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Ružová voda
osvieženie slnkom namáhanej pokožky
05
Ružová voda sa používa už od staroveku, a možno aj dlhšie. Na
kozmetické, ale aj liečebné účely je najlepšia damascénska (damašská) ruža, preto ak narazíte na ružový esenciálny olej či ružovú
vodu, máte takmer stopercentnú istotu, že sú práve z nej.

Posilňujme imunitu
vitamínmi C a D
06
Nielen vitamín C má priaznivé účinky pre náš imunitný systém.
Mnohým ochoreniam sa môžeme vyhnúť aj pomocou vitamínu D.

Celiakia
mnohí o svojej diagnóze ani nevedia
08
Celiakia je ochorenie postihujúce súčasne mnohé orgány. Jedná
sa o chronické autoimunitné ochorenie, kedy po pôsobení lepku
(gluténu) dochádza k poškodeniu sliznice tenkého čreva.

Tenhle spůsob léta
zdá se mi poněkud nešťastným
11
Leto je obdobie, ktoré má nádych vytúženého relaxu spojeného
najčastejšie s cestovaním do cudziny. Počas pandémie však tento
„klasický“ spôsob relaxu z pochopiteľných dôvodov zostáva tabu.
Ale, čo takto urobiť si úplne inú dovolenku...

Plánujete zmenu
zdravotnej poisťovne?
13
Na Slovensku v súčasnosti máme tri zdravotné poisťovne. Jednu
štátnu a dve súkromné . Nedá sa povedať, ktorá je najlepšia alebo najhoršia. Každá poskytuje iné benefity. Záleží na tom, aký je váš
zdravotný stav a čo od poisťovne očakávate.

STARÁME SA O VAŠE ZDRAVIE
Produkty, ktoré sa nachádzajú v časopise, nájdete
vo všetkých lekárňach s označením

Pred slnkom by sme sa nemali skrývať, pretože práve slnko je
najdôležitejším a ťažko nahraditeľným zdrojom vitamínu D3,
ktorý je dôležitý pre zdravé kosti, zuby a pokožku. Ovplyvňuje
nielen správne fungovanie kardiovaskulárneho systému, metabolizmus cukru v krvi, ale aj psychické zdravie. Napriek tomu,
že až 90 % potrebného množstva tohto vitamínu môžeme získať
pobytom na slnku, niektoré zložky jeho žiarenia predstavujú pre
nechránenú pokožku riziko.

tipy pre

zdravé opaľovanie

LADIVAL OF 50
sprej na opaľovanie 200 ml
Spoľahlivo chráni jemnú detskú
pokožku pred spálením
a následným poškodením hneď
po nanesení. Je obzvlášť dobre
tolerovaný kožou a vhodný aj
pre deti s atopickým ekzémom.

Lekárnik radí
Slnečné žiarenie, ktoré dopadá na zemský povrch, sa skladá z 50 % viditeľného
žiarenia, 45 % infračerveného a 5 % ultrafialového žiarenia (UV). UV žiarenie, presnejšie UVA a UVB, predstavuje pri opaľovaní pre našu pokožku riziko. UVA žiarenie
preniká hlboko do pokožky, spôsobuje vysušenie a predčasné starnutie. UVB pôsobí na vrchnú vrstvu kože a vyvoláva jej spálenie. To sa prejavuje začervenaním,
pocitom pálenia a zvýšenou citlivosťou na dotyk.

LADIVAL OF 15
sprej na opaľovanie na alergickú
kožu 150 ml
Poskytuje účinnú ochranu pred
spálením kože a jej predčasným
starnutím. Rýchlo sa vstrebáva,
nie je lepkavý a chráni ihneď.

Vrásky
Nadmerné opaľovanie časom spôsobuje predčasné starnutie pleti a hlboké vrásky.

Alergia na slnko
Nepríjemné vyrážky a opuchy ako následok pôsobenia UV žiarenia trápia asi 10 %
populácie. Poškodenie kože môžu vyvolať aj niektoré zložky opaľovacích krémov,
preto ak máte citlivú pleť so sklonom k akné, venujte zvýšenú pozornosť zloženiu
prípravkov, ktoré použijete.

Rakovina kože
V najhorších prípadoch dlhodobého vystavovania sa UV žiareniu bez ochrany sa
môže dostaviť rakovina kože.

ako zabrániť poškodeniu pokožky
Používajte opaľovacie krémy
Opaľovacie krémy si väčšinou vyberáme na základe čísla, ktoré označuje daný faktor. Čo však toto číslo znamená? Číslo SFP, teda ochranného faktora krému, oleja či
spreja na opaľovanie určuje násobok času, o aký si môžete pobyt na slnku predĺžiť

LADIVAL AKUT
sprej po opaľovaní 150 ml
Dermatologický sprej špeciálne
vyvinutý na upokojenie slnkom
podráždenej kože. Slnkom
vyvolané sčervenenia miznú
pocit napätia kože sa zmierňuje.
www.damipharm.sk I 03
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Aký ste fototyp?
Nie každá pokožka sa pri opaľovaní
začervená. Záleží na tom, koľko obsahuje
melanínu, kožného pigmentu, ktorý ju
chráni pred spálením.
Fototyp 1 – Svetlé alebo ryšavé vlasy, bledá
koža. Veľmi citlivá pokožka, často s pehami,
na slnku rýchlo sčervenie a nezhnedne. Pri
pobyte vonku treba používať krém s najvyšším ochranným faktorom (na Slovensku
SPF30, pri mori SPF50 a viac).
Fototyp 2 – Svetlý európsky typ, svetlá pleť
s menším množstvom pieh, oči sivej, modrej
alebo zelenej farby, blond vlasy. Faktor pre
zdravé opaľovanie (max. 30 minút): SPF 50.
Fototyp 3 – Tmavý európsky typ, svetlohnedá pokožka, vlasy a oči väčšinou
hnedej farby. Pokožka po opaľovaní
zhnedne. Faktor pre zdravé opaľovanie
(max. 45 minút): SPF 30.
Fototyp 4 – Stredozemný typ, tmavá pleť,
veľmi tmavé oči a vlasy. Takmer nikdy sa nespália. Faktor pre zdravé opaľovanie: SPF10,
pri mori SPF20.
Fototyp 5 – Ľudia veľmi tmavej pleti s
čiernymi vlasmi a tmavými očami sa nemusia obávať spálenia na slnku. Postačí im
ochranný faktor 10.
Fototyp 6 – Najtmavší typ. Ich pleť je voči
slnku veľmi odolná, pri slnení nikdy
nesčervená. Stačí používať krém s SPF10.

bez toho, aby ste sa spálili. Napríklad človek s veľmi svetlou pleťou, ktorý sa bez
ochrany spáli po 10 minútach, ak použije krém so SFP 30, môže stráviť na slnku
10x30, teda 300 minút bez nebezpečenstva podráždenia kože. Natieranie treba
opakovať po uplynutí tohto času, ale aj po kúpaní či po nadmernom potení.

Postupné slnenie
Prudké oteplenie vás možno láka tráviť celé dni na slniečku, ale po uplynutí zimného obdobia je lepšie, aby ste si na slnečné lúče zvykali postupne. Začnite
krátkymi, niekoľkominútovými pobytmi na slnku, ktoré budete postupne
predlžovať. Takto získate rovnomerné a zdravé opálenie.

V čase intenzívneho žiarenia sa neopaľujte
Ak túžite po bronzovej pleti, opaľujte sa, ale zvýšte opatrnosť v najhorúcejších
častiach dňa. Vystavujte sa slnečným lúčom len v krátkych intervaloch a po zvyšok
času sa chráňte svetlým priedušným oblečením. Nezabudnite používať kvalitné
slnečné okuliare, aby ste sa vyhli poškodeniu zraku. Dôležitým doplnkom je aj
pokrývka hlavy, letný klobúk, prípadne šatka.

Ochrana zvnútra – zaraďte do jedálnička potraviny
bohaté na antioxidanty
Potraviny, ktoré obsahujú množstvo vitamínov, minerálov a antioxidantov, dokážu
ochrániť vaše telo nielen pred voľnými radikálmi, ale aj pred príznakmi starnutia,
ktoré sa môžu časom objaviť. Niektoré antioxidanty podporujú tvorbu melanínu,
ktorý chráni kožu pred spálením. Tieto potraviny vám pomôžu zvýšiť ochranu pred
UV žiarením:
n červené ovocie a zelenina – paradajky, melóny, jahody
n zelenina s obsahom betakaroténu – mrkva, špenát, brokolica
n čokoláda
n vajcia
n ryby, rybí olej
n zelený čaj

Regenerácia po opaľovaní
Po opaľovaní si pleť zaslúži dôkladnú starostlivosť. Najdôležitejšia je hydratácia, pretože vplyvom žiarenia pokožka stráca vlhkosť. Pri rozumnom opaľovaní postačí
obyčajné hydratačné telové mlieko. Veľmi prospešnými zložkami produktov sú
prírodné rastlinné maslá a oleje, napr. bambucké, kakaové maslo, kokosový alebo
jojobový olej. K regenerácii postačia aj čisté oleje. Ak sa po opaľovaní osprchujete
vlažnou vodou, pokožka lepšie prijme hydratačné prípravky.

Čo robiť, keď sa spálite?
Každému sa občas stane, že sa pozabudne a zanedbá ochranu pokožky, alebo zaspí
na slniečku. Následky sa objavia do 24 hodín a môžu trvať niekoľko dní, niekedy aj
viac ako týždeň – závisí to od typu pleti a intenzity spálenia. Mierne spálenie trvá
3 až 5 dní, pri regenerácii sa pokožka môže lúpať. V závažnejších prípadoch sa môžu
objaviť bolestivé opuchy. Vážne prípady spálenia s pľuzgiermi a veľmi červenou
kožou si vyžadujú návštevu lekára a hojenie po dobu 2 týždňov.
Aby bola regenerácia po spálení od slnka čo najznesiteľnejšia, držte sa týchto rád:
n Ak sa vám objavili pľuzgiere, nestrhávajte ich! Je to prirodzená reakcia vášho
tela, ktorá pomôže pokožke zahojiť sa.
n Nepríjemné pocity pomôžu zmierniť studené obklady, prípadne gél aloe vera.
n Počas hojenia sa znovu nevystavujte slnečným lúčom.
n Lúpanie kože sa nesnažte nasilu urýchliť. K odstráneniu odumretých buniek
vám pomôže teplý kúpeľ.
n Pite dostatok tekutín, pretože horúčava telo dehydruje a pokožku vysúša.
PharmDr. Petra Haár Némethová
lekárnik
04 I

Vôňa kvitnúcej prírody je ako pohladenie
zmyslov s citom pre zdravie, relax a krásu.
Pestrú paletu vôní, farieb a tvarov
nájdeme pod jedným slovom – ruža.
Jej omamná vôňa zo svojej esenciálnej
podstaty upokojí nervozitu
aj povzbudí zmysly...

RUŽOVÁ
VODA
osvieženie slnkom namáhanej pokožky
Ružová voda sa používa už od staroveku, a možno aj dlhšie. Podľa
starogréckej mytológie bola ruža zasvätená bohyni krásy a lásky
Afrodité. Na kozmetické, ale aj liečebné účely je najlepšia damascénska (damašská) ruža, preto ak narazíte na ružový esenciálny olej
či ružovú vodu, máte takmer stopercentnú istotu, že sú práve
z nej.

Medardovo
pohladenie

PREČO A AKO
by sme mali ružovú vodu používať?

účinná pomoc
pre pokožku tváre
nielen v dňoch letných horúčav

n Pôsobí mimoriadne osviežujúco. Má krásnu, mierne sladkú,
kvetinovú vôňu.
n Vyrovnáva pH pokožky. Ak ju primiešate do denného krému
na báze vody, vaša pleť bude hebká a vláčna.
n Čistí pokožku. Pravidelným používaním zbavíte vašu pokožku
nielen prachu a nečistôt, ale aj odumretých kožných buniek.
n Má antiseptické a antibakteriálne vlastnosti. Tieto vlastnosti a jej sťahujúce účinky ju robia úžasným liekom na akné.
n Zbavuje pokožku jemných liniek a vrások. Na tento účel si
pripravte šálku ružovej vody s dvomi čajovými lyžičkami glycerínu
a zopár kvapkami ružového esenciálneho oleja. Natierajte na tvár
a masírujte.
n Lieči popálenú pleť nielen po slnení, ale aj v dôsledku malých
domácich nehôd, napríklad pri varení. Zároveň má chladivý
a upokojujúci účinok.
n Čistí zanesené póry, ktoré sa prejavujú ako nepekné čierne
bodky v problematickej T-zóne.
n Je skvelá aj ako pleťová voda po holení (na ošetrenie depiláciou potrápenej pokožky) pre uzatvorenie pórov a dezinfekciu.
n Zbaví vás únavy a opuchu očí. Navlhčite vatové tampóny
ružovou vodou a na chvíľu priložte na očné viečka.

ružová voda s čistiacim
a tonizujúcim účinkom

DOS
V KATUPNÉ
LEK ŽDEJ
ÁRN
I

Vodný destilát (hydrolát) z čerstvých lupeňov ruže damascénskej obsahuje prchavé
a vonné látky z ruží, ktoré sú rozpustné vo
vode. Pre svoje výrazné antibakteriálne
účinky sa ružová voda nemusí stabilizovať
žiadnymi konzervačnými látkami, napriek
tomu, že je to čistý vodný roztok bez alkoholu.

Ružová voda Medardovo pohladenie
je excelentná hypoalergénna pleťová
voda s čistiacim a tonizujúcim účinkom na všetky typy pleti:
n udržiava pH pokožky,
n stimuluje regeneračné procesy,
n má protizápalové účinky pri akné
a nadmernom slnení,
n zachováva hladkú a elastickú pokožku,
n jej upokojujúce vlastnosti sú využiteľné
aj pri očných kúpeľoch na „unavené oči“
a ochabnuté viečka,
n je vhodná aj na kozmetickú masáž pleti.

www.damipharm.sk I 05
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Posilňujme
imunitu
vitamínmi
a

CD

Nielen vitamín C má priaznivé účinky pre náš
imunitný systém. Mnohým ochoreniam sa
môžeme vyhnúť aj pomocou vitamínu D.
Starostlivou prevenciou môžeme posilniť
obranyschopnosť organizmu, čím predídeme
mnohým zdravotným problémom.
Navyše, dostatočné množstvo vitamínu C a D
pomáha zmierniť už vzniknuté zápaly.
Ochraňujme svoje zdravie dostatkom vitamínov,
ale aj zdravým životným štýlom.
MEDARDOVO ČARO
sypaná čajová zmes s vitamínom C
Výrazne aromatická osviežujúca
sypaná čajová zmes s vitamínom C.
Vitamín C dodávajú šípky a ibištek.
Badyán a citrónová tráva má
antioxidačné vlastnosti, cejlónska
škorica znižuje hladinu glukózy
v krvi, kardamón a zázvor podporujú
trávenie.
06 I

Ochrana nášho zdravia i zdravia našej rodiny sa v priebehu niekoľkých týždňov
stala prioritou. „Dôležitá je kontinuálna podpora imunitného systému. Kľúčom
k úspechu je dlhodobá starostlivosť o naše telo, dostatok vitamínov a minerálov a, samozrejme, zdravý životný štýl. Vitamíny C a D pomáhajú predchádzať
veľkému množstvu ochorení a zápalov v tele, ale takisto zmierňovať tie, ktoré už
v tele prebiehajú,“ vysvetľuje Ing. Bohumil Hlavatý, výkonný riaditeľ České
a slovenské asociace pro speciální potraviny, a dopĺňa: „Naše telo je komplexný
organizmus, preto nie je možné zamerať sa iba na jednu časť a zvyšok vynechať.
Dobrou správou je, že pre zdravé telo môžeme urobiť malé kroky už dnes.“

Prínos vitamínu C
Prínos vitamínu C v podobe podpory našej imunity, a tým aj ochrany pred
infekciami, je verejnosti dobre známy. Vitamín C je však rovnako antioxidantom, ktorý chráni bunky nášho tela a súčasne znižuje riziko vzniku rakoviny
a ďalších ochorení.
Vitamín C nielen podporuje regeneráciu celého tela, zlepšuje vstrebávanie
železa, ale ovplyvňuje aj našu psychickú pohodu a pomáha prekonávať únavu
a vyčerpanie. Nie je možno úplne známe, že vitamín C má vplyv aj na tvorbu
kolagénu, ktorý v našom tele zodpovedá za správnu štruktúru a pružnosť ciev,
kostí, zubov, ďasien, chrupaviek a kože.
Získať ho môžeme najlepšie z čerstvého ovocia a zeleniny. Odporúčaná
denná dávka je 100 mg vitamínu C za deň, čo sa rovná približne piatim porciám čerstvého ovocia alebo zeleniny. Veľké množstvo vitamínu C obsahuje
okrem citrusov aj červená paprika, brokolica, jahody, kivi alebo čierne ríbezle.
Vitamínom C sa nemôžeme predávkovať, pretože jeho nadbytok naše telo
bezpečne vylúči. Nebojte sa preto dopriať si ho dostatok! Dostatočné
množstvo vitamínu C získate aj z výživových doplnkov bežne dostupných
v lekárňach. Zvýšené dávky vitamínu C potrebujú najmä starší ľudia, tehotné
ženy, deti v období rastu a fajčiari.

Dôležitý vitamín D
Nie príliš známy vitamín D má celú
škálu benefitov. Pomáha telu predchádzať
osteoporóze, nádorovým, kardiovaskulárnym
a autoimunitným ochoreniam, infekčným
chorobám, ale aj cukrovke 2. typu či astme.

AVITA VITAMIN C
LIPOSOMAL Plus
roztok, fosfolipidový komplex
Vitamín C v lipozomálnej tekutej
forme. Vitamín C je veľmi dôležitý
pre normálne fungovanie
imunitného systému, výrazne
vplýva na zdravie ciev, nervovú
sústavu a energetický metabolizmus, dokáže zvýšiť absorpciu
železa a pomáha v organizme
regenerovať vitamín E.

Dôležitým zdrojom vitamínu D je slnečné žiarenie, preto v nie príliš slnečných
oblastiach môžu ľudia trpieť jeho nedostatkom. Odporúčanou dávkou v SR je
5 mikrogramov za deň, avšak výsledky európskych výskumov hovoria, že by
sme ho mali denne získať až 10 mikrogramov. „Svetovo sa odhaduje, že až jedna
miliarda ľudí nemá tohto vitamínu dostatok. Pokiaľ si telo zo slnečného žiarenia
nevytvorí dostatočné množstvo vitamínu D, potrebuje ho získať z potravy,“ približuje Ing. Bohumil Hlavatý.
Veľké množstvo vitamínu D obsahuje rybie a hydinové mäso, tuky, vajcia,
mlieko, ale tiež huby a syry. Vitamín D je potrebné dopĺňať, pretože našu
schopnosť získať ho dostatok zo slnečného žiarenia ovplyvňuje celé množstvo
faktorov, akými sú vek, kožný pigment, ročné obdobia, denná doba, miesto,
kde sa nachádzame, plocha kože, ktorú máme ožiarenú, ale aj množstvo
použitých krémov s UV faktorom. „Vzhľadom na globálny nedostatočný príjem
vitamínu D sú na trhu dostupné výživové doplnky, ktoré môžu zabezpečiť jeho
dostatočný príjem. Vitamín D pomáha bojovať aj so zápalmi či ochoreniami v tele
a neslúži tak iba ako ich prevencia,“ upozorňuje Ing. Bohumil Hlavatý.
Pre viac informácií nielen o výživových doplnkoch navštívte webovú stránku
www.prozdraveziti.cz, ktorá je pod záštitou ČASP.

Mgr. Martina Kristiánová, MBA, slovenské fórum ČASP

AVITA D3 K2
LIPOSOMAL Plus
roztok, fosfolipidový komplex
Vitamín D3 v tekutej lipozomálnej
forme je aktívna forma vitamínu D,
ktorú náš organizmus dokáže
vytvárať pomocou slnečného
svetla. Vitamín D3 (cholekalciferol)
zohráva dôležitú úlohu
v metabolizme vápnika
v organizme, čím zabezpečuje
vyvážený imunitný systém.
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Počet celiatikov, pre ktorých je zatiaľ jedinou liečbou prísne
dodržiavanie bezlepkovej diéty, stále rastie. Posledné sčítavanie
celiatikov na Slovensku k 31. 12. 2019 hovorí o počte 22 735
pacientov. Ide o pacientov, ktorí sú dispenzarizovaní
v gastroenterologických ambulanciách.
Skutočný počet pacientov s týmto ochorením je však podstatne
vyšší, pretože mnohí z nich o svojej diagnóze ešte stále nevedia.
Bezlepková diéta predstavuje liečebnú alternatívu aj pre
pacientov s neceliakálnou gluténovou senzitivitou (NCGS),
ktorej výskyt je významne vyšší ako u samotnej celiakie.

celiakia

mnohí o svojej diagnóze ani nevedia
ČO JE CELIAKIA?
Celiakia je ochorenie postihujúce súčasne mnohé orgány. Jedná sa o chronické autoimunitné ochorenie, kedy po pôsobení lepku (gluténu) dochádza k poškodeniu
sliznice tenkého čreva. Lepok (glutén) je bielkovina nachádzajúca sa v obilninách
ako pšenica, jačmeň, raž, kontaminovaný ovos a vo všetkých výrobkoch z nich vyrobených, alebo do ktorých boli tieto obilniny pridané ako súčasť prídavných látok.
Ide o celoživotné a geneticky podmienené ochorenie, kedy jedinou možnou
liečbou je vynechanie lepku z jedálnička pacienta.

CELOŽIVOTNÁ PRÍSNA BEZLEPKOVÁ
DIÉTA VEDIE K VYMIZNUTIU PRÍZNAKOV
A PREDCHÁDZA RIZIKÁM, KTORÉ SÚ
S TOUTO DIAGNÓZOU SPOJENÉ.
DIAGNOSTIKA OCHORENIA
Prvým krokom v rámci diagnostiky celiakie je podozrenie lekára na celiakiu na
základe klinických ťažkostí pacienta a serologické vyšetrenie, kedy sa z krvi
stanovujú špecifické markery poukazujúce na toto ochorenie. V prípade, že sú krvné
testy pozitívne, pacient musí absolvovať enterobioptické vyšetrenie u gastroenterológa, tzv. „hadicu“, pričom sa pacientovi odoberá vzorka zo sliznice tenkého
čreva. Doplnkovou diagnostickou metódou je vyšetrenie špecifických antigénov
HLA DQ2 a DQ8, ktorých prítomnosť naznačuje genetickú predispozíciu pre celiakiu. Nakoľko ide o genetické ochorenie, každý pacient by mal svojmu obvodnému
lekárovi oznámiť, že sa u jeho prvostupňového príbuzného celiakia vyskytla.
Podľa ESPGHAN 2012 (Európska spoločnosť pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu) je možné, podľa prísnych diagnostických kritérií a výsledkov,
stanoviť u pacienta v detskom veku diagnózu celiakie aj iným spôsobom. Tento
spôsob môže navrhnúť po dohode s rodičmi len pediatrický gastroenterológ.
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Únava? Psychické poruchy? Anémia? Rednutie kostí? Poruchy menštruácie? Problémy s otehotnením? Kožné vyrážky?...
Aj to môžu byť príznaky celiakie.

PRÍZNAKY CELIAKIE
V detskom veku je to predovšetkým celkové neprospievanie (výška, hmotnosť),
opakované bolesti brucha, vracanie alebo hnačky.
U dospelých sa okrem tráviacich ťažkostí stretávame častejšie s prejavmi mimo
tráviaci trakt ako únava, psychické poruchy, anémia z nedostatku železa, rednutie
kostí, poruchy menštruácie, problémy s otehotnením, kožné vyrážky, zápaly kĺbov,
defekty zubnej skloviny.

ČORAZ ČASTEJŠIE SA JEDNÁ O ÚPLNE
BEZPRÍZNAKOVÝCH PACIENTOV, KTORÝM
BOLA CELIAKIA DIAGNOSTIKOVANÁ
NÁHODNE, ALEBO V RÁMCI SKRÍNINGU
PRÍBUZNÝCH PACIENTOV S CELIAKIOU.
RIZIKÁ PRI OMEŠKANÍ DIAGNOSTIKY
Neliečená celiakia vedie k chronickému deficitu živín, ale tiež malígnym ochoreniam
ako napr. karcinóm tenkého čreva, sliznice úst a pažeráka a tzv. non-Hodgkinov
lymfóm (rakovina lymfatických uzlín).
Pacienti s celiakiou majú taktiež zvýšené riziko ďalších autoimunitných ochorení
ako cukrovka I. typu alebo ochorenie štítnej žľazy.

ATYPICKÉ PRÍZNAKY CELIAKIE
V poslednej dobe sa čoraz častejšie stretávame s asymptomatickými pacientmi, ktorí boli diagnostikovaní v rámci rôznych iných vyšetrení, eventuálne
v rámci skríningu príbuzných pacientov s celiakiou, nakoľko sa jedná o geneticky podmienené ochorenie.

TRADIČNÉ SLOVENSKÉ
HALUŠKY
bezgluténové v prášku
Bezgluténové HALUŠKY Novalim sú
vyrobené z prirodzene bezlepkových surovín. Obsahujú pravé
zemiakové vločky a zemiakovú
múku, pohánkovú a ryžovú múku,
hrachovú bielkovinu, sú obohatené
minerálmi z morských rias. Ich
príprava je veľmi jednoduchá, stačí
ich len zmiešať s vodou a uvariť.
Vhodné na prípravu klasických
bryndzových halušiek, kapustových strapačiek a pod. Bez lepku,
mlieka, vajec, sóje. Kód: D1104
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celiakia

na Slovensku – čo o nej možno neviete
www.bezlepku.sk

Všetci, ktorí sa chcú o celiakii dozvedieť viac, nájdu množstvo informácií
a článkov od uznávaných odborníkov z oblasti zdravia a výživy bez lepku
v ročenke BEZlepku 2020/2021, ktorú je možné stiahnuť si bezplatne vo formáte PDF na internetovej stránke www.bezlepku.sk.

CAKE MIX
Bezlepková piškótová zmes.
Obsahuje kypriaci prášok.
Na bezlepkové piškótové cestá,
muffiny, bábovky, palacinky,
krehké koláče, lístkové cestá,
sušienky... kód: D0976

Do pozornosti dávame okrem iného článok „Celiakia na Slovensku – čo
o nej možno neviete“, ktorého autorkou je MUDr. Božena Pekárová, vedúca
pracovnej skupiny pre celiakiu Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti.
Od roku 2003 má celiakia aj svoj medzinárodný deň, ktorý pripadá na tretí
májový víkend a jeho poslaním je zvýšiť povedomie o tomto celoživotnom
ochorení postihujúcom približne 1 % obyvateľov. Vzhľadom na to, že len asi
každý desiaty človek trpiaci celiakiou o svojej diagnóze vie, je dôležité venovať
sa šíreniu informácií nielen medzi odbornou verejnosťou, ale aj tou laickou.
Osvetovú kampaň k MEDZINÁRODNÉMU DŇU CELIAKIE, ktorý sme si tento
rok pripomenuli 16. 5. 2020, čitatelia nájdu na www.bezlepku.sk.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE
O ŽIVOTE BEZ LEPKU SA NACHÁDZAJÚ
AJ NA WWW.FACEBOOK.COM/BEZLEPKU.SK

Vyrobené z prirodzene bezlepkových a bezpšeničných surovín. Aj na lekársky predpis pre pacientov
s celiakiou alebo alergiou na lepok. U lekárov: gastroenterológ, imunológ – alergológ, internista,
pediater alebo dermatovenerológ. Mesačný limit na lekársky predpis od 15 rokov veku: 10 kg.

Bakery mix

Universal mix

bezlepková múčna zmes
na kysnuté cesto, ktorá
obsahuje vlákninu
psyllium
kód: D0973

bezlepková univerzálna múčna
zmes na cestoviny a múčne jedlá,
vhodná aj na zahusťovanie
polievok a omáčok
kód: D1029

Fine mix

Bread mix white

bezlepková múčna zmes
na perníky a medovníky,
ktorá obsahuje kypriaci
prášok do perníka
kód: D0977

bezlepková múčna zmes
na svetlý chlieb a pečivo,
ktorá obsahuje až 3 druhy
vláknin: jablčná, bambusová
a psyllium
kód: D1030

Bread mix dark

Pravidelne dopĺňame aj videorecepty:
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Videorecepty Liana

bezlepková múčna zmes
na tmavý chlieb a pečivo
s pohánkou, ktorá obsahuje
až 3 druhy vlákniny: jablčná,
bambusová a psyllium
kód: D1031

viac ako
500 receptov na:

Citát zo slávnej českej filmovej klasiky, uvedený v nadpise tohto článku,
vystihuje blížiaci sa čas letných dovoleniek a prázdnin.
Plánované pobyty pri mori či návštevy exotických krajín sú v nedohľadne,
veľké kultúrne podujatia boli zrušené. Napriek tomu, že bezpečnosť
a zdravie sú na prvom mieste, tieto skutočnosti sú pre mnohých skľučujúce.

Tenhle spůsob léta
zdá se mi poněkud
nešťastným

... ALE máme naše HORY...
Leto je obdobie, ktoré má nádych vytúženého relaxu
spojeného najčastejšie s cestovaním do cudziny. Počas
pandémie však tento „klasický“ spôsob relaxu z pochopiteľných dôvodov zostáva tabu. Samozrejme, že čas
dovoleniek môžeme stráviť aj pasívne, či už vo svojom
byte alebo prácou v záhradke.
Ale, čo takto urobiť si úplne inú dovolenku...

Slovensko disponuje nespočetným množstvom lokalít vhodných na trávenie leta. Suverénne najrozmanitejšie možnosti
ponúka turistika v horských oblastiach. Po rokoch strávených
pri mori a na uliciach cudzích miest môže byť návrat do
prírody našej domoviny príjemnou zmenou. Navyše, turistika je výborná nielen na zlepšenie kondície, ale slúži aj
ako prevencia osteoporózy.

Veľký Rozsutec

Ak ste už uvažovali nad takýmto typom dovolenky, ale s
turistikou nemáte veľké skúsenosti, máme pre vás návod
ako turistickú dovolenku zvládnuť v zdraví a pohode:

1

Pri výbere trasy musíte brať do úvahy svoju kondíciu
a skúsenosti. Všímajte si čas a náročnosť. Ak ste úplný
začiatočník, mali by ste myslieť na to, že trasa môže trvať oveľa
dlhšie, preto treba rátať aj s dvoma hodinami navyše. V tomto
prípade je lepšie sa podceniť ako preceniť. Dobré je stiahnuť
si rôzne mobilné aplikácie zamerané na tento účel a okrem
toho mať pri sebe mapu a kompas.

2 Nezabudnite na turistické značky a pred výletom sa
uistite, že poznáte všetky druhy značenia.
3

Výbavu a termín naplánujte podľa počasia, vyvarujte sa
búrkam i veľkým horúčavám.
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4

Venujte pozornosť obuvi, nesmú chýbať kvalitné turistické topánky. Bez bezpečnej obuvi môžete na túru
zabudnúť. Zradný skalnatý terén v spojení s nesprávnou obuvou môže spôsobiť rôzne zranenia.

5 Odev si vyberte radšej syntetický než bavlnený, pretože
bavlna po prepotení drží vlhkosť a spôsobuje diskomfort. To
platí aj pri ponožkách, preto siahnite radšej po vlnených alebo
po takých, ktoré sú zo syntetických materiálov. Oblečte sa
vrstvovito, tak máte istotu, že ak bude teplo, je stále možnosť
si niečo vyzliecť a naopak. Dôležitou súčasťou výbavy je aj
ľahká nepremokavá vetrovka a pokrývka hlavy.
6

Do batohu si nezabudnite pribaliť náhradné ponožky,
mapu, kompas, opaľovací krém a slnečné okuliare (kvôli silnejšiemu UV žiareniu), zásoby čistej vody (minimálne 3 litre
na osobu), čelovku pre prípad núdze, potraviny na doplnenie
energie (ideálne je sušené ovocie, oriešky, energetické
tyčinky), nožík a menšiu lekárničku (náplasti, obväzy, trojrohá
šatka..). V prípade, že trpíte bolesťami kĺbov, napr. kolien, je
nutné si vziať ortézu.

7 Čas odchodu si naplánujte na ráno. Čím skôr, tým lepšie,
ak chcete mať istotu, že vám na zostup a prípadné prestávky
zostane dostatok času a vrátite sa za svetla.

Medardov dotyk

DOS
V KATUPNÉ
LEK ŽDEJ
ÁRN
I

dezinfekcia a čistenie rúk

poskytne dezinfekčný účinok
pre celú rodinu počas výletov
a prechádzok
Bezoplachový prírodný čistiaci prostriedok – dokonale
nahrádza bežné mydlo a vodu. Glycerol so zvláčňujúcim
(emolientným) účinkom
zabraňuje vysušeniu rúk
po expozícii etanolom.

Ľudské dotyky nám
prospievajú nielen
po stránke emocionálnej,
ale aj fyzickej.
Vďaka nim sa v živote
tešíme zdraviu
i mnohým úspechom.
n čistí a osviežuje
n má dezinfekčný účinok
n eliminuje výskyt
škodlivých baktérií
n odporúča sa aj na
zapálené rany

8

Na túry, najmä ak ste
začiatočníci, nechodievajte sami.
Nájdite si spoločníka, najlepšie
skúseného. Ak idete sami, vždy
dajte niekomu vedieť, kde sa
budete nachádzať a kedy sa
plánujete vrátiť.

9 Nikdy nevynechajte
rozcvičku! Rovnako, ako keď
idete športovať, tak aj pred
výstupom je nutné dobre sa
rozohriať a ponaťahovať (poriadne rozhýbať členky, kolená, ale aj trup a ramená, ponaťahovať si
achillovky a stehenné
svaly).
10 Pri výstupe aj zostupe sa snažte dodržať si konštantné tempo. Zbytočne sa
nenáhlite, ušetrite si energiu na
neskôr. Vždy, ak máte možnosť,
doprajte si prestávku, nie však
veľmi dlhú, aby vám nestuhli svaly.

... inšpirujte sa...
Ak vám chýba inšpirácia, na začiatok
môžete navštíviť menej náročné
lokality, ktoré poskytujú uspokojujúce zážitky:
Chata pri Zelenom plese, Kostolecká a Manínska tiesňava,
Malý Rozsutec, Popradské Pleso, Sitno, Tomášovský výhľad,
Sivec... Pre malé deti sú ideálne najmä: Zádielska dolina,
Chodník korunami stromov Bachledka, Hrebienok, Vodopád
Skok, Kvačianska dolina, Náučný chodník Jánošíkove diery,
Zraková pyramída Súľov...
Slovensko je bohaté aj na historické budovy a pamiatky.
Tí z vás, ktorí si nevedia predstaviť leto bez kúpania a slnenia,
majú tiež kam ísť. Slovensko síce nemá more, zato má dostatok prírodných jazier, tajchov, termálnych prameňov,
travertínových jazierok s čistou vodou a nádherným
prostredím. Kúpania sa báť nemusíte, pretože šírenie vírusu
vo vode sa pri testovaní nepotvrdilo. Navyše v jazierkach sa
dá okúpať zadarmo.
Okrem toho máme aj udržiavané cyklotrasy a cyklistické
chodníky v mestách i mimo miest, takže viete stráviť slnečné
dni na korčuliach, bicykloch a kolobežkách.
A na záver pripomíname: nezabudnite si vždy so sebou
zobrať ochranné prostriedky – rúška a dezinfekciu,
a samozrejme, držať si od ostatných čo najväčší odstup.

Alexandra Dundová DiS. art.
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Plánujete zmenu

ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE?
Uvažujete tento rok nad zmenou zdravotnej poisťovne? Hoci je
to jednoduché, nie je to také rýchle ako pri zmene banky či mobilného operátora, kedy k zmene prichádza zo dňa na deň. Zmenu
poisťovne môžete urobiť buď osobne, telefonicky alebo elektronicky vypísaním a podaním žiadosti najneskôr do 30.9.2020
s platnosťou od 1.1.2021.
Ak žiadosť podáte iba o jeden deň neskôr, poistencom vybranej
poisťovne sa stávate až od 1.1.2022. Môže sa stať, že vaša žiadosť
o zmenu zdravotnej poisťovne bude zamietnutá, ale iba v tom prípade, že ste ju nesprávne vyplnili, alebo ak ste poslali žiadosť
naraz do dvoch rôznych poisťovní a jednu z nich ste do 30.9.2020
nezrušili.

Na Slovensku v súčasnosti máme tri zdravotné poisťovne.
Jednu štátnu (VšZP) a dve súkromné (Dôvera a Union). Nedá
sa povedať, ktorá je najlepšia alebo najhoršia. Každá poskytuje iné benefity. Záleží na tom, aký je váš zdravotný stav a čo
od poisťovne očakávate.
Pri výbere je dôležité brať do úvahy viac faktorov, napr. sieť
zmluvných lekárov. Na web stránke každej poisťovne sa
nachádza zoznam zmluvných lekárov podľa lokality a ich špecializácie. Ďalším dôležitým faktorom sú čakacie lehoty na
jednotlivé zákroky. Orientačné čakacie lehoty, ako aj počet
pacientov čakajúcich na zákrok, majú poisťovne tiež zverejnené na webe. Asi najdôležitejší a zároveň rozhodujúci činiteľ
pri výbere poisťovne predstavujú rôzne bonusy, ktoré
poisťovňa poskytuje svojim klientom.

PRINÁŠAME VÁM KRÁTKE
POROVNANIE PONÚK
JEDNOTLIVÝCH
ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ:
Vybrané benefity VšZP
– rozšírené vyšetrenia v rámci preventívnych prehliadok (napr.
test na okultné krvácanie, cytologické vyšetrenie), častejšie
preventívne prehliadky (napr. u urológa), príspevok na dentálnu hygienu pre dieťa vo výške 50 % z platby (max. 30 eur),
liečba porúch príjmu potravy v Národnom ústave detských
chorôb v Bratislave a komplexná liečba morbídnej obezity
pre dospelých, prednostné vyšetrenie na mamografiu do 15
dní vo vybraných zdravotníckych zariadeniach, 100% zľava
na očkovanie proti chrípke a 100% zľava na 3. dávku vakcíny
proti žltačke, preplatenie tretiny nákladov za liečebný pobyt
„Obezita“ a „Zdravý chrbát“ vo vybraných kúpeľoch , 10-30%
zľavy na výživové doplnky, Baby box pre novorodenca a zľavy
10-20 % vo vybraných detských e-shopoch.

Vybrané benefity ZP Dôvera
– príspevok 100 € na starostlivosť o zuby, vrátenie doplatkov
za lieky a dietetické potraviny až do 200 €, zľava 50-100 % na
očkovanie proti chrípke, žltačke, kliešťovej encefalitíde,
pneumokokom a HPV, prednostné vyšetrenie na mamografiu do 10 dní, vrátenie 80 % za ošetrenie nezmluvným
lekárom, bezplatné objednanie k vybraným špecialistom na
presný termín, nadštandardné izby v nemocniciach s 50%
zľavou z poplatku za využitie izby, program starostlivosti
o chronicky chorých (Dôvera pomáha diabetikom), zľavy vo
vybraných kúpeľoch (aj bez odporúčania lekára), Baby box
pre novorodencov, zľava 15-30 % na cestovné poistenie od
Generali.

Vybrané benefity ZP Union
– príspevok 100 € na ošetrenie zubov, vrátenie doplatkov za
lieky a dietetické potraviny v neobmedzenej výške pre deti
do 18 rokov, vyšetrenie CRP u dospelých so 100% zľavou, cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice už od 18 rokov
bez doplatku, 50-100% zľava na očkovanie proti chrípke,
osýpkam, ovčím kiahňam, penumokokom, meningokokom,
žltačke, HPV a kliešťovej encefalitíde, 5-50% zľava na
komerčné poistenie v poisťovni Union, zľavy do 20 % vo vybraných kúpeľoch, optikách a centrách venujúcich sa zdraviu,
70 € príspevok na vyšetrenie potravinovej intolerancie, 30 €
príspevok na novorodenecké potreby a zapožičanie monitoru dychu a pohybu, objednanie u vybratých špecialistov
počas extra hodín bez poplatku.
Po zvážení všetkých týchto aspektov si môžete vybrať, ktorá
poisťovňa vás najviac oslovila a chcete sa stať jej poistencom. Dôkladne si premyslite aj to, prečo opúšťate súčasnú
poisťovňu a či vám nová poisťovňa zabezpečí benefity,
na ktoré ste boli zvyknutí. Isté percento ľudí sa po neuváženom výbere chce vrátiť do pôvodnej poisťovne, treba
však pamätať na to, že návrat je možný až o ďalší rok.
www.damipharm.sk I 13
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zábava a relax

Zopár vtipov

Ako dobre ovládate
PREVODY JEDNOTIEK?

n Cudzinec na ulici:
- Prosím vás, nehnevajte sa, hľadám tu
železničnú stanicu!
- Veď ja sa nehnevám, len hľadajte!

otestujte sa

Všetci poznáme merné jednotky, ktoré sa bežne používajú na meranie dĺžky, plochy
či objemu, pretože sme sa to učili už na základnej škole. Ak ale potrebujeme previesť
konkrétnu jednotku na inú, radšej sa spoľahneme na kalkulačku alebo si pomôžeme
prevodníkom na internete. Nie vždy však takú možnosť máme poruke, a tak nezaškodí z času na čas si niektoré prevody zopakovať.
Preto všetkým, ktorí vzhľadom na súčasnú situáciu museli prejsť na samoštúdium,
ale aj tým, ktorí by si radi overili svoje doterajšie vedomosti, prinášame krátky užitočný
test. Nech sa páči, otestujte sa.
1.
a)
b)
c)

Preveďte 100m3 na litre:
1 000 l
10 000 l
100 000 l

6.
a)
b)
c)

Preveďte 5 cm na metre:
0,5 m
0,05 m
0,005 m

2.
a)
b)
c)

Preveďte 7 500 cm2 na m2:
7,5 m2
0,075 m2
0,75 m2

7.
a)
b)
c)

Preveďte 50 hl na litre:
50 l
5000 l
500 l

3.
a)
b)
c)

Preveďte 5 týždňov na hodiny:
780 h
640 h
840 h

8. Preveďte 0,075 tony
na dekagramy:
a) 750 dkg
b) 7 500 dkg
c) 75 000 dkg

4.
a)
b)
c)

Preveďte 0,5 áru na m2:
5000 m2
50 m2
500 m2

5. Preveďte 72 km/h na metre
za sekundu:
a) 72 m/s
b) 20 m/s
c) 56 m/s

9.
a)
b)
c)

Preveďte 0,5 g na miligramy:
500 mg
5 mg
50 mg

10. Preveďte 5 km2 na hektáre:
a) 5 ha
b) 50 ha
c) 500 ha

nielen na tému cestovanie

n Loď sa potápa. Kapitán príde k cestujúcim
a pýta sa:
- Kto z vás sa vie modliť?
- Ja! - hrdo sa hlási jeden z cestujúcich.
- To je dobre, chýba nám jedno záchranné koleso.
n Letí lietadlo a pilot prijíma hlásenie z letiska:
- Udajte svoju výšku a polohu.
A pilot odpovedá:
- 180 cm, prvé sedadlo.
n - Prečo si myslíš, že šéf mal dobrú náladu, keď
si ho požiadal o zvýšenie platu ?
- Lebo skoro umrel od smiechu.
n Jano sa váží a žena mu povidá:
- To ťi nepomože, že stahuješ brucho!
- Coby né, aspoň uvidzím na čísla!
n Dcérenka sa pýtá mamičky:
- Maminko, aj ty sis príua princa na koňi?
Maminka odpovidá:
- Právdaže, cérko, právdaže, ale bohužel došeu
enem ten kúň!
n Stretnú sa dvje klebetňice:
- Co máš nového?
- Já ňic. A co máš nové ty?
- Aňi já ňic! Pane bože co fčil budeme robit?
n Jan si zavzdychá:
- Nemjeu sem ščascá aňi z jednú z mojich žen:
prvňí ma opusciua a druhá né…
n - Proč muži v manželstvje umírajú skúr jak
ženy?
- Proto, že scú!

Správne odpovede: 1c, 2c, 3c, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9a, 10c

Vždy si sníval o dovolenke
pri mori a bez ľudí...
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Potešenie, ktoré máme z cestovania,
je pravdepodobne viac závislé...
(dokončenie výroku Alaina de Botton v tajničke)
ZASIELAJTE DO 19. 08. 2020
Produkty do krížovky dodala firma
STADA PHARMA Slovakia, s. r. o.
hlas
kravy

ruský
veľtok

solmiz.
slabika

buď
trucovitý

Taliansko
(kód)

zavádzali

eskimácke
obydlie

trojito

latinská
dvojhláska

vezením
odpracú

stavba
cez rieku

imitovať
(rum.)

urob
tupým

oblečenie
na telesnú
výchovu

veľké
mačkovité
šelmy
pešky

nepúšťa

zase

1

pozývaj
rodový
znak

2

značka
(skr.)
sušením
nahromadil

zmrazujúc

omámili

olemujme

predpona
(miliardtina)

patriaci
Ivovi

zaspi
(kniž.)

sil
ele
tol

SÚŤAŽTE

roztavuj

vysávajú

vôňa
(angl.)

indium
(zn.)
varil sa

prúdové
lietadlá
(angl.)

patriaci
ujovi

výstrelok

11 (rím.)

zvislé
polohy
tela

umenie
(kniž.)

časť tela
sediaceho
od pása
po kolená

neošúpe

Európsky
pohár
(skr.)

a vyhrajte s nami
tlač. konferencia
(skr.)

remene

ión
(čes.)

točia

imita
koralit

druh
pretekov

roh

opica
(zried.)

kórejčina
(kód)
pripojím

čiň
Timotej
(dom.)

vystupujeme

skeptický
človek

3
ukaz.
zámeno
Boris
(dom.)

oseká

4

kozmos

prepych

existovalo

Ludolfovo
číslo

normostrana (skr.)
ibidem
(skr.)

oxid sírnatý (vz.)

vokaliz.
predložka

hneď

znič
Albert
(dom.)
palubná
výstuha

ulúpené
veci

základná
číslovka

kostra mechúrnikov
ochrana
tovaru

popíjaj
podalo

ocot
(čes.)

Jozef
(dom.)

ponúkam
on (port.)

pokolenie
tlačiť
(maď.)
starší
(skr.)

slovenské
mesto
selén
(zn.)

ryl si

ochutíme
soľou

jedlo
z vajec

prístroj
na vytáčanie
medu

Riešenie krížovky posielajte e-mailom na adresu recepcia@damipharm.sk alebo poštou na adresu Damipharm, s. r. o., recepcia,
Špitálska 13, 949 01 Nitra. Do predmetu mailu alebo ľavého horného rohu obálky uveďte heslo „TAJNIČKA“. Zo správnych odpovedí
vyžrebujeme troch výhercov, ktorí od nás získajú balíček produktov LADIVAL na ochranu pred slnečnými lúčmi od spoločnosti
STADA. Informáciu o výhercoch uverejníme v nasledujúcom čísle, ktoré vyjde začiatkom SEPTEMBRA 2020.
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Medardovo pohladenie
čistenie a tonizácia pleti
Ružová voda má výrazné antibakteriálne účinky,
neobsahuje alkohol. Používa sa ako
hypoalergénna pleťová voda. Stimuluje
regeneračné procesy, má protizápalové účinky.

Medardov vánok
aromaterapia – čistenie a osvieženie vzduchu
Zmes silíc: pomaranč, červený pomaranč,
citrón, mandarínka červená, santal.
Má priaznivý vplyv na pokožku – zmierňuje
zápaly, lieči infekcie, ekzémy, regeneruje jazvy.
Podporuje vykašliavanie.

Medardovo čaro
sypaná čajová zmes s vitamínom C
Výrazne aromatická osviežujúca
sypaná čajová zmes s vitamínom C.
Vitamín C dodávajú šípky a ibištek,
badyán a citrónová tráva má
antioxidačné vlastnosti, cejlónska
škorica znižuje hladinu glukózy
v krvi, kardamón
a zázvor podporujú
trávenie.

Medardovka
prírodná minerálna voda
Prírodne perlivá minerálna voda
s vysokým obsahom kremíka,
hydrogenuhličitanov, horčíka a vápnika.
Blahodárne pôsobí na ľudskú myseľ.
Pochádza z minerálneho prameňa spod
Vysokých Tatier. Benefity vysokého
obsahu kremíka v Medardovke sú cenné pri
podpore pamäti a mentálnych kapacít.

STARÁME SA O VAŠE ZDRAVIE

Medardova energia
podpora imunitného systému
Extrakt z Echinacey purpurovej pozitívne vplýva
na obranyschopnosť ľudského organizmu,
priaznivo pôsobí pri prevencii a aj samotnej
liečbe nachladnutia, pri infekciách dýchacích
ciest a kožných ochoreniach.

Medardov dotyk
dezinfekcia a čistenie rúk
Prírodný čistiaci prostriedok na ruky
s dezinfekčným účinkom. Bezoplachový
– dokonale nahrádza bežné mydlo a vodu.
Glycerol so zvláčňujúcim (emolientným) účinkom
zabraňuje vysušeniu rúk po expozícii etanolom.

Medardov elixír
podpora činnosti tráviacich orgánov
Pri vnútornom použití podporuje
činnosť tráviacich orgánov, čistí
organizmus, posilňuje pečeň,
zvyšuje chuť do jedla a má
mierne preháňavý účinok.
Pri vonkajšom použití
pôsobí pri drobných
poraneniach pokožky a
reumatických bolestiach.

DOS
V KATUPNÉ
LEK ŽDEJ
ÁRN
I

limitovaná edícia s liečivým príbehom
novej produktovej značky
sv. MEDARD od spoločnosti MED-ART

Vaša Lekáreň Jednorožec
Železničná 4, Dunajská Streda l ) 031 552 11 95
Po – Pia: 8.00 h – 16.30 h

Vaša Lekáreň Rázusova
Rázusova 16, Nitra l ) 037 32 44 111
Po – Pia: 7.30 h – 16.30 h

Vaša Lekáreň Berberis
Nemešsegská 1, Dunajská Streda l ) 031 270 21 68
Po – Pia: 7.00 h – 16.30 h

Vaša Lekáreň Pod Borinou
Hviezdoslavova 1, Nitra l ) 037 773 04 08
Po – Pia: 7.30 h – 16.00 h

Vaša Lekáreň Viktória
Veľkoblahovská cesta 1002/45, Dunajská Streda
) 031 552 00 99
Po – Pia: 7.00 h – 18.00 h

Vaša Lekáreň Dami
Špitálska 13, Nitra
) 037 6545 318, 037 6514 472
Po – Pia: 7.00 h – 21.00 h;
So: 8.00 h – 20.00 h

Vaša Lekáreň Zdenka
s rozšíreným veterinárnym sortimentom
Hornočermánska 4, Nitra l ) 037 7753 288
Po – Pia: 9.00 h – 17.30 h; So: 8.00 h – 12.00 h

