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z lekárenskej praxe

Bolesť v análnej oblasti
Každý, kto má osobné skúsenosti s hemeroidmi, bude zaiste súhlasiť, že ide o ochorenie značne nepríjemné a to hneď 
z niekoľkých príčin. Je to jednak ochorenie pomerne bolestivé (bolesť sa stupňuje predovšetkým pri vylučovaní tvrdej stolice)
a jednak môžu pacienta odrazu vydesiť stopy čerstvej krvi na toaletnom papieri. Ide navyše o pomerne chúlostivú oblasť 
a preto pacienti neraz pomerne dlho otáľajú s riešením tohto problému.

Tu však platí dvojnásobne, že včasný zá -
sah môže pacientovi dokonca zachrániť i je-
ho život. Treba totiž neustále myslieť na
možnosť prípadných iných ochorení, ako
je zápal alebo dokonca nádor. Tieto stavy
síce dnešná medicína vie už pomerne
úspešne liečiť, avšak ak sa ochorenie dia-
gnostikuje až v pokročilom štádiu, je pre
pacienta už neskoro na možnosť úplného
vyliečenia. Preto je vhodné, aby našu sa -
modiagnózu potvrdil i sám lekár, ktorý oby -
čajne odporučí i najvhodnejšie liečebné
opatrenie.

Hemoroid (označovaný tiež ako tzv.
zla tá žila), ktorý je v našej populácii (pre-
dovšetkým v dôsledku sedavému spôsobu
života) pomerne značne rozšírený - osobnú
skúsenosť s ním udáva de facto každá dru -
há osoba vo veku nad 50 rokov. Pôvod
tohto označenia tre ba hľadať v gréčtine, kde
doslovný preklad znamená „výtok krvi“.

Kvôli jednoduchosti možno hemeroidy
prirovnať ku kŕčovým žilám (varixom) na
dolných končatinách. Podobne i tu ide o roz-
šírené žilové spleti, ktoré sa podľa svojho
umiestnenia delia na vonkajšie a vnútor-
né. Kým vonkajšie hemeroidy sú vo vnútri
ritného otvoru a dajú sa bežne vidieť, vnú-
torné hemeroidy sa nachádzajú vo vnútri
konečníka, avšak môžu pri zvýšení vnútro-

brušného tlaku vychádzať von, t.j. napr.
pri kašli, kýchnutí, stolici a pod. V prípa-
de, že sa u pacienta objavia obidva vyššie
spomenuté typy, označujú sa ako zmieša-
né alebo tiež prechodné.

Dôvodom na vznik hemeroidov býva
celý rad faktorov, ktoré sa vzájomne
potencujú. Okrem do istej miery vrodenej
dispozície však hrá zásadnú úlohu ži votný
štýl (sedavé zamestnanie, nedostatok pohy -
bu). Často postihnuté sú taktiež osoby s
chronickou zápchou (nedostatočné zastú-
penie zeleniny, ovocia alebo obilnín v kaž -
do dennom jedálnom lístku), se niori (ochab -
nutosť svalového panvového dna) alebo
tehotné ženy (zvýšenie vnútrobrušného
tlaku počas gravidity). Typic ký mi príznak-
mi býva tlak alebo až bolesť konečníka, svr-
benie, pálenie, alebo krv v sto lici.

Liečba hemoroidov
V prvom rade treba jednoznačne a bez

okolkov pristúpiť ku zmene životného štý -
lu - viac sa pohybovať, posilňovať panvové
dno (napr. pomocou gymnastickej lopty –
gymballu), piť dostatok tekutín a prijímať
dostatok vlákniny s cieľom zmäkčiť konzi-
stenciu stolice a nakoniec samozrejme i
zlepšiť hygienickú starostlivosť o okolie rit-
ného (análneho) otvoru. Všetky tieto
opatrenia je pritom vhodné dodržiavať aj

pri zavedení liečebných opatrení, a to i po
zahojení primárnej afekcie, lebo ochorenie
má tendenciu sa opakovať.

Pri samoliečbe sa uplatňujú všetky prí-
pravky, ktoré budú tlmiť vyššie uvedené
príznaky. Využiť možno napr. Dobexil H,
a to vo forme čapíkov alebo masti, ktoré
obsahujú zmes dobesilátu vápenatého a lido-
kaínu. Dobesilát upravuje porušenú funk-
ciu stien hemoroidálnych žíl, tlmí ich zvý-
šenú priepustnosť, zvyšuje ich odolnosť 
a znižuje tvorbu lokálnych opuchov. Li do -
kaín lokálne znecitlivuje sliznicu a kožu,
čím podstatne znižuje svrbenie a bolesť.
Čapíky si zavádzajú dospelí a mladiství do
konečníka, pokiaľ možno po stolici a po
umytí 2-krát denne (ráno a večer) jeden
čapík. Pomocou špeciálne upraveného
aplikátora sa taktiež podáva masť 2-krát
denne.

Okrem čapíkov možno užívať i množ-
stvo výživových doplnkov s obsahom aescí-
nu, rutosidu a pod., ktoré majú potenciál
zlepšiť kvalitu cievnej steny. Nakoniec tre -
ba spomenúť aj možnosť kúpeľa, napr. s ob -
sahom dubovej kôry.

MUDr. Jiří Slíva, Ústavy farmakológie
2. a 3. LF UK, Praha

inzercia



z lekárenskej praxe

Imunita a probiotiká
Z medicínskeho hľadiska sa 20. storočie považuje za storočie „antibiotík“ (anti-bios = proti živému), zatiaľ čo 21. storočie by
malo byť storočím „probiotík“ (pro-bios = pre živé). V posledných rokoch nastal výrazný rozmach v uvádzaní probiotických
produktov na trh. A to nielen ako súčasť funkčných potravín (jogurt, kefír, bifidové mlieko a i.), ale vo veľkej miere ako
súčasť výživových doplnkov, ktoré sú dostupné v lekárňach. 

inzercia

Čo sú probiotiká?
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré

udržujú prirodzenú rovnováhu v trá viacom
trakte. Táto rovnováha je pre správnu funkciu
tráviaceho traktu nevyhnutná. 

Prečo potrebujeme
probiotiká?
Prirodzená rovnováha črevných baktérií je naru-
šená pri užívaní antibiotík a chemo terapeutík,
pri prekyslení žalúdka pri strese, zlej životo -
správe, diétach. Výsledkom zlého trávenia sú záp-
chy, hnačky a premnoženie telu škodlivých (pato-
génnych) baktérií. Tráviaci trakt tvorí až 70%
náš ho imunitného systému, preto nedostatok
potrebných probiotík môže byť príčinou rôz nych
zdravotných problémov súvisiacich s imunitou.

SYNBIOTIKÁ– nová generácia výživových
doplnkov

Najnovšie skúsenosti dokazujú, že efekt pro-
biotík je možné posilniť pridaním prebiotík. Pre-
bio tiká sú nestráviteľné zložky potravy, ktoré sti-
mulujú rast a aktivitu probiotík v hrubom
čreve. Kombinácia probiotík a prebiotík sa nazý-
va synbiotikum. Synergické pôsobenie probio-
tík a prebiotík je vhodné podporiť pridaním
betaglukánu - prírodnej látky na podporu imu-
nity, čím sa zabezpečí komplexná starostlivosť 
o zdravie čriev s prepojením na posilnenie imu-
nitného systému. SynBIO - kombinácia synbio-
tík a betaglukánu priaznivo ovplyvňuje rovnová-

hu črevnej mikroflóry, znižuje množstvo pato-
génnych mikroorganizmov a škodlivých sub-
stancií v čreve, priaznivo a komplexne vplýva na
aktivitu imunitného systému. Obno vuje črevnú
mikroflóru v priebehu aj po antibiotickej, che-
moterapeutickej a rádioterapeutickej liečbe a
zároveň posilňuje obranyschopnosť organizmu,
ktorá je po takejto terapii značne oslabená.
Pomáha aj pri poruchách trávenia (bolesti bru-
cha, nadúvanie, zápcha) a ovplyvňuje vznik a
priebeh hnačiek, ktoré sú často spôsobené víru-
sovou alebo bakteriálnou infekciou. Môže sa
užívať aj preventívne pred cestovaním, chirur-
gickým zákrokom, alebo pred vystavením orga-
nizmu či už psychickému, alebo fyzickému stre-
su.

Pýtate sa:
V poslednom období som veľa čítala o účin-
koch hlivy na imunitu. Naozaj sta čí jesť hlivu
na posilnenie obranyschopnosti?

Hliva ustricovitá (Pleurotus ostreatus) - či
sušená alebo čerstvá obsahuje mnoho látok,
ktoré sú zaujímavé z pohľadu zdravej výživy -
vitamíny, minerály, lovastatín, vlákninu a takti-
ež sacharidy, z ktorých časť tvorí aj beta-glukán ,
odborne označovaný „pleuran“ – prírodná
látka na podporu obranyschopnosti. Avšak
beta-glukán je v hlive viazaný v bunkových ste-
nách na ďalšie látky a jeho schopnosť aktivovať
imunitnú odpoveď organizmu je veľmi obmed-
zená. Preto jedením hlivy v prípade oslabenej

imunity alebo v čase chrípky svoju odolnosť
nezvýšite. Tu je potrebné dodať telu čistý imu-
noglukán v potrebnom množstve vo forme výži-
vových doplnkov, ktoré zakúpite v lekárni. Pri
ich kúpe sa vždy poraďte s lekárnikom.

Denne konzumujeme kyslomliečne výrobky,
stačí to na dobré trávenie? Na čo je potrebné
ešte užívať probiotiká?

Konzumácia kyslomliečnych potravín, jogur-
tov patrí k zdravej výžive, obsah probiotík v nich
je však nestály a skladovaním sa ich počet veľmi
rýchlo znižuje. Pokiaľ máte tráviace ťažkosti,
denná dávka probiotík by mala byť aspoň 1 mi -
liarda (109). Toto množstvo by zodpovedalo nie-
koľkým desiatkam jogurtov denne. Preto v prí-
pade zlého trávenia, pri liečbe antibiotikami,
poru šenej črevnej mikroflóry a pod. sa od porú -
ča užívanie probiotík alebo synbiotík aj vo for -
me výživových doplnkov.

Ako dlho sa môžu užívať doplnky výživy?
Pri kúpe doplnkov výživy sa informujte u

svoj ho lekárnika o zložení, účinkoch a dobe uží-
vania prípravku. Niektoré sa nesmú kombino-
vať a tiež doba užívania môže byť obmedzená.
Pokiaľ užívate lieky, informujte aj svojho lekára. 

Spracovala RNDr.Renáta Kuniaková 
s po užitím literatúry: Kuchta M., Pružinec
P. a kol,, Probiotiká, ich miesto a využitie

v medicíne (2006).



z lekárenskej praxe

Keď naša kosť starne
Kosť treba chápať ako metabolicky pomerne veľmi aktívny orgán. Aj keď sa nám môže síce zdať, že odvtedy, ako sme dospeli,
sa naše kosti viac menej nemenia, ich bunky sa neustále obmieňajú (staré zanikajú a nové vznikajú). Približne do 25 rokov pre-
važuje tvorba, keď kostná denzita (BMD) dosahuje svoj vrchol. Avšak po ďalších 5 rokoch celkom rovnovážneho stavu začína
pomaly prevažovať odbúravanie nad novotvorbou (cca 0,5 % počas roka). Spočiatku nie je v tomto ohľade medzi oboma pohla-
viami väčší rozdiel. Jednako po menopauze je výraznejší úbytok BMD práve u žien.

Osteoporóza je dnes nesporne najväčším
metabolickým ochorením kostí. Vo všeobec-
nosti možno povedať, že vzniká ako dôsledok
nerovnováhy medzi novotvorbou kostného
tkaniva a jeho spätným odbúravaním (resorp-
ciou), v dôsledku čoho klesá obsah kostného
minerálu a dochádza k úbyt ku kostnej hmoty
ako celku (najmä hubovitá kosť). Následne
kosť stráca svoju pevnosť a stáva sa tak veľmi
náchylnou ku zvýšeniu rizika zlomenín.

Osteoporóza sa však môže objaviť v akom -
koľvek veku. Klinické prejavy ochorenia bý -
vajú spočiatku nešpecifické a nevýrazné. Avšak
v pokročilom štádiu sa môžu vyskytnúť bolesti
a sekundárne i najdôležitejšie komplikácie,
ktorými sú bezpochyby zlomeniny, a to kom-
presívne zlomeniny stavcov (často aj klinicky
nemo), alebo napr. zlo meniny krčka stehennej
kosti, ktoré bývajú najmä u seniorov veľmi

častou príčinou smr ti. Zo štatistických údajov
vyplýva, že naj menej 15 % žien v našej repub-
like prekoná vyššie spomenutú zlomeninu
krčka. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej
organizácie sa počet týchto zlomenín v bu -
dúcich 50 ro koch v krajinách EÚ alebo USA
prinajmenšom zdvojnásobí.

Vzhľadom na častý výskyt tejto choroby roz -
hodne nemožno pred ňou privierať oči. Aj
keď súčasná medicína disponuje relatívne
účinnými a bezpečnými liečebnými prostried-
kami, ako úbytok kostnej hmoty zastaviť, je
veľmi dôležité zdôrazniť úlohu preventívnych
opatrení. K nim nepochybne patrí do statočný
pohyb primeraný veku a možnostiam každého
z nás (stimulácia kostnej novotvorby) a súčasne
i dostatočný príjem vápnika a vitamínu D.
Vitamín D si zvyčajne vy tvá rame pri vystavení
sa slnečným lúčom, avšak v prípade potreby

mož no ho taktiež su plementovať (obyčajne 
v dávke 400-800 IU/deň). Vzhľadom na prí -
jem vá pni ka stra vou, treba upozorniť/varovať
na vyššiu konzumáciu kolových nápojov s ob -
sahom kyseliny fytoovej, ktorá je schopná
viazať na se ba vápnik a ten potom nie je schop-
ný vstrebávať sa. Optimálny denný príjem váp-
nika na zníženie rizika osteoporotických zlo-
menín je pri dávke 1 000 mg a viac. Počas
dospievania, tehotenstva a u seniorov by mala
byť táto dávka trochu vyššia, a síce 1 500-
2 000 mg. Okrem priro dzených zdrojov (mlieko
ale bo mliečne výrobky) možno s výhodou vyu-
žiť množstvo výživových doplnkov, ako je napr.
Colacal, ktorý okrem vápnika obsahuje i dôle-
žitý kalogén, nevyhnutnú zložku medzibunko-
vej hmoty všetkých spojivových tkanív.

Článok spracovala odborná 
redakcia Edukafarm

inzercia



z lekárenskej praxe
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Soľné roztoky 
na nádchu a zápal dutín
Nádcha je fenomén, ktorý netreba veľmi predstavovať, lebo každý z nás je s ňou viac-menej pravidelne konfrontovaný – 
tí šťastnejší, len keď prechladnú, alergici ešte navyše, keď sa pohybujú v blízkosti alergénu (t.j. látky, ktorá vyvoláva alergickú
reakciu). Nádcha alergického pôvodu je veľmi podobná nádche vírusovej – riedka a vodnatá. Alergická nádcha je však často 
spojená s pocitom šteklenia alebo svrbenia v nose, prípadne i v očiach. Nech je však nádcha (lat. rhinitis) akéhokoľvek pôvodu,
treba k nej pristupovať maximálne pozorne, lebo v odborných kruhoch býva napr. alergická nádcha označovaná ako určitý 
predstupeň rozvoja prieduškovej astmy. I keď odhliadneme od tohto možného dôsledku, samotný akt smrkania vedie o niekoľko
hodín k nepríjemnému podráždeniu kože v oblasti nozdier. Účinný spôsob tlmenia nosovej sekrécie je preto zaiste namieste.

Najlepším spôsobom ako predchád-
zať týmto nepríjemným a v bežnom
živote veľmi obťažujúcim príznakom,
je nepochybne vyhnúť sa kontaktu s vy -
volávajúcim alergénom alebo infekci-
ou. Takúto situáciu však možno v bež-
nom živote len málokedy dosiahnuť,
preto sa dostávajú k slovu rôzne liečivé
prípravky, ktorých voľba sa odvíja pre-
dovšetkým od intenzity prítomných
prejavov ochorenia.

Osmotická liečba

Okrem dostupnej širokej a pestrej
palety liečivých prípravkov sa nemalej
obľube medzi pacientmi začína tešiť
tzv. osmotická liečba, ktorá spočíva v po-
dávaní väčšinou soľného roztoku, kto -
rý do seba „nasáva“ medzibunkovú te ku-
tinu z opuchnutej nosovej sliznice, čím
dochádza k uvoľneniu nosových prie-
duchov. Táto skutočnosť sa hojne vyu-

žíva najmä v rámci rôznych ozdravných
pobytov pri mori, kde analogicky pôso-
bí i soľ, ktorú obsahuje vdychovaný
vzduch. Taktiež sú nové dostupné prí-
pravky s bohatým obsahom morskej so-
li, ktorých účinnosť sa preukázala nie-
len u pacientov s nádchou, ale i napr.
so zápalom nosných dutín (sinusití-
dou). 

Vyplachovanie nosa je starodávna
technika, ktorá sa zaradila aj medzi zá -
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kladné jogínske cviky. Salinické rozto-
ky, ktoré obsahujú soľ v primeranej kon-
centrácií, sú lepšie a prirodzenejšie ako
vodovodná voda a ich aplikácia je čis -
tejšia a pohodlnejšia. Forma aplikácie
rozprášením, ktorú umožňuje adjustá-
cia v aplikátore, znižuje prípadné nežia-
duce účinky procedúry.

V početných štúdiách v odbornej lite-
ratúre sa dokázal priaznivý vplyv čis tej mor-
skej vody na funkciu nosovej sliznice a vý -
voj chorôb. Meď, zinok, ktoré ob sa hu je
morská voda, majú priamy účinok pri
prechladnutí. (meď - protizápalový úči-
nok, zinok, posilňujúci imunitný sy stém).

Denné čistenie nosa vodnými roztok-
mi ráno a večer by malo patriť medzi
základné hygienické návyky človeka tak,
ako umývanie zubov.

U pacientov s ochorením sliznice no -
sa je nevyhnutnosťou, ktorá navyše umož -
ňuje lepšiu aplikáciu lokálnych liekov
na vyčistenú sliznicu.

Pomoc pri sinusitíde

Účinnosť pri sinusitíde je daná už
spomínaným antiedematóznym (zmier-
ňujúcim opuch) účinkom nosovej sliz-
nice, ktorá v prípade zápalu môže úpl -
ne uzavrieť komunikáciu medzi vedľaj-
šími nosovými dutinami (sínusy) a no -
sovou dutinou. V konečnom dôsledku
sa tak zabráni hromadeniu zápalového
výpotku, ktorý môže odtiaľ voľne odte-
kať. Nepochybne významné je i stimu-
lačné pôsobenie na synchronizáciu
neustále kmitajúcich riasiniek buniek
nosovej sliznice.

Tieto skutočnosti boli potvrdené
množstvom klinických štúdií, v ktorých
sa autori o podávaní salinických rozto-
kov vyjadrujú veľmi priaznivo. Podá -
vanie takýchto prípravkov je bezpečné,
pacienti ich veľmi dobre znášajú, ľahké
na praktické podávanie a navyše kli -
nický účinné a cenovo do stupné. Zaují -
mavosťou a zaiste i prínosom týchto prí -
pravkov je neprítomnosť prípadných
liekových interakcií a možnosť používa-
nia bez rizika vzniku návyku, ako to
môže byť pri niektorých iných látkach.

Článok spracovala odborná 
redakcia Edukafarm

Profil výživového doplnku

CANDILAC
Zloženie:
1 žuvacia tabletka obsahuje: 
• živé probiotické kultúry spracované techno-
lógiou 4. generácie (Lactobacilus acidophilus
LH5, Lactobacilus caseii LC1, Bifidobac te -
rium bifidum BF2, Bifidobacterium lactis
BL2, Streptococcus termophilus ST3) - ničí
choroboplodné mikroorganizmy, vrátane kva-
sinek typu Candida albicans a tak chráni sliz-
nicu pošvy,
• extrakt z červený?ch brusníc (kyselina ellagi-
ková) – zabraňuje infekcii močovodov spôso-
benej najmä baktériou Escherichia coli.
Charakteristika:
Candilac tvorí jedinečná kombinácia probio-
tických kultúr a brusnicového extraktu. Táto
kombinácia je veľmi účinná pri urogenitál-
nych infekciách, spôsobených kvasinkami
Candida albicans a/alebo Escherichia coli.
Živé probiotické kultúry (najmä Lactobacillus
acidophilus a Bifidobacterium bifidum) pôso-
bia proti patogénnym mikroorganizmom v žen-
skom genitáli a chránia sliznicu pošvy pred
vznikom infekcií, vrátane mykóz spôsobených
kvasinkami typu Candida albicans. Mecha ni -
zmom účinku je užitočné pôsobenie probio-
tických baktérií na imunitný systém čriev,
ktorý indukuje nielen zvýšenie lokálnej imu-
nity aj vo vaginálnej sliznici, ale i celkového
špecifického imunitného systému vďaka har-
monizácii (optimalizácii) pôsobenia Th1 a Th2
lymfocytov.
Probiotiká v prípravku Candilac reprezentujú
unikátnu technológiu 4. generácie vďaka dvo-
jitému potiahnutiu s pH závislosťou (Du o -
lacTM), ktorá zahŕňa kryologickú ochranu
baktérií (lyofilizáciu) a zároveň dvojitému
potiahnutiu baktérií vrstvou proteínu a poly-
sacharidu. Probiotické baktérie sú takto veľ -
mi stabilné a zároveň odolné proti znehodno-
teniu žalúdočnými a žlčovými kyselinami. Pri
nižšom pH (žalúdok) je tento povlak neroz-
pustný, baktérie sú v zhlukoch a pri pH 7 (ten-
ké črevo) sa dvojitá poťahová vrstva rozpúšťa 
a baktérie sa rozptýlia, vďaka čomu sa môžu
prejaviť ich účinky.  
Brusnicový extrakt pôsobí v oblasti močovo-
dov, kde zabraňuje infekcii, ktorá je spôsobe-
ná najmä baktériou Escherichia coli. Účinok
sa vysvetľuje prítomnosťou kyseliny ellagiko-
vej, ktorá zabraňuje adhézii E. coli ku stene
močového mechúra. Brusnice obsahujú aj
proantokyanidíny, ktoré zabraňujú adhézii
baktérií (vrátane E. coli) na epitel močového
traktu, a tak eliminujú následnú reprodukciu
patogénov.

Klinické štúdie:
Vplyv probiotík na imunitný systém je klinic-
ky potvrdený najmä v oblasti Th1 a Th2 lym-
focytov, keď sa pôsobením probiotík posilní
aktivita Th1 buniek a oslabí aktivita Th2
buniek, ktoré podporujú alergiu. Stimuláciou
Th1 buniek dochádza ku zvýšeniu produkcie
Th1 cytokínov (IL-12, IL-18, INF-γ) v monocy-
toch a periférnych mononukleárnych bun-
kách charakteristických pre špecifický imunitný
systém. Účinnosť perorálne podávaný?ch pro-
biotík u gynekologických infekcií sa preukáza-
la v mnohých klinických štúdiách. Napríklad
v randomizovanej, placebom kontrolovanej
štúdii, v ktorej sa ženám s asymptomatickou
bakteriálnou vaginózou perorálne podávali kap-
suly s obsahom probiotický?ch kmeňov lakto-
bacilov (alebo placeba), sa preukázalo, že
perorálna aplikácia probiotík viedla počas 28
dní k úprave vaginálnej flóry – nárastu podie-
lu laktobacilov v pošve. O dobrý?ch klinický?ch
skúsenostiach s perorálnym podávaním probi-
otík v snahe o normalizáciu vaginálnej flóry
referujú aj ďalšie práce. Podobne pozitívne
klinické skúsenosti sú aj s aplikáciou extraktu
z čučoriedok pri potláčaní infekcií močový?ch
ciest.
Použitie:
Candilac se užíva pri výskyte urogenitálnych
infekcií, spôsobených kvasinkami Candida
albicans a/alebo Escherichia coli, lebo zabra-
ňuje tomuto typu infekcií ako aj ich prenosu
medzi močovým a genitálnym traktom.
Candilac, vďaka probiotickým kultúram 4. ge -
nerácie, harmonizuje črevnú mikroflóru, čo
priaznivo ovplyvňuje nielen uvedené urogeni-
tálne infekcie, ale všeobecne stimuluje aktivi-
tu špecifického imunitného systému, t.j. účin-
ne posilňuje obranyschopnosť organizmu pro -
ti vírusovým a bakteriálnym infekciám, okrem
toho pomáha pri poruchách trávenia (bolesti
brucha, nadúvanie, zápcha, hnačky). 
Dávkovanie a spôsob podávania:
Odporúča sa užívať perorálne 1 až 2 tabletky
denne pol hodiny pred jedlom. Tabletky sa
nechávajú rozpustiť v ústach.
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Pozor na urovaginálne infekcie
Kandidózy predstavujú ochorenie vyvolané kvasinkovými hubami (najčastejšie Candida albicans). Môžu sa vyskytnúť 
na pokožke, slizniciach i na vnútorných orgánoch. Najmä po zavedení širokospektrálnych antibiotík sa výskyt kvasinkových
ochorení zvyšuje. Kandidózy môžu sprevádzať tiež niektoré ochorenia, ako je cukrovka (diabetes mellitus). Často sa vyskytujú 
aj v tehotenstve. Rast kvasiniek podporuje vlhkosť a teplo v kožných záhyboch, zvlhčovanie pokožky a jej podráždenie.

Živé acidofilné kultúry (najmä Lactobacillus acidophilus) pôsobia proti patogénnym 
mikroorganizmom v ženských genitáliách a chránia pošvovú sliznicu pred vznikom infekcií, 
vrátane mykóz. Predpokladaným mechanizmom je užitočné pôsobenie probiotických baktérií 
na imunitný systém čriev, ktorý indukuje zvýšenie lokálnej imunity aj vo vaginálnej sliznici.
Probiotiká v prípravku Candilac sú spracovávané unikátnou technológiou štvrtej generácie –
dvojitým poťahovaním probiotických baktérií s pH závislosťou (DuolacTM), ktorá zahŕňa 
kryologickú ochranu baktérií (lyofilizaciu) a zároveň dvojité poťahovanie baktérií vrstvou 
proteínu a polysacharidov. Probiotické baktérie sú takto veľmi stabilné 
a zároveň sú chránené voči žalúdočným a žlčovým kyselinám.

Brusnicový extrakt pôsobí v oblasti močovodov, kde bráni 
infekcii spôsobenej predovšetkým Escherichia coli.

Kombinácia probiotických acidofilných kultúr a brusnicového
extraktu je velmi výhodná pri urogenitálnych infekciách, 
Candida albicans alebo Escherichia coli, pretože zabraňuje 
prenosu infekcie medzi močovým a genitálnym traktom.

Žiadajte vo svojej lekárni

Výrobca a dovozca: 
inPHARM s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | tel/fax: 02 50221606, e-mail: inpharm@inpharm.sk

ŽIVÉ ACIDOFILNÉ KULTÚRY 
BRUSNICOVÝ EXTRAKT ŽIVÉ ACIDOFILNÉ KULTÚRY 

BRUSNICOVÝ EXTRAKTJedinečné, klinicky testované zloženie, ktoré účinne pôsobí
na vaginálne mykózy a zmiešané urogenitálne infekcie.

Na pokožke sa kondidóza vyskytuje naj -
viac medzi prstami rúk a nôh, pod popr-
sím, v podpazuší a pod nechtami (tzv.
onychomykóza). Slizničnou kandidózou
sú najčastejšie postihnuté ženy: najbež-
nejšou lokalizáciou je vaginálna sliznica.
Kandidóza sa prejavuje ako výtok hustej
krémovitej konzistencie z rodidiel. Často
ide o zmiešanú infekciu kandidami a cho -
roboplodnými baktériami. Kandidó za je
závažné ochorenie. Keď sú postihnuté
vnútorné orgány a veľké plochy po kožky,
môže skončiť i smrťou chorého. Liečenie
ochorenia patrí do rúk lekárov.

Ako sa brániť proti
kandidózam?
Na prevenciu vzniku kandidóz a ako

podporu liečby možno použiť i vhodne
zvolený výživový doplnok. Príkladom mô-
že byť Candilac, prípravok vo forme ta -
bliet, ktorý sa používa pri urogenitálnych
infekciách vyvolaných mikroorganiz mami
Candida albicans a/alebo Esche richia
coli. Obsahuje užitočné (probiotické)
baktérie, ktoré sa zúčastňujú mnohých
fyziologických pochodov v tele. Zá klad -
nou zložkou Candilacu sú lakto ba cily
(najmä Lactobacillus acidophilus), kto ré
posilňujú obranyschopnosť proti in fek -
ciám vrátane lokálnej vaginálnej imu ni -
ty. Prispievajú k blokáde rastu choro bo -
plodných mikroorganizmov v po šve a chrá-
nia tak pošvovú sliznicu pred vznikom
infekcie a pokiaľ je už infekcia prítomná,
sťažuje sa tak jej šírenie. Druhá zložka

Candilacu – brusnicový extrakt – pôsobí
najmä v oblasti močovodov, kde zabra -
ňuje infekcii vyvolanej mikro organiz mom
Escherichia coli. Kombinácia pro biotic -
kých acido fil ných kultúr a brusnicového
extraktu v prí pravku Candilac je veľmi
výhodná pri zmiešaných gene kolo gic -
kých infekciách. Prípravok možno použiť
i na podporu liečby kandidózy nechtov 
a pokožky.

Článok spracovaný odbornou radakciou
(MUDr. Pavel Kostiuk, CSc., 

PharmDr. Zdeněk Procházka).

inzercia
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Keď nás páli záha
Pálenie záhy (tiež pyróza) alebo žalúdočná nevoľnosť je nepríjemný pocit, ktorý vzniká obyčajne následkom 
prekyslenia žalúdka alebo nedostatočne fungujúceho zvierača medzi pažerákom a žalúdkom.

inzercia

Práve pri uvoľnenom zvierači (čo je priro -
dzene možné len pri akte prehĺtania alebo gr -
gania) sa dostáva kyslý obsah žalúdka (agre-
sívne pôsobí predovšetkým kyselina chloro-
vodíková a enzým pepsín) do pažeráka, hovo-
ríme o tzv. gastroezofageálnom refluxe (GER).
Vzniknutý bolestivý a pálivý vnem sa približ-
ne lokalizuje za dolnou tretinou konca hrud-
nej kosti, avšak môže vyžarovať i do oblasti
krku alebo dolnej čeľuste. Opakované dráž-
denie pažerákovej sliznice žalúdočným obsa-
hom môže potom viesť až k refluxnej choro-
be pažeráka (známej tiež pod skratkou GERD).

Okrem klasického prejavu pálenia záhy
však môže prebiehať spomínaný reflux tak-
mer nepozorovane a tak sa môže správne
určenie diagnózy výrazne oddialiť. Varovným
príznakom by však mohlo byť napr. zvýšené
kazenie zubov alebo vyššia citlivosť kŕčkov, čo
vyplýva z prítomnosti nižšej hodnoty pH, ako
následok daného refluxu. U niektorých pa -
cientov dochádza dokonca k refluxu do
oblasti dýchacích ciest, čo môže vyvolávať

pocit cudzie telesa v krku, chronický chrapot
alebo problémy pri prehĺtaní. 

Aj keď sa pálenie záhy mnohým z nás
môže zdať ako nanajvýš banálne a v populá-
cii veľmi rozšírené, zaiste sa oplatí k takému-
to príznaku pristupovať veľmi zodpovedne.
Dlhodobo neliečené problémy môžu totiž
viesť k závažným zdravotným problémom,
ako je napr. patologické zúženie pažeráka
(tzv. striktúra) alebo dokonca karcinóm paže-
ráka. Pocit pálenia záhy však býva najčastej-
ším príznakom, a ako vieme, väčšinou býva
vyvolaný niektorými potravinami alebo
nápojmi, ako je alkohol, káva, čaj, kola alebo
iné nápoje, ktoré obsahujú kofeín, čokoláda,
citrusové plody, paradajky, korenené jedlá,
pepermint, niektoré sušené potraviny, sladké
pečivo a pod.

V prevencii sa preto okrem vynechania
týchto potravín odporúča ľahnúť si do vyvý-
šenej polohy – 2 a viac vankúšov pod hlavu,
avšak i napriek tomu sa spomínané problé-
my môžu objaviť. Preto je namieste pristúpiť

k špecifickým spôsobom liečby. Z voľne
dostupných prípravkov môžeme použiť tzv.
antacidá, čo sú látky, ktoré neutralizujú kyslé
žalúdočné pH, H2 blokátory (ranitidín alebo
famoditín) alebo najnovšie i tzv. algináty. 
V skutočnosti ide o látky rastlinného pôvo-
du, ktorých mechanizmus účinku sa úplne
odlišuje od všetkých doteraz pužívaných
látok. Proces ich polymerácie v kyslom prost-
redí žalúdka vedie k vytvoreniu gélovej barié-
ry na povrchu žalúdočného jazierka. V prípa-
de následne prebiehajúceho refluxu sa tak
do pažeráka dostáva nie obsah žalúdka, ale
práve pH neutrálny gél tvorený alginátom.

V našej republike je s obsahom alginátu 
k dispozícii napr. prípravok Gastrotuss, ktorý
môžu užívať všetci dospelí (vrátane tehot-
ných a dojčiacich žien alebo fenylketonuri-
kov) a deti.

MUDr. Jiří Slíva, Ústavy farmakológie
2. a 3. LF UK, Praha
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Užitočná kyselina
hyalurónová
Kyselina, o ktorej zaiste väčšina z nás nikdy ani nepočula, a napriek tomu je 
nedeliteľnou súčasťou tkaniva v našom tele. Áno, reč je o tzv. hyalurónovej 
kyseline (hyaluronát, HA). Prvýkrát bola pôvodne izolovaná z kohútich hrebeňov,
avšak neskôr sa ukázalo, že sa nachádza napr. v pokožke, sliznici, chrupavke, 
pupočníku, v sklovci alebo kĺbovej (synoviálnej) tekutine. De fakto ide o zložitý
sacharid (patrí medzi tzv. glykozamínoglykány), ktorý je schopný viazať na seba 
vo veľkom množstve vodu. Práve táto jeho vlastnosť je dôvodom, prečo sa 
hyaluronát dnes tak široko využíva v bežnej klinickej praxi.

Využitie hyaluronátu
Stretnúť sa s ním môžeme v množstve
medicínskych odborov. Ide napr. o stoma -
tológiu, kde vo forme lokálne apliko va -
ného gélu pomáha hojiť poranené ďasná;
o rhinológiu – pomáha znižovať neprí -
jemné pocity pálenia a vysychania nosovej
sliznice po podaní nosových kvapiek proti
nádche; v gynekológii – uľavuje pri pošvo -
vom diskomforte, ktorý vyplýva zo zníže -
nej tvorby ženských pohlavných hor mó -
nov v čase klimaktéria. Bolo by zaiste mož -
né menovať i množstvo ďalších možných
indikácií, ale tou najdôležitejšou, resp.
najčastejšie využívanou, je osteoartróza. 

Keď sa povie „artróza“
Ide o degeneratívne ochorenie kĺbov

sprevádzané okrem iného práve úbytkom
kĺbového maziva. Charakteristická pre
túto chorobu je bolesť, ktorá má tenden-
ciu zhoršovať sa počas dňa alebo pri ná -
mahe. Zrána býva typická stuhnutosť kĺ -
bov (istý čas trvá, kým svoje kĺby rozhýbe-
me); podobné prejavy môžu nastať i pri
dlhšej nečinnosti. Postihnuté kĺby môžu
byť i horšie pohyblivé a opuchnuté; pa -
cient si môže sťažovať aj na pocit napätia.
Pri pokročilejších formách sa vyskytujú ty -
pické kĺbové deformácie.

Hyaluronát v liečbe
artrózy

Kyselina hyalurónová je podobne ako
napríklad glukozamín alebo chondroitín
sulfát, zaradená do skupiny látok známych
ako tzv. chondroprotektíva (tiež SYSADOÁ).
Všeobecne možno povedať, že tieto látky
bežne odporúčajú odborné spoločnosti a
de fakto popri nesteroidových antiflogisti-
kách (napr. ibuprofén alebo diklofenak) a
paracetamole predstavujú dnes akýsi zlatý

štandart v liečbe osteoartrózy. Účinok chon-
droprotektív sa však nedostavuje hneď, 
a preto treba chondroprotektíva úžívať
dlhodobo.

Hyalurónová kyselina pomáha k lepšej
pohyblivosti kĺbov, predovšetkým zvýše-
ním viskozity kĺbovej tekutiny. Práve jej
väčší objem a vyššia viskozita znižujú in -
tenzitu trenia kĺbových hlavíc navzájom,
čo vedie následne i ku zníženiu bolestivos-
ti postihnutého kĺbu. Kvalitná kĺbová
tekutina je taktiež nevyhnutným predpo-
kladom pre zdravú a optimálne fungujúcu
kĺbovú chrupavku (popisuje sa jej vyššia
elastickosť).

S kyselinou hyalurónovou sa možno
stretnúť jednak v ordinácii špecialistu, kto-
rý má možnosť aplikovať ju priamo do
kĺbovej tekutiny formou injekčného rozto-
ku, alebo je možné zaobstarať si ju v lekár-
ni, kde je dostupná vo forme výživových
doplnkov (napr. ArthroStop® HYAL).

MUDr. Jiří Slíva, Ústavy farmakológie
2. a 3. LF UK, Praha

Profil výživového doplnku

ArthroStop® HYAL
Charakteristika:
Osteoartróza, laicky tiež artróza, je v bežnej
populácii veľmi rozšírené ochorenie, ktoré
sa vyznačuje predovšetkým bolestivosťou a ob -
medzenou pohyblivosťou postihnutých
kĺbov. V takom prípade je vhodné pristúpiť
k účinnej liečbe, ktorej účinnosť sa môže
zvýšiť súčasným užívaním výživových dopln-
kov s obsahom napr. kyseliny hyalurónovej.
Nemusí však vždy ísť o artrózu – prípravky
s obsahom tejto látky možno užiť kedykoľ -
vek, keď máme pocit, že treba našim kĺbom
pomôcť – napr. pri intenzívnej fyzickej ná -
mahe, behu a pod.

Kyselina hyalurónová sa zaraďuje medzi chon-
dro protektíva, čo sú látky, ktoré sa podá-
vajú za účelom podporenia funkčnosti kĺ -
bových chrupaviek. Pomáha obnoviť pri-
rodzenú kĺbovú tekutinu, čo prispieva k od-
stráneniu bolesti kĺbov a obnoveniu ich pô -
vodnej pohyblivosti. Kyselinu hyalurónovú
pacienti veľmi dobre znášajú a počas jej uží-
vania sa prakticky nevyskytujú žiadne nežia-
duce účinky.

Zloženie:
Každá tabletka prípravku obsahuje 42,0 mg
hyaluronamu sódneho vo forme komplexu
Hyal-JointTM.

Použitie a dávkovanie:
1 – 2 tablety denne zapiť dostatočným množ-
stvom tekutiny, najlepšie po jedle. Prí pra -
vok sa zvyčajne užíva počas 2 mesiacov. 

Výrobca:
Walmark



Postavenie herca je dnes neisté a nad
týmto povolaním je dnes ve ľa otá-
znikov. S akými očakávaniami

ste sa rozhodli pre herectvo? Kedy ste sa
prvýkrát pohrá vali s touto myšlien kou? 

Ja som sa s ňou nepohrávala, prišlo to
akosi samo. Mala som prihlášku na bi -
ling válne gymnázium, na vizážistku, ale
spev bol pre mňa silnejší, tak som skonči-
la na konzervatóriu odbor hudobno-dra-
matický, kde bola možnosť študovať spev.
Bolo to aj o šťastí.

Stvárnili ste vo svojom veku veľa hlav-
ných postáv (Hamlet, Na skle maľované,
Hello Dolly...). Ktorá z týchto postáv
Vám bola najbližšia a prečo?

Asi Hamlet, lebo to bola prvotina, ale
svojím spôsobom každá moja rola bola
pekná a mala som ju rada.

Momentálne sa Vaše meno často spomí-
na práve s úlohou Zuzany v muzikáli
Fontána pre Zuzanu. Čo Vás na tejto po -
stave najviac baví?

Že sa na javisku netancuje, ale neviem.
Je to pozitívna postava, mierne naivná, mi -
lá. Sú tam pekné piesne. Síce málo, ale
kompenzuje to zasa dostatok činohry.

O túto rolu malo záujem určite veľa he -
rečiek. Nestretli ste sa so závistlivou kon -
kurenciou?

Nie. Práve naopak. Veľa ľudí ma pres-
viedčalo o tom, že to môžem hrať práve ja.

Ako sa Vám pracuje s Matejom Kore ňom
alias Alinom?

V pohode. Bola to celkom zábava. Ma -
tej netušil, do čoho sa namočil, ale zvlá dol
to výborne.

Miroslava
Partlová

„mám už overené metódy a keď 
už nezaberajú, vtedy príde na lekára“

foto: Petra Ficová
make-up, hair: Soňa Kubeníková
šaty: MAKS studio, Vajnorská 98/H 
(ZORA Centrum)

rozhovor



Nakoľko väčšinou hráte postavy z muzi-
kálov, čo je pre Vás ťažšie – hrať, alebo
spievať?

V muzikáli musí človek vedieť oboje 
a k tomu ešte aj tancovať. Mne súhrn
týchto troch zložiek veľmi vyhovuje a cí -
tim sa v nich veľmi slobodná.

Diváci Vás môžu teraz vidieť aj v televí-
zii JOJ, kde stvárňujete postavu Engy v
dennom seriáli Panelák. Engy je mo men-
tálne vydatá a čaká dieťatko. Vedeli by
ste si predstaviť teraz, že by ste sa stali
matkou? Preblesla Vám aspoň táto myš-
lienka pri hraní tejto postavy?

Samozrejme, že áno, ale naozaj len
pre blesla. Ešte som primladá na dieťa.
Ale je to pekný pocit. Snáď niekedy v bu -
dúcnosti.

Práca v divadle a aj filmovanie je určite
dosť náročné. Ako si dopĺňate energiu?
Máte čas aj na svoje koníčky? Čo je pre
Vás najväčším relaxom? Venujete sa aj
aktívne nejakému športu?

Je to náročné, ale hlavne psychicky. Je
to o nejakom pozitívnom naladení a ne -
pripúšťaní si veľa vecí. Relaxujem prácou,
lebo ma to baví, ale celé leto som prežila
na in-line korčuliach. To je môj šport.
Na lyžiach som v živote nestála, tak up -
rednostňujem sánky. Ak však má te oko -
lo seba dobrých ľudí, energie máte na
rozdávanie.

Nakoľko sme časopis o zdraví, prejdem
aj na túto tému. Zima je obdobím chrí-
pok a prechladnutí. Ako s tým bojuje-
te? Idete hneď k doktorovi, alebo skúša-
te najskôr alternatívne možnosti? Ku -
pujete si nejaké výživové doplnky na pod-
poru svojho zdravia? Ovplyvňuje Vás 
v tomto reklama?

Kedže ma hlas živí, musím sa on sta-
rať. Mám už overené metódy, a keď už
nezaberajú, vtedy idem k lekárovi. Vy hľa -
dám ho naozaj len v akútnych prípa-
doch. Snažím sa vyhýbať ľadovým a per-
livým nápojom a ak je chladnejšie obdo-
bie, stále nosím šál, ale je to u každého
individuálne. Poznám spevákov, kto rí si
dajú tesne pred veľkým výšľapom na
javisko ľadovú bublinkovú minerálku.
Keby som to urobila ja, nespievam asi
týždeň.

Patríte k ľudom, ktorí sa stravujú zdra-
vo? Musíte si dávať pozor na to, čo zje -
te, či nebodaj držať diétu, alebo ste ští-
hla vďaka génom?

Štíhla ako štíhla. Tiež mám svoje rezer-
vy, ale zmierila som sa s nimi. Gény sú
gény. Divadlo je skoro ako posilňovňa, k to-
mu troška stresu a o spaľovanie máte po -
starané. Snažím sa jesť ľahké jedlá a po -
máha mi aj delená strava, ktorú však 
v divadelných podmienkach je veľmi
ťažké dodržiavať.

Starostlivosť o hlas je vo Vašom prípade
asi prvoradá. Radíte sa s odborníkmi,
ako sa oň starať?

Mám úžasného foniatra, ktorý sa o mňa
krásne stará.

A na záver. Ako 23-ročná máte za sebou
veľa úspechov. Kam by ste sa chceli ube-
rať? Máte svoj sen, ktorý by ste nám mo -
hli prezradiť?

Som človek, ktorý nemá pevný cieľ,
ale v podstate jeden sa mi splnil. Živiť sa
prácou, ktorá ma baví a ktorú robím rada.

Želám Vám veľa zdravia a úspechov!
Za rozhovor ďakuje: Mgr. Janka Osuská

Miroslava Partlová (23)
2. apríl 1985 (Malacky) 
muzikálová speváčka, herečka

Vyštudovala Konzervatórium 
v Bratislave, odbor hudobno-dramatic-
ký. Účinkuje prevažne v muzikáloch.
Prvý, v ktorom sa objavila ako pätnásť-
ročná, bol Hamlet. Stvárnila v ňom
hlavnú postavu - Oféliu. Medzi jej naj-
úspešnejšie postavy patria úlohy 
z predstavení Neberte nám princeznú,
Na skle maľované, Hello Dolly, Klietka
bláznov, Hair, Hamlet, Rebelové, Hriešny
tanec, Pod cudzou vlajkou, či najnovšie
West Side Story. V súčasnosti pôsobí na
Novej Scéne, kde skúša hlavnú posta-
vu Zuzany v muzikáli Fontána pre
Zuzanu a aj v televíznom seriáli
Panelák. V roku 2008 jej bolo udelené
ocenenie primátora Malaciek „Pálfiho
srdce“, za úspechy v oblasti muzikálo-
vého herectva. Je slobodná. 
Žije v Bratislave.
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Podmienky súťaže: vystrihnite kupón Vianočná lekáreň, nalepte na korešpondenčný lístok a pošlite 
do 31.12. 2008 na adresu redakcie: Edukafarm, Ružová dolina 6, Bratislava 821 08.

Čitateľská súťaž o v
Prvých 25 najrýchlejších odmeníme viano

VIANOČNÁ 

5x
3x

GS EladenGS Eladen je špeciálny prípravok pre krásne a zdra-

vé vlasy, pokožku a nechty. Zvnútra aktivuje tvorbu

keratínu - základnej zložky zdravých vlasov, pokožky

a nechtov. Pomáha pri lámaní a štiepení vlasov 
a nechtov a hydratuje a rozžiaruje pokožku. Teraz 

prinášame špeciálne balenie 60 + 15 kapsúl, navyše

darček - ošetrovanie nechtovej kože v hodnote 

250,- Sk zadarmo a súťaž o atraktívne ceny. 
Odporúčaná cena v lekárni je 590,- Sk / 19,58 €

GinkoPrim MaxObsahuje zvýšené množstvo extraktu z Ginkga biloba 
(60 mg) a 150 mg horčíka. Horčík je minerál nevyhnutný
pre pravidelnú činnosť srdca, obehového systému, správnu
funkciu nervov a svalov. GinkoPrim max má blahodarný
účinok na krvný obeh a cievy, hlavne v mozgu a v končati-
nách, preto podporuje zlepšenie pamäte a schopnosť
sústredenia, pomáha odstrániť pocit studených rúk a nôh,
pomáha pri bolestiach hlavy a únave. Je tiež veľmi silný
antioxidant, preto pomáha spomaľovať procesy spojené so
starnutím.Vianočné balenie obsahuje 90 tabliet s výraznou
zľavou a navyše leštičku na mobil ako darček zadarmo.
Odporúčaná cena v lekárni za 90 tbl. je 459 Sk.

5x

Gastrotuss®

je sirup s výbornou chuťou, ktorý pôsobí rýchlo a ú

pálení záhy a tým prináša úľavu pri žalúdočných tažko

Gastrotuss® patrí medzi tzv. algináty, ide o látky rast

pôvodu, ktorých mechanizmus účinku sa úplne odl

všetkých doteraz používaných látok. Gastrotuss® o

výťažky z Ibiša lekárskeho, Maku vlčieho a D-panth

Svojím bezpečným zložením je vhodný pre deti i d

tehotné i dojčiace ženy. Gastrotuss® pomáha pri o

pažerákovej sliznice, ktorá na rozdiel od výstelky

je prispôsobená na kontakt s takým kyslým pros

Balenie s 25 vreckami nájdete v každej lekárni a

360 Sk. | Gastrotuss® je vhodný pre celú rodinu

3x

GS Condro FORTE Comfort

Vo vianočnom balení prípravku pre zdravé kĺby 

GS Condro FORTE Comfort nájdete tablety pre 

2-týždňovú kúru zadarmo a tiež súťaž o relaxačné

pobyty v kúpeľoch a ďalšie atraktívne ceny!

Prípravok je vhodný pre všetkých, ktorí trpia 

kĺbovými problémami a osteoartrózou vo všetkých

lokalizáciách (bedrové kĺby, kolenné kĺby, drobné

kĺby na rukách, kĺby chrbtice atď.).

120-tabletové balenie + 28 tabliet zadarmo. 

Odporúčaná cena v lekárni je 828,- Sk / 27,48 €
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6x

vianočné balíčky
očnými balíčkami z našej lekárne.

LEKÁREŇ

účinne pri

ostiach.
tlinného

išuje od

obsahuje

henol.
dospelých,

obnovení

y žalúdka nie

stredím.

a jeho cena je

u!

SynBIO
Synbiotikum, výživový doplnok pre optimálnu 
činnosť zažívacieho traktu, na obnovu črevnej mik-
roflóry a celkové posilnenie organizmu. Jedinečná
štvorkombinácia prírodného beta-glukánu, vit.C,
probiotík a prebiotík na podporu trávenia a silnú
imunitu. V zdravom čreve zdravý duch!
Balenie a odporúčaná cena v lekárni: 
10 kapsúl (7,80 €), 70 kapsúl (24,80 €)

3x

NOVAZOLE
je hypoalergénny šapmón proti lupinám s unikátnym

zložením. Účinne odstraňuje príčinu aj príznaky tvor-

by lupín, zároveň vďaka špeciálnej zložke (α-Argi

Hydro Program) vyživuje, zvlhčuje, zjemňuje vlasy 

a zabraňuje pocitu svrbenia pokožky

hlavy. Odporúčame používať 2-krát

týždenne počas jedného mesiaca. 

Na prevenciu proti tvorbe lupín 

2-krát za dva týždne. Novazole šam-

pón nájdete v lekárni v 80 ml balení

za odporúčanú cenu 185,-Sk / 6,11 €.

3x

Saforelle gél na intímnu hygienu nielen pre vás, ale aj pre vášho partnera.
• zmierňuje svrbenie a pálenie pri gynekologických zápaloch,• pri menštruácii, na cestách, • vhodný pred a po pohlavnom styku, • vhodný na každodennú starostlivosť.Balenie 250 ml za 185 Sk.Balenie 100 ml za 120 Sk.Kúpite v každej lekárni.



z lekárenskej praxe

Pôvodcom infekcie je vírus patriaci do
čeľade Herpesviridae. Do tejto vírusovej če -
ľade patrí niekoľko podčeľadí a ďalej celý
rad rodov, z ktorých pre človeka sú naj -
dôležitejšie vírus herpes simplex (HSV 1 –
forma labiálna a HSV 2 – forma genitálna),
vírus varicella zoster (HHV 3, vírus pásové-
ho oparu a ovčích kiahní), vírus Epstein –Bar -
rovej (HHV 4, EB vírus), cytomegalovírus
(HHV 5, CMV) a roseolovírus (HHV 6)
u detí vyvolávajúci kožnú vyrážku s ná -
zvom exanthema subitum. 

Typ 1 vyvoláva infekciu predovšetkým
na koži a sliznici dutiny ústnej, typ 2 sa
vyskytuje predovšetkým v oblasti genitálií,
ale aj inde na kožnom povrchu. Podobne,
ako pri ostatných infekčných ochoreniach,
uplynie od kontaktu s nákazou a vznikom
ochorenia určitá inkubačná doba, zvyčajne
v rozmedzí 2–7 dní.

Prenos sa deje kontaktom. Jediným
rezervoárom je človek. Vstupnou bránou
infekcie môžu byť drobné poranenia alebo
porušenia povrchu kože či sliznice. Prvé
stretnutie s týmto veľmi častým ochorením
prekoná väčšina ľudí v rannom detstve.
Infekcia sa však môže, ale tiež nemusí,
úplne prejaviť. To závisí od zdravotného
stavu, v ktorom sa jedinec v tej dobe na -
chádza. Po tomto kontakte už ale vznikajú
v tele protilátky. Hladiny protilátok môžu
v priebehu života kolísať a ich nález preto
nemusí zodpovedať závažnosti prekonané-
ho ochorenia. Častice vírusu pretrvávajú v
nervových uzlíkoch (gangliách) a aktivujú
sa v okamihu oslabenia organizmu. Pred -
pokladá sa, že väčšina infikovaných jedin-
cov zostáva po celý život nosičom vírusu.

Prejavy ochorenia
Klinický obraz ochorenia je dosť typic-

ký. Prvým príznakom býva svrbenie alebo
pálenie v postihnutej oblasti. V priebehu
niekoľkých hodín sa objaví začervenanie
sprevádzané postupným výsevom skupi -

niek pľuzgierikov s čírym obsahom, ktoré
však hneď praskajú, ich spodina sa obnaží
a na povrchu vznikajú malé chrastičky. Zá -
palové zmeny na koži môžu byť sprevádza-
né aj zväčšením príslušných miazgových
uzlín a niekedy aj teplotou a celkovou úna-
vou. Neliečené ložisko sa hojí spravidla asi
10–14 dní, pokiaľ nedôjde ku komplikáci-
ám – napr. sekundárnej bakteriálnej infek-
cii.

K recidíve ochorenia herpes simplex do -
chádza buď novou nákazou alebo aktiváci-
ou vírusu vplyvom rôznych vyvolávacích
mechanizmov (horúčkové ochorenia, men-
štruácia, pôsobenie slnečného žiarenia –
najmä v zime na horách alebo prvé jarné
slnenie v prírode).

Ako znížiť riziko nákazy
V akútnej fáze oparu, pokiaľ nie sú chra-

stičky úplne zaschnuté, treba najmä dodr-
žiavať prísnu hygienu, používať vlastný ute-
rák, nestrhávať chrastičky, nesiahať prsta-
mi do očí, nebozkávať sa a pri výskyte opa -
ru v okolí genitálií vynechať tiež pohlavný
styk.

Prevencia recidív
Všeobecne pomáhajú všetky postupy,

ktoré zvyšujú obranyschopnosť organizmu
(otužovanie, dodržiavanie správnej životos-
právy, príjem vitamínov, eliminácia stre-
sov). Pri pobyte na slnku pomáha apliká-
cia krémov s vysokým ochranným fakto-
rom. Otázka autovakcín, ktoré by napo-
mohli eliminovať vírus z infikovaného orga-
nizmu, je bohužiaľ, vzhľadom k stále nie
celkom presvedčivým výsledkom, predme-
tom ďalšieho preklinického aj klinického
testovania.

Liečba
Vzhľadom na to, že sa ochorenie vyvíja

veľmi rýchlo, je pre možnosť ovplyvnenia
priebehu akútneho ataku potrebné zahájiť

liečbu čo najskôr. V minulosti sa používa-
li prostriedky, ktoré viac menej nešpecific-
ky tlmili prejavy zápalu. Dnes sa spravidla
používajú liečivá, ktoré ovplyvňujú množe-
nie vírusu (najmä acyclovir a i.). Čím skôr
sa s liečbou začne, tým lepšie je možné
vývoj ochorenia ovplyvniť, zmierniť jeho
priebeh a skrátiť jeho trvanie. U „zdravých“
ľudí sa spravidla odporúča len lokálne
ošetrenie. Na dosiahnutie optimálneho účin-
ku má význam najmä včasné zahájenie lieč-
by a tiež pravidelná aplikácia prípravku.

Mnohí jedinci, ktorí na opary trpia,
majú svoje osvedčené „liečebné“ postupy.
Tie môžu zlyhať, najmä v prípade, že sa 
k zmierneniu choroby používajú látky zná -
me ako kontaktné alergény (napr. propolis
alebo rôzne dezinfekčné tinktúry s výťažka-
mi z niektorých bylín s dezinfekčnými
vlast nosťami). V mieste aplikácie teda nie-
len že nedôjde k zahojeniu pľuzgierikov,
ale naopak sa opakovaným ošetrením
zápal stupňuje. Vzniká ekzém, ktorý sa mô-
že znovu druhotne infikovať baktériami. 
Z týchto dôvodov je lepšie používať na
ošetrenie ložiska akútne vznikajúceho
oparu len overené lokálne prostriedky a v prí-
pade, že nedochádza k zlepšeniu, je po -
trebné vyhľadať lekára. Veľmi výhodné je 
dnes využitie špeciálne navrhnutých ná -
plastí na opary Compeed, ktoré pod porujú
optimálne hojivé prostredie a sú časne za -
braňujú prenosu bakteriálnej infekcie. Sú
hypoalergénne, tenké a priehľad né a umož -
ňujú aj nanesenie mejkapu. Vý razne
obmedzujú vznik chrastičiek a urýchľujú
proces hojenia. Navyše, zmierňujú pocity
pálenia a svrbenia.

MUDr. Jiří Slíva, Ústavy farmakológie
2. a 3. LF UK, Praha
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Príliš verné 
ochorenie – opar
Herpes simplex je svojím výskytom jednou z najčastejších kožných infekcií vírusového pôvodu. Pri typickom priebehu 
stanovenie diagnózy väčšinou nerobí problém a pacient s týmito prejavmi, pokiaľ sa nevyskytnú komplikácie, len málokedy
vyhľadáva odbornú zdravotnícku pomoc. Aj napriek tomu niektoré rysy tejto choroby, a najmä jej sklon k recidivovaniu,
môžu znamenať pre postihnutého závažný a obťažujúci problém.
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Zimné starosti detí a nás dospelých
S postupným skracovaním dní vzniká často pocit smútku, nechuť do všetkého, únava. 
Človek by sa najradšej zabalil do deky, uvaril si dobrý čaj alebo varené víno a pokiaľ možno vôbec nevychádzal von.

S únavou a zimnou letargiou sa však
dá bojovať. Často býva spôsobená nedo-
statkom vitamínov a minerálov. Prísun
čerstvého ovocia a zeleniny je obyčajne v
chladnejších obdobiach nižší, a to sa mô -
že prejaviť deficitom dôležitých vitamí-
nov. Pre tých, ktorí si nevládzu doplniť
prísun vitamínov a minerálov prirodze-
nou cestou, sú vhodné multivitamínové
a multiminerálne prípravky (napr.
Müllerove šumivé tabletky).

To, že jeseň a zima je sprevádzaná viró-
zami a inými ochoreniami, ktoré zaťažu -
jú imunitný systém, všetci vieme. Menej
však vieme, ako sa preventívne brániť,
hlavne u detí. Opäť sa ponúka vhodná
alternatíva v podobe prípravkov s obsa-
hom beta-(1,3/1,6)-D-glukánu, ktoré sú
vhodné na posilnenie obranyschopnosti
organizmu pri infekciách a alergických
stavoch, podávaní antibiotík, stavoch
vyčerpania, vrátane psychickej záťaže a
stresu. Aktivuje dôležité bunky imunit-
ného systému, ktoré hrajú rozhodujúcu
úlohu pri naštartovaní a udržiavaní imu-

nitnej odpovedi, a výsledkom je deštruk-
cia nežiaducich mikroorganizmov spôso-
bujúcich závažné ochorenia. Vitamín C,
ktorý sa taktiež nachádza v prípravoku,
hrá dôležitú úlohu pri ochrane telesných
tkanív. Je vhodný pre osoby so sklonom
k opakovaným infekciám a citlivé na aler-
gény, pri stavoch vyčerpania, psychickej 
a fyzickej záťaži a pri strese.

Pri dlhotrvajúcom strese alebo vyčer-
paní dochádza často ku vzniku herpesov.
Postihnutý je nositeľom vírusu herpes (ví-
rus herpes simplex), k aktivácii ktorého
dochádza práve pri oslabení obranyschop-
nosti organizmu. Novým spôsobom ako
urýchliť hojenie herpesov sú náplaste na
herpesy Compeed. Ich unikátna hydro-
koloidná technológia podporuje prirod-
zený proces hojenia. Ultratenká a prie-
hľadná náplasť je veľmi diskrétna, chráni
a zabraňuje dotyku postihnutej oblasti,
obmedzuje tvorbu chrasty a zmierňuje sprie -
vodné symptómy (pocity tŕpnutia, svrbe-
nia a pálenia) pri všetkých fázach herpe-
su. Podrobnosti na www.koniecoparom.sk

Svet detí je na začiatku jesene a zimy
skoro vždy sprevádzaný malými votrelca-
mi, ktorí vnikajú do našich príbytkov.
Deti si odovzdávajú vši na letných kolek-
tívnych pobytoch, ako aj počas školského
roka. Buďme teda v strehu a pripravení.
Prípravok VšiVen obsahuje účinné prí-

rodné esenciálne oleje a ovocné extrakty,
ktoré pôsobia proti výskytu vší vo vlasoch.
Prípravok sa ľahko aplikuje na celú dĺžku
vlasov. Nechá sa pôsobiť minimálne 2 ho-
diny a potom sa vlasy umyjú a upravia
bežným spôsobom. Prípravok je bezpeč-
ný a účinný.
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Dlhé zimné večery môžu rušiť aj iné
detské problémy, a to prerezávanie zubov
u dojčiat. Mamičky radi siahnu po osved-
čených prípravkoch, medzi ktoré patrí
Gen ginel Baby. Je vhodný nielen pri vyš-
šie spomenutej situácii, ale i pri nosení
vyrovnávačov u väčších detí, zápalových
stavoch, traumatických poškodeniach (vy-

trhnutie zuba, pooperačné stavy), alebo
krvácaní ďasien. Pri všetkých spomenu-
tých zdravotných problémoch sa s výho-
dou využíva vyšší obsah kyseliny hyaluró-
novej. Prípravok sa vmasíruje na postih-
nuté miesto 3-5-krát denne až do odzne-
nia príznakov.

V zimnom sychravom počasí treba my -
slieť i na rodičov, ktorí sú postihnutí pre-
chladnutím. Bežný prístup na potlačenie
symptónov prechladnutia je užívanie tab-
letiek na cmúľanie, ktoré zmierňujú opu-
chy a bolesti v krku. Zaiste radi siahneme
po niektorom prípravku so širokej škály
krčných antiseptík. Sú zvyčajne registro-

vané ako liečivé prípravky a sú dostupné
bez receptu. Podporný účinok však môžu
mať i prípravky s obsahom rastlinných
extraktov, ktoré môžu podporovať i uvoľ -
ňovanie slizkých hlienov a pomôcť tak
pri odkašliavaní (napr. Müllerove pastil-
ky a i.)
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Okrem infekcií dýchacích ciest sa pri
prechladnutí môžu objaviť aj infekcie mo-
čových ciest. Najčastejšou príčinou zápa-
lov močových ciest je premnoženie inak
neškodnej baktérie Escherichia coli. Pri
liečbe sa môžu používať celkové antibio-
tiká, avšak rezistencia, ktorá vzniká, často
vedie k opakovaniu infekcií. Veľmi ele-
gantnú možnosť riešenia ukázal výskum
pôsobenia tradičného prostriedku –

brusníc: brusnice bránia usadzovaniu
baktérií na stenách močových ciest a do -
chádza tak k ich vyplaveniu. Pretože sa
nesnažia zabiť baktérie ako antibiotiká,
nedochádza k výberu odolných kmeňov.
Bilinkový čaj Urosept® obsahuje okrem
brusníc ešte ďalšie látky s močopudným
účinkom. Je preto vhodný ako podporný
prostriedok pri chorobách obličiek a mo -
čových ciest. V
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Opotrebenie kĺbov – osteoartróza –
pred stavuje s predlžujúcim sa vekom po -
pulácie neustále narastajúci problém.
Medzi klinicky overené účinné látky na
zlepšenie funkcie kĺbov, tzv. chondropro-
tektíva, patrí glukozamínsulfát, chondro-
itínsulfát a hydrolyzát kolagénu. Tieto lá -
tky pomáhajú pri bolestiach a zápaloch
kĺbov na všetkých miestach. Na trhu je
veľké množstvo prípravkov vo forme tab-
liet, avšak pri dlhodobom podávaní, ako
si užívanie chondroprotektív vyžaduje, je
pre niektorých pacientov – chronických
zábudlivcov – často problém dodržať pra-
videlné dávkovanie. Okrem kĺbov sú v
nohách zaťažované i cievy. Ich ochorenie
sa významne zúča s tňuje na negatívnom

ovplyvnení kvality života v produktív-
nom veku. Prípravky radu Varikosan®

obsahujú vyváženú kombináciu rôznych
prírodných látok v starostlivosti o cievy.
Tieto látky spevňujú stenu ciev a zvyšujú
ich pružnosť, čím znižujú riziko vzniku
kŕčových žíl, opuchov a žilových zápalov.
Na lokálne použitie je vhodný Variko -
san® masážny gél. Tento prírodný rastlin-
ný prostriedok uľavuje pri pocite ťažkých
a bolestivých nôh a osviežuje unavené
nohy. Je účinný po namáhavej práci
alebo športových výkonoch a preventív-
ne pôsobí proti vzniku kŕčových žíl. Celé
spektrum prípravkov možno nájsť na
www.muller-pharma.cz Č
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Transdermálna liečba bolesti
Bolesť sama o sebe je taká stará, ako samotné ľudstvo a pravdepodobne ešte staršia, keďže bolesťou netrpí len človek, 
ale aj iné živočíšne druhy. Jedno však máme spoločné, a síce snahu túto bolesť tlmiť. Kým náš domáci maznáčik si bude 
svoju boľavú labku lízať, alebo si do nej hrýzť, my najskôr na tlmenie bolesti využijeme niektorý z dostupných liečivých 
prípravkov. Veľká časť z nich je pritom voľne dostupná v našich lekárňach, a i keď tu zaiste dostaneme odbornú radu, 
nebude od veci pozrieť sa aspoň krátko na možnosti, ktorými sme schopní jej priebeh ovplyvniť.

Ako liečime bolesť?
Vo všeobecnosti možno povedať, že kaž -

dý chorý, ktorý trpí bolesťami, môže sa
vďaka najmodernejším postupom tejto
bolesti zbaviť (existujú dokonca i vysoko
špecializované centrá na liečbu bolesti).
Zostaňme však pri liečbe, ktorú si pa -
cient môže sám takpovediac naordinovať
a aplikovať. Keďže bolesť môže mať mno -
ho podôb, líši sa podľa toho i voľba vhod-
ného analgetika. Analgetiká možno roz-
deliť na dve veľké skupiny, a síce na neo-
pioidné (nesteroidové antiflogistiká/anti-
reumatiká + paracetamol) a opioidové
analgetiká (napr. morfín, fentanyl a i.).
Používať sa môžu i látky, ktoré sa inak

bežne používajú v liečbe depresie (anti-
depresíva), alebo kŕčov (antikonvulzíva)
a pod., avšak tak ako je to pri opioido-
vých analgetikách, ich dostupnosť je ob -
medzená lekárskym predpisom. Vo svo-
jej lekárni si teda tak môžeme zaobstarať
len paracetamol (najčastejšie vo forme
tabliet alebo sirupu) a tiež nesteroidové
antiflogistiká (napr. diklofenak a iné).
Množstvo týchto látok je k dispozícii jed-
nak vo forme tabliet, ale obľúbené sú 
i liekové formy určené na lokálne použi-
tie. Pravdepodobne najznámejšie prí-
pravky sú s obsahom napr. diklofenaku
(Flector® EP a i.) vo forme gélov, emul-
gélov alebo krémov.

Liečivé náplasti
Na slovenskom farmaceutickom trhu

sa pomaly ujímajú aj náplasťové formy.
Možno si ich predstaviť tak, že ide o akú -
si náplasť, z ktorej sa účinná látka poma-
ly uvoľňuje do miesta, na ktorom je nale-
pená. Náplasti sa výhodne využívajú pri
odvykaní od fajčenia, v gynekológii (hor-
monálna antikoncepcia) a veľký rozvoj
používania sa zaznamenal pri tlmení bo -
lesti – k dispozícii sú náplasti s obsahom
opioidových analgetík (len na lekársky
predpis). Novinkou sú najmä náplasti 
s obsahom diklofenak epolamínu (Flec -
tor® EP náplasť). Sú určené na lokálnu
liečbu bolestí a zápalov šliach, kĺbov a sva-
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Profil výživového doplnku

Acnex® tabletky
Charakteristika:
Acnex tabletky je prípravok, ktorý pôsobí
na organizmus celkovo. Jeho súčasťou je ex -
trakt z tekvicových semien s obsahom fyto-
hormónov. Účinkuje na hormonálnej úrov-
ni, ale neovplyvňuje hladinu vlastných hor-
mónov pacienta. Tabletky ďalej obsahujú
sušené kolostrum, ktoré posilňuje celkovú
imunitu. Acnex tabletky obsahujú zmes
živých acidofilných kultúr, ktoré odstra-
ňujú kvasné a hnilobné procesy v hrubom
čreve a ako probiotikum posilňujú imunitu
a prispievajú tak k ničeniu patogénnych
baktérií aj v pokožke. Tabletky obsahujú
tiež vitamínový komplex – provitamín A
(B-karotén), vitamín B5 (calcium pantothe-
nicum), vitamín B6 (pyridoxín) – vitamíny,
ktoré sa zúčastňujú na metabolických pro-
cesoch v pokožke, zvyšujú obranyschopnosť
organizmu a blahodarne pôsobia na stav
pleti.
Tento prípravok je vhodný ako doplnková
liečba ťažkých foriem akné, alebo ako samo-
statná liečba ľahších foriem, čo je dané ich
unikátnym zložením, založeným na prírod-
ných látkach.

Zloženie:
Tabletky: Extrakt z tekvicových semien,
kolostrum, acidofilné kultúry, calcium
panthotenát, pyridoxín, beta-karotén.

Použitie a dávkovanie:
Žuvacie kapsuly sa prvý týždeň podávajú rá -
no a večer, potom 1 tabletka denne. 

Výrobca:
inPHARM, spol. s.r.o., Ružová dolina 6,
821 08 Bratislava, SR (vyrába u zmluvného
výrobcu Generica s.r.o., Vrbovská 39,
Piešťany).

lov, spôsobených úrazom (vyvrtnutie kĺbov, pomliaždeniny a natrhnutia svalov, väzov a šli-
ach), bolesti kĺbov. Ich hlavnou výhodou je najmä ich cielená aplikácia a zároveň veľmi
nízke riziko nežiaducich účinkov, ktoré môžu vyplývať zo systémového spôsobu poda-
nia.

Efektivita lokálnej terapie však veľmi závisí od spolupráce pacienta. Každý prípravok
na lokálnu aplikáciu, či už je vo forme gélu, krému, alebo masti je potrebné aplikovať
4–5 - krát denne, aby bola za bezpečená jeho účinnosť. Pre mnohých pacientov je práve
ťažké dodržať ten to interval aplikácii liečiva. V takýchto prípadoch sa vynikajúco dá
uplatniť Flec tor® EP náplasť. Flector® EP náplasť má rozmer 10 cm x 14 cm, nalepí
sa pria mo na postihnuté miesto a nechá sa pô sobiť 12 hodín. Účinná látka diklofenak
epolamín ob siahnutá v náplasti sa po stupne uvoľňuje a vstrebáva sa cez pokožku.
Pôsobí priamo v postihnutom svale, kĺbe, alebo šľache. Je to regulovaný sy stém uvoľ -
ňovania liečiva, čím sa za bezpečuje pravidelné kontinuálne vstrebávanie. Flector® EP
náplasť je veľmi diskrétna, elegantná, moderná terapia po hy bového aparátu.

Článok spracovala odborná 
redakcia Edukafarm
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Akné – problém dospievania
Akné (tiež acne vulgaris, z gréckeho slova „acne“) je nepríjemná situácia, ktorá sprevádza zrejme najpríjemnejšie 
a zároveň najkomplikovanejšie okamihy ľudského života, t. j. dospievanie. Azda každý z nás poznal na vlastnej koži, 
ako dokáže byť toto ochorenie nepríjemné a ako zložité môže byť, dostať ho pod účinnú kontrolu.

Ide vo svojej podstate o zápalový stav cha-
rakterizovaný nadmernou sekréciou mazo -
vých žlia zok, ktorých maz nemôže voľne odte -
kať v dô sledku zablokovania cesty odumretý-
mi bunkami vrchnej vrstvy pokožky. Do takto
nahromadeného mazu potom veľmi ľahko
prenikajú baktérie, ktoré sa tu začnú nekon-
trolovane množiť. Vzniká tak zápal, najčastej-
šie postihujúci tvár, hrudník, chrbát, ramená
a ruky, pre kto rý je v tomto prípade typická
bolestivosť, lokálne začervenanie a opuch.

Príčiny akné
O akné je známe, že sa najčastejšie vyskytuje

v období dospievania, pričom ide o výsledok
abnormálnej reakcie na kolísajúcu hladinu muž-
ského pohlavného hormónu, testosterónu.
Ochorenie zvyčajne samo po čase vymizne okolo
dvadsiateho roka života, avšak nikdy sa nedá
spoľahlivo predpovedať, u koho sa aspoň občas
budú jeho prejavy objavovať v budúcnosti.

Aj keď doteraz nepoznáme presnú príčinu
akné, vieme, že určitú úlohu pri jeho vzniku
zohráva dedičnosť, ale i celý rad ďalších fakto-
rov, ako sú stres, časté a intenzívne škrabanie
sa, kolísajúca hladina hormónov u mužov i u
žien (v rámci menštruačného cyklu), alebo styk
s rôznymi chemikáliami (dioxíny, steroidy, líti-
um a i.). Naopak, doteraz sa jednoznačne nepo-
tvrdila závislosť na požívaní čokolády, hrano -
liek, čipsov, alebo plodov mora. Podobne treba
odmietnuť spojitosť s nízkou úrovňou hygieny,
lebo zápalový proces prebieha v hlbších parti-
ách kože, ktorý bežným kúpeľom nemožno
ovplyvniť. Naopak, nadmerná hygiena tu môže
mať dokonca opačný účinok. Taktiež sa dote-
raz nepotvrdila závislosť na sexuálnej aktivite
jedinca.

Liečba akné
Z možných liečebných prístupov treba sa

dištancovať od veľmi rozšíreného nešváru -

„vytláčania uhrov“, lebo takáto neodborná
manipulácia môže viesť k rozšíreniu infekcie
nielen do blízkeho okolia, ale najmä v oblasti
očí a nosa, k zápalu mozgových blán alebo
mozgu. Z liečebného hľadiska sa často odporú-
ča kombinácia systémového a lokálneho spôso-
bu podania rôznych liečivých alebo kozmetic-
kých prípravkov, príp. výživových doplnkov 
s obsahom fytohormónov a vitamínov. Prí prav -
ky na lokálne použitie zvyčajne obsahujú deri-
váty vitamínu A, kyselinu salicylovú alebo aze-
laovú, antibiotiká, peroxid vodíka („kysličník“)
alebo rôzne prírodné výťažky z rastlín, ktoré
upokojujú a očisťujú pokožku. Veľmi ťažké
formy akné treba potom liečiť cestou systémo-
vého podávania derivátov vitamínu A alebo
antibiotík. Osvedčuje sa i liečba svetlom (nie však
intenzívne slnenie!).

Článok spracovala odborná 
redakcia Edukafarm
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kupón č.4

Ceny do tajničky:
3x pobyty
v kúpeľoch Rajecké 

Te plice v dvojlôžkovej izbe 

v hoteli Veľ ká Fatra na 

2 noci v sezóne B

Balík Relax Classic
zahŕňa polpenziu 
a procedúry na osobu: 
1x Saunový svet, 
1x Vodný svet, 
1x klasická masáž 30min., 
1x Whirpool + masážna
posteľ.

súťaž

Správnu odpoveď tajničky spolu s vystrihnutým kupónom posielajte na adresu: 
Edukafarm, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, najneskôr do 7. 1. 2009.
Výhercovia tajničky z čísla 3/2008: 1. Miesto: Jarmila Zelenková, Dubnica nad Váhom
2. Miesto: Daniela Červená, Košice | 3. Miesto: Jana Veselovská, Liptovský Hrádok
Ospravedlňujeme sa za chybné vytlačenie tajničky v minulom čísle.

Neďaleko, len 15 km od Žiliny, náj de -
te horami obklopené malebné kú peľné
me stečko Rajecké Teplice. Ak si radi
vychutnávate účinky liečivej vody a ro -
man tickú prechádzku v oko lí, ste na
správnom mieste.

Okolitá príroda Rajeckej doliny ponúka
výborné možnosti športového vyžitia a turis-
tiky po celý rok. Teplá termálna vo da vás zba-
ví únavy a zregeneruje vaše ubolené svalstvo.
Bal neologické centrum je situované v štýlo-
vom prostredí štvorhviezdičkového hotela
Aphrodite.

Najväčším lákadlom pre návštevníkov je
vodný svet. V jeho luxusných interiéroch náj -
dete dva bazény. Pobyt v termálnej vode vám
spríjemnia masážne trysky, hydromasážny
pult a ďalšie atrakcie.

Príjemným zážitkom bude pre vás ná v -
števa saunového sveta. Komplex piatich dru-
hov sáun s teplotou od 42 stupňov umož -
ňuje vy brať si takú, ktorá vám bude vyho -
vovať teplo tou, arómou, aj špe cifickosťou
svo jich účin kov. Vaše unavené telo sa v ter -
málnej vode i účinkami sau ny uvoľní a pri -
praví na masáž. Rozma nité masážne techni-
ky prekrvia svalstvo a zbavia vás napätia. Ak
chcete nechať hý čkať nielen seba, ale i svoj-
ho partnera, kúpele Aphrodite pre vás pri-
pravili príjemné prekvapenie - romantickú
masáž pre dvoch. 

V tomto roku Kúpele Aphrodite otvorili
pre svojich návštevníkov nové štúdio „Aphro-
dite Beauty“.

V ňom nájdete novú koncepciu špeciál-
nych aktívnych i pasívnych procedúr, ktoré

sú zamerané na starostlivosť o telo, postavu
i tvár. Program zostavený našimi odborník-
mi využíva špeciálne prístroje zamerané na
redukciu celulitídy. 

Novinkou na slovenskom trhu v oblasti
anti-aging je kyslíková mezoterapia, ktorú
po núkame ako prvé kúpele na Slo vensku.
Kúpele Aphrodite v Rajeckých Tepliciach
patria k najznámejším a najvyhľadávanejším
na Slovensku. V po nuke nájdete rôzne typy
pobytov, kozmetické, kadernícke služby, lie-
čebné i relaxačné procedúry. Využiť môžete
tiež reštaurácie s pestrou ponukou jedál v jed-
notlivých hoteloch, alebo v Rybárskej bašte
uprostred kúpeľné ho jazierka. 

Prijmite teda pozvanie do tohto malého
raja na zemi, kde je každý hosť vítaný.

Kúpele Aphrodite Rajecké Teplice



inPHARM s.r.o.  tel./fax: 02 50221606, e-mail: inpharm@inpharm.sk

bylinný menopauzálny čaj

Meno Tea – čaj na menopauzu Meno Tea – čaj na menopauzu so zmenami
nálad, depresiami a poruchami spánku

Meno Tea – čaj na menopauzu 
s bolesťami hlavy

Meno Tea – čaj na menopauzu 
s tráviacimi ťažkosťami




