sa vyskytujúca látka v indickej 
rastline označovanej ako Adhatoda vasica, kto-
rá sa pre svoje účinky často využíva už stáro-
čia v rámci tradičnej ayurvédskej medicíny. Je 
aktívnym metabolitom bromhexínu, ktorý bol 

do klinickej praxe zavedený už v polovici 60. 
rokov. V respiračnom trakte podporuje sekréciu 
hlienu a stimuluje činnosť riasiniek, čo vedie 
ku zlepšeniu slizničného transportu (mukocili-
árny klírens) a v konečnom dôsledku uľahčuje 
vykašliavanie. Okrem iného zvyšuje aj vylučo-
vanie slizničných protilátok do vnútra bronchov 
a pôsobí antioxidačne. Podobné účinky možno 
očakávať aj od ostatných zástupcov, ako sú 
N-acetylcysteín, guaifenezín a i. 
Látky potláčajúce kašeľ majú aj svoje kontrain-
dikácie. Okrem známej precitlivenosti na kto-
rúkoľvek obsiahnutú látku prípravku sú však 
napr. antitusiká absolútne kontraindikované 
pri ochorení spojenom s bronchiálnou hyper-
sekréciou alebo narušenou činnosťou riasiniek 
(chorý by sa prakticky zadusil svojimi hlienmi). 
Dextrometorfán a kodeín sú kontraindikované 
pri chorých s astmou alebo u osôb súčasne lie-
čených inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO), 
t.j. látkami využívanými napr. ako antidepresí-
va alebo pri liečbe Parkinsonovho syndrómu. 
Preto sa treba pred zakúpením prípravku o 
možnosti/vhodnosti jeho užívania informovať, 
najlepšie v lekárni.

AKO NA  KAŠEĽ 
Spracoval: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., Ústavy farmakologie 2. & 3. LF UK, Praha

STOPEX
každému kašľu

Stopex na vykašliavanie
šumivé tablety

Stopex na suchý kašeľ
účinný do 30tich minút

Liek k vnútornému užitiu. Pred užitím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu alebo sa poraďte so svojim lekárom  
alebo lekárnikom. Stopex na suchý kašeľ obsahuje dextrometorfán,  Stopex na vykašliavanie obsahuje ambroxol.



19

Pokožka a starnutie
Je prirodzené, že každý z nás túži po zdra-
vej, jemnej a hebkej pokožke. Dôležitú úlo-
hu v tom má množstvo obsiahnutej vody 
a bielkovín prítomných v medzibunkovom 
tkanive. Kým naše telo pri narodení ob-
sahuje až 80 % vody, pri senioroch je to 
len 50-55 %. Dôsledkom je na prvý poh ľad 
menšia hydratácia pokožky. Analogická 
situácia sa týka aj množstva vlákien kola-
génu a elastínu, ktoré zodpovedajú za sú-
držnosť,  pevnosť a  ich množstvo s vekom 
klesá. Pokožka navyše disponuje čímsi, 
čo označujeme ako „pamäť pokožky“, iný-
mi slovami, pokožka akoby si pamätala 
napr. všetky prípady spálenia slnkom, čo 
sa premieta do vyššieho rizika nádorových 
ochorení kože vo vyššom veku. Nemenej 
známy je výraz fotoaging, t.j. starnutie po-
kožky pod vplyvom slnečného žiarenia.
Mohlo by sa teda zdať, že na prvý poh ľad 
sú riziku kožnej nepohody v zimnom ob-
dobí vystavení predovšetkým seniori. Áno, 

ale nielen tí. Pokožka môže byť schopná 
rýchlo sa prispôsobiť náhlej zmene teplôt 
pri prechode z vonkajšieho prostredia do 
vnútorných priestorov a naopak, čo práve 
pri senioroch môže byť problematickejšie.

Bežná hygiena a podpo-
ra zdravej pokožky
Základom zdravej pokožky je prirodzene 
dostatočná a správna hygiena. Pri umýva-
ní rúk by sme sa mali snažiť vyhýbať sa 
vysúšajúcim umývacím prostriedkom, prí-
padne potom je vhodné použiť hydratačný 
krém. Z textílií možno uprednostniť bavlnu 
a hodváb pred vlnou alebo umelými tkani-
nami. Ak sa u chorého pozorujú známky 
zvýšeného rohovatenia, zvyčajne možno 
odporučiť kozmetické prípravky s obsa-
hom kyseliny mliečnej alebo urey; pri sil-
nom svrbení možno použiť lokálne studený 
obklad.
V  ťažko preh ľadnom portfóliu hydratač-
ných prostriedkov sa zaiste dá orientovať 

pod ľa ceny a ve ľkosti balenia; pragmatic-
kejšie je však sledovať obsah účinných 
látok. Dôležité je voliť daný prípravok aj 
v kontexte možnej prítomnosti alergénov, 
niektoré prípravky sú vyslovene hypoaler-
génne. Niektoré z  nich obsahujú harman-
ček (Chamomilla recutita), z ktorého sa 
najviac cenia účinky bisabololu a chama-
zulénu. Ob ľúbené sú tiež prípravky s ob-
sahom nechtíka (Calendulla officinalis), 
ktorému sa pripisuje urýchlené hojenie 
hnisavých a zle sa hojacich rán, alebo do-
konca pôsobenie proti plesniam. Opisujú 
sa však aj účinky protizápalové alebo pod-
pora imunitnej odpovede.
Nakoľko zdravie pokožky je podmienené 
okrem iného aj dostatkom vitamínov (najmä 
vitamíny skupiny B), minerálov (najmä se-
lén, zinok a i.), zaiste je vhodné ich užívanie 
vo forme tabletiek alebo kapsúl, najčastej-
šie ako výživových doplnkov. Výsledkom je 
nielen zlepšenie stavu pokožky, ale aj kož-
ných adnexov, t.j. vlasov a nechtov.

ROZMAZNÁVAJTE 
SVOJU POKOŽKU

Sychravé a chladné zimné po-
časie našej pokožke zaiste ne-
prospieva. V tomto období treba 
venovať zvýšenú starostlivosť 
pokožke tváre a rúk, ktorá zo-
stáva často nechránená, ako 
aj starostlivosti o nohy, ktoré 
často zostávajú väčšinu dňa 
v zimnej obuvi, čím sa zvyšuje 
riziko zaparenia a plesňových 
ochorení. Súčasne treba upo-
zorniť na možné zhoršenie prie-
behu chronických ochorení po-
kožky. Rozhodne by sme nemali 
v zime podceňovať účinky sl-
nečných lúčov, najmä pri pobyte 
v  horách. Akokoľvek sú teploty 
nízko pod nulou, slniečko nás 
môže nepríjemne spáliť, ak sa 
nebudeme adekvátne chrániť 
vhodným sunscreenom s vyso-
kou hodnotou SPF.

Odborná redakcia Edukafarm
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Znenie tajničky:
Správnu odpoveď tajničky s vystrihnutým kupónom posielajte do 10. 1. 2014 na adresu: Edukafarm s.r.o., Trnavská cesta 82/A, Bratislava 821 01

1/1/220133
Kupón 4/2013

Výhercovia tajničky z čísla 3/2013:
1. cena – Peter Gašparovič, Bratislava,  2. cena – Ladislav Hudák, Prievidza
Výhercom blahoželáme!

Ceny do súťaže:
1. cena darčekový poukaz v hodnote 305,- 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 saunové-

 ho sveta; 
  neobmedzený vstup do fi tness centra;
  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 sauno-

 vého sveta; 
  neobmedzený vstup do fi tness centra.

3. cena darčekový poukaz v hodnote 120,- eur
 darčekový poukaz obsahuje:
 1 noc v **** hoteli v komfortnej dvojlôžkovej izbe 

 Standard pre 2 osoby;
  raňajky formou bufetových stolov;
  neobmedzený vstup do bazénového a saunového

 sveta; 
 neobmedzený vstup do fi tness centra.



    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. 
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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:
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DIE A HNA KA?
PRECHÁDZATE VY ALEBO 
VAŠE DIE A OBDOBÍM 
REKONVALESCENCIE?
CHYSTÁTE SA CESTOVA ?
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www.partner.sk * Vždy si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku 
obsiahnuté v pribalenej písomnej informácii pre užívateľov liekov.

COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE* 
10 vreciek

SEPTOLETE PLUS* pastilky 18 ks

SEPTOLETE PLUS MED A LIMETA* 
pastilky 18 ks (liek na vnútorné použitie)

SEPTOLETE PLUS spray* 30 ml 
(na použitie v ústach)

Prinášajú úľavu od bolesti pri zápaloch ústnej dutiny a hrdla 
(napr. začínajúca angína, laryngitída), preventívne pôsobia 
pri chrípke a prechladnutí,   dezinfi kujú ústnu dutinu. 
Liek obsahuje cetylpyridíniumchlorid a benzokaín. 

Liek vo forme horúceho 
nápoja s príchuťou lesného 
ovocia. Účinná úľava 
proti príznakom chrípky 
a nachladnutia, ako sú 
horúčka, bolesť hlavy, bolesť 
v krku, upchatý nos, upchaté 
dutiny a bolesť svalov.

NOVINKA! Nová príchuť!

DEPEND® ULTRA MINI 
inkontinenčné vložky pre ženy 28 ks

Vložky pre ľahký únik 
moču s prémiovým de-
signom dokonale uzavrú 
tekutinu vo vnútri. Majú 
anatomický tvar, sú 
jednotlivo hygienicky 
balené. Zabraňujú úniku 
nežiaducich pachov.

-33%

-15%

-15%
Najpredávanejší výrobok 
na jazvy a strie v 11 krajinách 
je teraz dostupný aj na 
Slovensku.

BI-OIL 60 ml, ošetrujúci telový olej

DEPEND FOR MEN 
inkontinenčné vložky pre mužov 24 ks

Nové vložky pre ľahký únik moču u mužov. Vďaka ultra tenkému 
savému jadru a šedej farbe sú veľmi diskrétne, majú vynikajúcu 
absorpciu a skvele pohlcujú nežiaduce pachy. 

NOVINKA PROSPAN® akut šumivé tablety možno použiť ako 
teplý alebo studený nápoj, je vhodný od 6 rokov.
Lieky na vnútorné použitie. Liečivo: suchý extrakt z listov brečtanu. PROSPAN Sirup, 
PROSPAN akut sú voľno predajné.

Trojnásobný účinok:
uvoľňujú hlieny 
v dýchacích cestách,
uľahčujú 
vykašliavanie,
uľavujú od kašľa.

PROSPAN® Sirup 
je vhodný od 0 rokov.

PROSPAN® Sirup* 100 ml

PROSPAN® akut šumivé tablety* 10 tbl.

RIEŠENIE NA KAŠEĽ pre celú rodinu!

-33%
-15%

-16%

Akcia platí od 18. 11. 2013

OMRON M6 COMFORT

LIFTACTIV DENNÝ KRÉM NA SUCHÚ 

PLEŤ A OČNÝ KRÉM za zvýhodnenú cenu

BIOPRON® 9, 60+20 kapsúl ZDARMA,

DARČEKOVÉ 

BALENIE

POZNÁTE Z TV 
DARČEK ZDARMA VO VNÚTRI 
BALENIA – SRDIEČKO SWAROWSKI

bifi dobaktérie 
a fruktooligosacharidy

Na kolená, chrbát aj rame-
ná. S bylinnými extraktmi 
ako kostihoj, gaštan, 
borievka. 

UNICATUM CHONDRO 250 ml

RAŠELINOVÝ BALZAM

HLIVA USTRICOVITÁ 

minimalizuje tlak manžety
počas merania

merania

HERBEX Zimný čaj 
s echinaceou 20 x 3  g

HERBEX 
Prieduškový čaj 20 x 3  g

HERBEX 
Čaj proti kašľu 20 x 3  g

HERBEX 
Srdce a cievy 
s rakytníkom 
20 x 3  g

-10%

-10%

-15%

-15%

-15%

-20% -20%

-20%

-20%

Darčeková kazeta na každodennú 
starostlivosť proti vráskam.

-15%

VIANOCE S VICHY


