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Sbohem

šedivé vlasy

Máte pocit, že jste
na šedé vlasy ještě příliš mladí?

Máte obavu použít barvu na vlasy jako příliš radikální řešení svého vzhledu?
Přejete si navrátit svým vlasům jejich přirozenou barvu postupně a nenápadně?
Chcete omezit množství šedivých vlasů tak, abyste vypadali přiměřeně svému věku?

Řešením je Grecian
Gradual ControlTM

KA

NOVIN

Barvicí gel ve dvou odstínech středně hnědý, tmavohnědý

 Po použití přípravku Grecian Gradual Control™
vlasy působí přirozeně
 Intenzita šedých vlasů je redukována postupně
 Barvicí gel GGC neobsahuje peroxid vodíku
 Aktivuje se okamžitě, jakmile se dostane
do styku s kyslíkem v ovzduší
 Účinkuje postupně a pod kontrolou uživatele

2

Informace a objednávky na:
www.grecian.cz
www.zelenalekarna.cz
nebo na tel.: 224 223 676
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... jsme mediálním partnerem projektu

Emil Českého paralympijského výboru
Obsah ...
Kliknutí na zvolené téma vás přesune na příslušnou stránku.
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??

Celý život jsem si udržovala
linii a teď před menopauzou mě
všichni straší, že určitě nějaká
kila naberu, že to je normální. Kolik by měla žena přibrat na váze
v průběhu menopauzy a po ní?
Irena N., Jinočany

!! Odpověď by mohla být lakonic-

ká: Nic! Zasluhuje to ale bližší vysvětlení, protože většina žen začíná
bojovat se svými nadbytečnými
kilogramy právě v době přechodu
a po něm. Vysvětlení, proč právě
tato doba disponuje ke zvýšení
hmotnosti, není až tak složité.
V době velkých hormonálních
změn, kdy vaječníky přestávají nejen vyrábět vajíčka, ale i příslušné
ženské hormony, mohou na ženu
dolehnout klimakterické obtíže.
Současně fyziologicky snižuje svou
činnost také štítná žláza a celkový
metabolismus se výrazně zpomaluje. To znamená, že energie přijímaná potravou se pomaleji spaluje
a její nadbytek se ukládá ve formě
tukových buněk tzv. na horší časy.
Tuk se ukládá u ženy do predilekčních míst, kterými jsou pas, boky
a hýždě. Pokud chce žena redukovat hmotnost pouhým hladověním, zhubne většinou jen v obličeji
a v prsou. Tento ženský handicap je
dále umocněn tím, že v 50 letech
se žena určitě méně pohybuje, než
když jí bylo 25. Proto se energie
z potravy nespaluje pohybem, ale
dále se ukládá ve formě tukových
zásob. Je to zkrátka jednoduchá
matematika: všechno, co sníme, je
energie. Tělo se jí zbaví buď pohybem, nebo si ji uloží do tukových
polštářků. Proto žena, která se
stravuje úplně stejně jako celá léta
předtím, bude opravdu tloustnout.
Měla by jíst o 1/3 méně a více se
věnovat rekreačním sportům. Například celodenní psychicky vysilující práce u počítače představuje
vlastně nulový energetický výdej,
a pokud žena, která takto pracuje,
zakončí večer u televize s miskou
chipsů, je neštěstí ve formě dalších
nadbytečných kilogramů hotovo.
MUDr. Marcela Burdová
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??

Je rozdíl mezi pocením mužů
a žen? Ptám se proto, že můj muž
se při stejné fyzické aktivitě, ať
už jedeme na kole, nebo šplháme
do hor, potí vždycky víc než já.
Kamila Č., Kolín

!! V podstatě ano. Je to díky roz-

dílu mezi mužskou a ženskou pokožkou.
Ženská pokožka totiž reaguje citlivěji na změnu teploty než mužská.
Ženy tak hůře snášejí horko a hrozí
jim větší nebezpečí úpalu a stresu.
Příčinou je více tuku v kůži. Zároveň mají ženy méně potních žláz.
Pocení, a tedy ochlazování těla, je
proto pomalejší a zdlouhavější.
Henkel

??

Ovlivňuje metabolismus to,
co jím, nebo jak a kdy jím?
Martina N., Otrokovice

!!

Lidé s rychlým metabolismem
jedí obvykle častěji, osobám s pomalým metabolismem zase vyhovuje jíst méně často, i když by se
měly nutit k rozdělení celodenní
dávky energie do co nejmenších
dávek. Nedomnívám se však, že
by to, zda je metabolismus rychlý
nebo pomalý, někoho předurčo-
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valo ke konzumaci určitého typu
stravy, nebo dokonce formovalo
jeho stravovací návyky. Pravda však
je, že rychle metabolizující jedinci
si mohou dovolit stravu v souhrnu
energeticky vydatnější, aniž by se to
promítlo do jejich nadváhy, zatímco
pomalu metabolizující osoby musejí být velmi pozorné na skladbu
stravy. Ta by měla být celkově energeticky chudší a ještě rozdělená
do více dávek (5–6) v průběhu dne.
Ing. Ivan Mach, CSc.

??

Narodila jsem se 23. 10. Proč
jsou lidé narození v tento den
v jednom horoskopu uváděni
jako Váhy a v jiném jako Štíři?
Heda M., Benešov nad Ploučnicí

!! Je to proto, že Slunce, které

vládne jednotlivým znamením,
končí ve Vahách 23. 10. přibližně
v poledních hodinách – ten čas
je mírně pohyblivý, záleží na roku
narození jedince. Z tohoto důvodu
některý astrolog uvádí Váhy a jiný
zase Štíra. Svým způsobem je obojí
správné. Jestli chcete opravdu
vědět, kam patříte, je nutné zjistit
postavení Slunce ve zvěrokruhu
přesně na stupně a minuty.
Zdena Hrdinová, astroložka
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Krásná
i v zimě

Jak přežít se zdravou kůží extrémní podmínky,
které nám každoročně připravuje paní Zima?
Jednoduše – dobře se na ně připravit a vybavit se
kvalitními ochrannými kosmetickými prostředky.
Příprava na zimu
Prvním krokem k tomu přežít zimu
bez poškození pleti je důkladná
kontrola kosmetických taštiček,
skříněk v koupelně a poliček. Druhým krokem pak je důsledná výměna všech kosmetických prostředků,
které tam najdete (i když jsou to
vaše oblíbené), za speciální pro zimní ochranu. Ty totiž obsahují bohaté
tukové složky rostlinných olejů,
vosků, tuků, vazelíny a glycerinu,
nezbytné pro posílení přirozené
ochranné vrstvy na povrchu pokožky a pro snížení vypařování vlhkosti.

Pleťový denní krém
Pokud jste se v létě obešla bez
pleťového krému, v zimě na něj
rozhodně nezapomínejte. Na teplé boty a kožich před odchodem

do zimy také přece nezapomenete!
Tvář potřebuje stejně tolik ochrany
jako tělo, a navíc je opravdu z čeho
vybírat. Tip: Mandlový krém originál od REGINY. Jedná se o výživný
krém určený k ošetření, zjemnění,
zvláčnění a uklidnění suché pleti
nejen po dobu celého roku, ale
i za náročného zimního počasí.
Mandlový olej je nejvzácnějším
nevysychavým olejem, který
ve spojení s vitaminem E a D-panthenolem podporuje regeneraci
kožních buněk a chrání pleť před
negativními vlivy prostředí a předčasným stárnutím. Krém je vhodný
pro denní i noční použití a je dermatologicky testován.

Očista je základ
Pro většinu žen je večerní očistný
rituál spojený s důkladným odwww.reginakosmetika.cz

Trafika
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líčením samozřejmostí. Správná
péče ale začíná už ráno, kdy je
třeba pleť před natřením správně
zvoleným krémem očistit. Pokud
nejste zvyklá čistit si pleť dvakrát
denně, udělejte něco sama pro
sebe a zkuste tento krok do své
zimní péče začlenit. Pár minut,
které věnujete své tváři po ránu, se
vám vrátí i s úroky v podobě dlouhodobě krásné a rozzářené pleti
po mnohem delší dobu. Připravíte
ji tím totiž na snazší vstřebání další
péče. Použijte pleťové mléko nebo
pěnu (tip: řada PURETE THERMAL
od Vichy), které neodebírají pleti
vláhu. Pokud nemáte vyloženě
mastnou a problematickou pokožku, tonikum s obsahem alkoholu
se pokuste vynechat nebo alespoň
výrazně omezit. (Zkuste specifické
čisticí přípravky na problematickou
pleť z řady NORMADERM s nedráždivým složením Vichy nebo
Effaclar od La Roche Posay.) Pokožku v zimě ošetřujte s mnohem větší
opatrností a jemností. Pozor na příliš teplou vodu, která pleť ještě
více vysušuje. Zvolte vlažnou lázeň
a příliš hrubě pokožku netřete. Peelingy volte takové, které neobsahují
hrubší částečky, aby se pleť ještě
více nezcitlivovala.

Balzámy na rty
Citlivá a tenoučká kůže rtů může
v zimě zdrsnět a popraskat. Aby
k tomu nedošlo, potřebují také naše rty
kvalitní péči. Na změny zimního počasí si
proto včas opatřete
speciální balzám,
který se nanáší na rty
před nalíčením rtěnkou. Pokud se obejdete bez rtěnky, bez
balzámu na rty se ve studeném
ročním období rozhodně neobejdete.
Tip: nezbytnou výbavou na všechny outdoorové zimní aktivity je pomáda na rty SNOW 35 od REGINY
s vitaminem E a palmojádrovým
olejem. Rty dokonale zvláční a za-

Obsah
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nechá na nich bílou ochrannou
stopu, která rty výborně chrání
zejména ve vysokohorském prostředí.
Pro ty, kteří sázejí na klasickou
ochranu rtů před nepříznivými
povětrnostními vlivy, jsou určeny
jelení loje a pomády na rty Regina.
Ať už zvolíte klasický Jelení lůj,
nebo Placentu známou svými vynikajícími regeneračními a zvláčňujícími účinky, vaše rty budou
dokonale chráněné a jemné.
Pro rychlé zklidnění a zvláčnění
vysušených a rozpraskaných rtů je
vynikajícím pomocníkem Pomáda
s konopným olejem REGINA, která
při pravidelném používání působí
také jako prevence proti tvorbě
oparů. Konopný olej je již po staletí známý svými protizánětlivými,
tišícími a regeneračními účinky.

I ruce potřebují v zimě
ochranu
Abyste pomohly svým něžným
ručičkám zvládnout extrémní
zimní podmínky, musíte si pamatovat všeho všudy tři jednoduché
zásady:
1.	V žádném případě nevycházet
ven bez rukavic.
2.	Používat speciální zimní krémy
na ruce.
3. Jednou týdně použít peeling,
který odstraňuje odumřelé
buňky z povrchu kůže, navrací
jí měkkost a hladkost. Dobrou
službu prokážete svým rukám
i maskou: na pokožku naneste
tlustou vrstvu obyčejného
krému na ruce a natáhněte
si bavlněné nebo celofánové
rukavice. Za 20 minut rukavice
sundejte a ubrouskem odstraňte zbytky krému.

rukou vám poskytne Jelení lůj
krém z řady MEDICALCARE hand
s vitaminem E, D-panthenolem
a lanolinem. Má výrazné zklidňující
a zjemňující účinky na podrážděnou pokožku a nezanechává pocit
mastných rukou. Pro dokonalou
péči o pokožku suchých rukou je
určen Krém s mandlovým olejem z řady MEDICALCARE hand,
kde hlavní účinnou
složkou je přírodní
mandlový olej, který
zklidňuje, regeneruje i dokonale promašťuje ruce.
Pokud vyžadujete
speciální péči o vysoce namáhanou
pokožku rukou, pak
je pro vás určen
Biobalzám z řady
MEDICALCARE hand. Účinné
látky – propolisový extrakt známý
svými antibakteriálními účinky,
zvláčňující sójový
lecitin a hydratující
elastin dokonale
ošetří vysušenou
a rozpraskanou pokožku rukou. Vašim
rukám opět navrátí
pružnost, hebkost
a vláčnost.

Tělový krém
I přesto, že se chráníme před zimou
teplým oblečením, jsou pro po-
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kožku celého těla (a nohou zvlášť)
nezbytné výživné krémy s bohatou nasycenou recepturou. Lehké
emulze s hydratačním efektem si
nechte na léto, ve studeném ročním období volte například novou
výživnou a zvláčňující řadu přípravků Nutriextra od laboratoří
Vichy. Je to komfortní tělová péče
vhodná pro všechny typy pokožky pro extra jemnou a intenzivní
péči. Lehce se vstřebává a podporuje elastičnost kůže. Suché pokožce dodá svěží a zdravý vzhled,
intenzivně ji hydratuje, okamžitě
se vstřebá a nezanechává mastný
film.

Péče o nohy
V zimě je třeba myslet také na tu
část těla, která nese tíhu celého
těla – na nohy. Ráno před odchodem do práce a večer před
ulehnutím do postele je ideální
čas promazat chodidla a prstíky
krémem. Pokud chcete pokožce
nohou a chodidel poskytnout
opravdu účinnou a zároveň přirozenou péči, dokonale vám k tomu
pomůžou krémy určené k péči
o nohy z řady MEDICALCARE
foot. Jelení lůj krém a Biobalzám
jsou pro své vynikající ošetřující
a hojivé účinky tou nejlepší volbou pro dosažení sametově jemné
a zdravé pokožky nohou.

Nezapomeňte
na vlasy
Venku je pořádná zima, takže
před odchodem z domu musíte
sáhnout po teplé čepici a šále.
Jenomže mráz a opakované nasazování a sundávání pokrývky hlavy si svou daň vybere na vlasech.
Jemná pokožka zhrubne a vlasy
jsou zplihlé a bez života. Zatímco
venku teploty klesají, uvnitř hřeje
topení na maximum, takže vlasy
ztrácejí vlhkost, jsou suché a snadno se lámou. Aby zůstaly i během
dlouhých zimních měsíců nepoškozené, potřebují intenzivní péči.

Důležité je ošetřovat kůži i v období, kdy neplánujete pobyt venku.
Používejte pravidelně noční variantu krému na ruce, která zajistí
kompletní hydrataci a kvalitní péči.
Tip: komplexní péči o pokožku
Trafika
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Sbohem

šedivé vlasy

Chcete mít vlasy i v pozdním
věku zdravé a stejné barvy
jako v mládí?
Používejte Grecian, moderní
přípravek vlasové kosmetiky
pro navrácení původní
přirozené barvy vlasů!

GRECIAN 2000
PLUS (pěnový)

GRECIAN 2000 LOTION
GRECIAN 2000 CREAM

Grecian je přirozený, levný, s trvalým, časově
neomezeným účinkem
 Působí pomalu, nenápadně a jistě
 Používá se bez rukavic a pracného nanášení barvy
 Přípravky řady Grecian neobsahují olovo


Čepice noste
s rozvahou
Jistěže je dobré nosit šálu,
klobouk nebo čepici,
abyste si chránily hlavu
před chladem a větrem.
Musíte ale přitom dbát
na to, aby pokrývka
hlavy nebyla příliš těsná
a neprodyšná a nebránila volnému proudění
krve. Nošení těsných
čepic totiž může způsobit zplihlé a mastné vlasy
a roztřepené konečky.
Proti roztřepeným konečkům je tu
pomoc ve formě kúry Gliss Kur Oil
Nutritive, která usnadňuje rozčesávání, působí proti roztřepeným
konečkům a snižuje výskyt roztřepených vlasů až o 100 %.

Statická elektřina
Nasazováním a sundáváním čepice se vytváří ve vlasech statická
elektřina, takže se obtížně češou
Trafika

LADY GRECIAN 2000

Do lékáren dodává: PHOENIX, Lékárenský velkoobchod, a. s.

a upravují. Tento problém lze vyřešit jednoduše – používáním balzámu při každém mytí vlasů. Pokud
jste na balzám při mytí zapomněli,
nastříkejte si do dlaní menší množství regeneračního séra, vetřete
do vlasů a rozčešte. Doporučit můžeme například Gliss Kur Zázračné
sérum ve spreji. Jde o inovativní
regenerační produkt, který je lehký
jako sprej, a přesto intenzivní jako
sérum. Unaveným vlasům poskytne
dokonalý lesk a přitom je nezatíží.

Hydratace
Vlasy ztrácejí v zimních měsících
hodně vlhkosti. Proto se doporučuje před opláchnutím ponechat šampon na vlasech o pár minut déle
než obvykle. Vyzkoušet můžete
šampon Gliss Kur Shea Cashmere,
speciálně vytvořený pro suché vlasy
vyžadující péči. Obsahuje vyživující
bambucké máslo a kašmírový protein a pomáhá obnovit strukturu
vlasových vláken poškozených nadměrnou úpravou, ústředním tope-
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ním, či naopak působením chladu
v dlouhých zimních měsících. Vlasy1
tak budou regenerované do hloubky a hebké jako kašmír.
Vyhněte se nadměrnému používání fénu a žehličky. Tyto úpravy
totiž mohou vlasy poškozovat.
Snažte se je proto fénovat co
nejméně. Když používáte fén,
nastavte si jej na chladný vzduch.
Vysoušení tak sice bude trvat
trochu déle, ale z dlouhodobého
hlediska vaše vlasy tolik nepoškodí. Abyste zbytečně nezatěžovali
hrubé nepoddajné či vlnité vlasy
častým žehlením, vyzkoušejte
řadu Gliss Kur Asia Straight. Při
použití šamponu, balzámu a uhlazujícího krému budou vaše vlasy
krásně rovné a lesklé bez nutnosti
používat žehličku.
Pokud chcete být krásná i během zimních měsíců, velmi
záleží na tom, které přípravky si
vyberete. Vsaďte vždy na kvalitu a správný typ produktu.
Foto: archiv kosmetických firem

Obsah
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Inzerce

Informace a objednávky na: www.zelenalekarna.cz
nebo na tel.: 224 225 353.
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Tipy
půvab ...

na super
hladkou
pokožku

Pokud jsme si ještě na jaře
nedělaly příliš velké starosti
se svými chloupky na nohou
a v podpaží, s létem už s tím
musíme něco dělat. Krátké
sukně, šortky a tílka bez
rukávů odhalí prostě všechno.
Jak odstranit neestetické
chloupky? Jak se pochlubit
krásnýma a hedvábně
hladkýma nohama? To je
problém, který trápí většinu
žen.
Naštěstí je tu řada firem, které
nám nabízejí účinné prostředky
a pomůcky. Můžeme si vybrat elektrické holicí strojky vyvinuté speciálně pro ženy, elektrické epilační
přístroje, depilační krémy, gely,
balzámy, vosky, lasery a samozřejmě mechanické holicí strojky. Neskýtají sice dlouhotrvající úspěch,
ale pro mnoho žen představují nejméně bolestivou a nejpohodlnější
metodu odstraňování chloupků.
Holení na mokro můžete opakovat,
jak často chcete, a mít nohy stále
dokonale hladké. O pokožku však
musíte náležitě pečovat jak před
holením, tak i po něm.

Pro dosažení
kýženého výsledku
holení musíte dodržet
několik zásad:
ANO
1. Zvolte kvalitní holicí strojek vyvinutý speciálně pro ženy. Je k pokožce šetrnější než holicí strojek pro
muže, který je konstruován na jiný
typ chloupků.
2. Holte se večer. Ráno je pokožka
měkčí a nedostanete se tak snadno
ke kořínkům chloupků, proto pak
rychleji dorůstají.
Trafika
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3. Před holením se ponořte
na 2 minuty do koupele. V teplé
vodě se chloupky zvětší a změknou, takže se dají snadněji oholit.
Nepřehánějte to však, už po 3
minutách pokožka změkne, začíná
být vrásčitá a holení je obtížnější.

chloupky dorůstají, může vás potrápit silné svědění.

4. Napněte pokožku, to vám
umožní dostat se až ke kořínkům
chloupků a holení bude mít déletrvající účinek.

14. Neutírejte holicí strojek hadříkem nebo froté osuškou, vždy jej
opláchněte pod tekoucí vodou.

5. Při holení v podpaží pohybujte
strojkem ve třech směrech. Podle
odborníků zde chloupky rostou
různými směry, takže pro dosažení
hladkosti pleti se holte směrem
nahoru, dolů i vodorovně.

13. Nezůstávejte ve vaně, když se
pořežete při holení. Horká voda
zvyšuje ztrátu krve. Rychle vanu
opusťte a na poranění přiložte led.

15. Nenatírejte kůži prostředky
na opalování ani vysoce parfemovanými výrobky během 24 hod. po holení. Mohou vyvolat podráždění.
Na vyholené podpaží je možné použít deodorant až po 30 minutách.

6. Buďte opatrné. Zpomalte u kotníků, zde se nejvíce žen poraní.
7. Používejte dostatečné množství
gelu na holení. Obsahuje zvlhčující
a výživné látky, vytváří na pokožce
tenkou ochrannou vrstvu, která
umožní, aby strojek snadněji klouzal, a po holení zanechává pokožku
hladkou a zabraňuje jejímu vysoušení.

NE
9. Nepoužívejte mýdlo, které ucpává
holicí strojek a vysušuje pokožku.
V případě nouze použijte hydratační
kondicionér na vlasy.
10. Nejezděte strojkem proti směru růstu chloupků, protože tak
může snáze dojít k podráždění
pokožky.
11. Nemyslete si, že všechny
chloupky jsou stejné. Chloupky
v podpaží rostou dvakrát rychleji
než na nohou, takže je třeba je holit každé dva dny, aby pokožka byla
perfektní. Nohy by vám měly vydržet až 4 dny.
12. Neholte třísla, pokud to opravdu nutně nepotřebujete. Když

Zvláště pokožka v podpaží je velmi
citlivá a mohlo by dojít k poranění
a vzniku skvrn. Místo deodorantu
použijte raději pudr.
3. Pro dlouhodobý výsledek je optimální vosk. Na jeho odstranění
nikdy nepoužívejte vodu nebo alkohol, protože se přilepí k pokožce
ještě pevněji. Použijte raději tělový
olej.
4. Nikdy nepoužívejte příliš horký
vosk, protože rozšiřuje cévy, zvyšuje riziko křečových žil a povoluje
kožní tkáň.
5. Pamatujte si, že vosk byste
měly roztírat vždy ve směru růstu
chloupků a voskové proužky odstraňovat opačným směrem, tedy
proti směru růstu chloupků.
6. Při sprchování masírujte nohy
žíněnou rukavicí. Pomáhá to odstranit odumřelé kožní buňky a postavit malé chloupky pod nimi.
7. Při použití teplého vosku by kůže
měla být čistá, bez krémů a olejů,
aby na ní vosk lépe držel. Zůstanou-li po použití teplého vosku
na pokožce chloupky, lze je snadno
odstranit pinzetou. Póry pokožky
jsou totiž teplem rozšířené, a tak je
odstranění chloupků snazší.

8. Po holení použijte zvláčňující
a výživný balzám.

Trafika

+ –

9

půvab ...

Pokud se rozhodnete
pro depilaci, zde je
10 odborných rad:
1. Před prvním použitím depilačních a epilačních prostředků
nebo před depilací nového místa
na těle je otestujte malou dávkou
prostředku. Pokud se do 24 hodin
nedostaví alergická reakce, můžete
podstoupit úplnou depilaci.
2. Stejně jako na oholenou, tak
ani na čerstvě ošetřenou pokožku depilací nikdy nepoužívejte
deodorant s obsahem alkoholu.
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8. Pro každé místo na těle lze použít různý depilační či epilační prostředek – vyberte si ten, který vám
na daném místě nejvíc vyhovuje.
9. Depilaci byste neměly provádět
krátce poté, co byla pokožka vystavena slunečnímu záření, protože je
citlivější a póry otevřenější. Rovněž
není vhodné opalovat se krátce
po depilaci.
10. Používáte-li depilační krém
na tvář, chraňte si rty krémem
nebo vazelínou. Nedojde tak k jejich poškození a udrží si svoji vlhkost.
Ilustrační foto: Zdeněk Platl
a archiv redakce
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Laboratoře Vichy

Nutriextra

Nutriextra je nová řadou přípravků
péče o pokožku těla s výživným
a zvláčňujícím účinkem. Tato komfortní
tělová péče je vhodná pro všechny typy
pokožky, pro extra jemnou a intenzivní
péči o pokožku celého těla. Vyznačuje
se jedinečnou koncentrací výživných
a hydratačních přísad: glycerinu,
másla z karité a makadamového oleje.
V kombinaci s derivátem Urey, složkou
Hydrovance, jež je schopna proniknout
do nejhlubších vrstev pokožky, pomáhá
přenést výživné a hydratační složky až
do hloubi epidermis bez pocitu mastnoty na povrchu pokožky. Po prvním
použití zanechá pocit komfortu na celé
dva dny i po sprchování, protože pokožka je hloubkově vyživená, hebká a vláčná na první dotek.
Všechny přípravky z řady Nutriextra mají příjemnou texturu, neobsahují parabeny, rychle se vstřebávají
a nevytvářejí na pokožce mastný film. Diskrétní vůně nijak nenaruší aroma vašeho oblíbeného parfému. Řada
zahrnuje Fluid pro normální a suchou pokožku, Krém pro suchou a velmi suchou pokožku a Sprchový gel.

Head & Shoulders

Šampon proti
vypadávání vlasů
způsobenému
lámavostí pro muže
a ženy
Muži a ženy mají specifické
potřeby, pokud jde o péči
o vlasy a pokožku hlavy.
Značka Head & Shoulders
představila kolekci šamponů
proti vypadávání vlasů způsobenému jejich lámavostí,
která pomáhá poskytovat
různé výhody, po nichž muži
a ženy touží. Šampon Head
& Shoulders proti vypadávání
vlasů způsobenému lámavostí zajišťuje při pravidelném
používání až o 95 % méně
vypadaných vlasů v důsledku
jejich lámavosti a téměř 100 %
vlasů a pokožky hlavy bez viditelných lupů. Nová limitovaná
edice šamponu Head & Shoulders proti vypadávání vlasů
způsobenému lámavostí pro
muže a pro ženy je dostupná
v 200ml nebo 400ml balení.
Trafika
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LUSH

Sympathy For The Skin

Kosmetická značka LUSH je známa především svými vonícími mýdly a pěnami
do koupele.
Mezi nejoblíbenější produkty mezi stálými
zákazníky, kteří znají celý sortiment, ale
patří pleťové a tělové krémy a mléka, které
jsou vyrobeny z těch nejlepších ingrediencí
a zaručují pleti skutečně báječnou péči.
Dalším zázrakem je krém s výmluvným
názvem Sympathy For The Skin (čili Soucit
s pletí), který si poradí i s tou nejvíce namáhanou pokožkou. Je výborný pro ekzematiky, kteří bojuji s popraskanou a hrubou kůží
– málokterý krém umí jejich ruce tak zjemnit jako tento. Kromě mandlového oleje
a kakaového másla jsou v něm také čerstvě
rozmixované bio banány, které společně
s vanilkovými lusky dodávají krému velmi
návykovou, jemně sladkou vůni.

BEYONCÉ

Beyoncé Heat
První vůně Beyoncé je
úžasně sexy a svůdná.
Tento moderní ženský
parfém s květinovými,
ovocnými a dřevitými
nótami přináší nezapomenutelný dojem
spojující eleganci, vášeň a touhu. Spojují se
v něm červená vanilková orchidej, magnólie,
neroli a broskev, srdce
tvoří zimolez, mandle
a krémové pižmo a základem je sekvojové
dřevo, tonka noby
a jantar.
Vůně Beyoncé Heat se
představuje v ohromujícím skleněném flakonu, jenž spojuje touhu
se sofistikovaností
a vytváří silný, sexy elegantní dojem. Design
flakonu koresponduje
se samotnou Beyoncé,
odráží provokativní
sexy křivky a zrcadlí
v sobě smyslnost a vášeň.
Trafika

Fit pro život 8/2010
www.fitprozivot.cz

11

Obsah

+ –

psychoproblém ...

+ –

12

Kdo vám brání

žít naplno?

Vy sama!
Řekněme si to na rovinu: chtěly bychom změnit
svůj způsob života. Může to být třeba jen
malá změna – méně spěchat, víc cvičit, mít
čas přečíst si knihu. Nebo to může být něco
většího – přestěhovat se, poznat nového
partnera, změnit zaměstnání. To, po čem
toužíme, zůstává často skryto v hloubi naší
duše. Víme, že to tam je, ale de facto pro
to nic neděláme.
A přitom jsme přesvědčené, že
kdybychom něco udělaly, byly bychom
šťastnější a život příjemnější.
Zní to jednoduše, ale skutečnost je
trochu komplikovanější. Každodenní
rutina je pro nás pohodlnější a změnit ji by
vyžadovalo úsilí. Jenže na to jsme většinou
příliš zaneprázdněné nebo unavené, než
abychom si jen představily další výdej energie.
Trafika
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Caro Hadleyová

Přestože změny vypadají děsivě a nevíte, kde začít, máme
pro vás dobrou zprávu: udělat
skutečnou, trvalou změnu ve
svém životě může být jednoduché, rychlé a zábavné, pokud
víte jak na to. Když máte plné
zuby každodenní rutiny a cítíte,
že nevyužíváte svůj potenciál,
zkuste dodržet následujících
pět kroků. Zjistíte, že klíčem
k lepšímu životu je změnit
pohled na sebe samu.

1. Začněte se mít
ráda

Přemýšlejte o chvíli, kdy se
cítíte skutečně dobře.
Zapamatujte si svou
náladu, úsměv a štěstí.
V takovém duševním
rozpoložení je pak cokoliv možné a snáze
dosáhnete svých cílů.
Nálada funguje ale i obráceně, když se cítíte
sklíčeně, vidíte všechno
Pamatujte si:
Mít se ráda je životně důležité při
jakékoliv změně ve vašem životě.

Obsah
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jako překážku. Věřit si a mít se ráda
je důležité, nejen když chcete změnit svůj život. Když si to uvědomíte
a budete o sobě pozitivně přemýšlet, zjistíte, že i zázraky se dějí.
Udělejte si seznam, kde budete
na prvním místě vy, a zjistíte, že to,
po čem toužíte, je jednodušší, než
se zdá. Ať už jde o zhubnutí, lepší
zdravotní stav nebo schopnost najít si nové přátele a partnery.

Tónovací gel na vousy

ODSTRAŇTE
ŠEDINY

•

Vraťte se zpět k přírodnímu tónu svých vlasů
i vousů pomocí kvalitních přípravků pro muže
„JUST FOR MEN“. V čem spočívá jejich přednost?
Nový odstín

Přípravky JUST FOR MEN působí pouhých 5 minut,


obarví pouze šedivý nebo prošedivělý vlas i vous,


stačí si vybrat z nabídky čtyř přirozených odstínů ten nejvhodnější,


speciální soubor látek s vitaminem E, proteinem, heřmánkem
a aloe verou přispívá k zafixování barvy ve vlasové kůře
a chrání ji před vyblednutím,

•



po použití těchto přípravků získají vlasy i vousy nejen zcela
přirozený odstín, ale navíc vypadají silnější a zdravější
Tónovací šampon na vlasy

Informace a objednávky na:
www.zelenalekarna.cz
nebo na tel.: 224 225 353.

Inzerce

Co musíte udělat:
Napište si seznam všeho, čeho
jste v posledním roce dosáhly.
Nezapomeňte na žádnou oblast vašeho života včetně těch
nejmenších úspěchů. Třeba
jste se naučila perfektní kuře
na kari nebo přečetla knihu,
která na to dlouho čekala. Dejte
seznam svému partnerovi nebo
kamarádce a nechte si kopii,
abyste nezapomněla, čeho jste
dosáhla.
Zaměřte se na čtyři oblasti:
emoce, duši, psychiku a tělo.
Ujistěte se, že pro každou
z těchto oblastí něco děláte a že
jsou v rovnováze. Hned tento
týden pro sebe něco udělejte.
Např. jděte každý den na 15minutovou procházku (duše), najděte si čas pro přátele, se kterými se cítíte dobře (emoce), jezte
jídlo, které vám dodá energii
(tělo), a přečtěte si knížku, která
vás povznese (psychika).
Každý den udělejte něco,
po čem se budete dobře cítit.
Na konci dne oceňte všechno
dobré ve svém životě, co byste
nevyměnila za nic na světě.

+ –
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psychoproblém ...

•

2. Uvědomte si, co
chcete
Je jednoduché snít o výhře v loterii
nebo o tom, že napíšete bestseller.
Pamatujte si:
Udělat skutečnou, dlouhodobou
změnu v životě může být
jednoduché, rychlé a zábavné.

Trafika

Méně snadné je změnit každodenní život. A dokud si neujasníme
jak, změny neuděláme. Jedním
z důvodů, proč si nejsme jisté, je, že
problém odkládáme.
Co musíte udělat:
Sepište, co jste už někdy zkusila změnit, co by vám nevadilo
nebo co určitě chcete změnit.
Všechno napište na papír,
i kdyby to mělo být 50 položek.
Teď si seznam projděte a zapamatujte si tři nejdůležitější.
Pro každou z těchto tří věcí
napište tři způsoby jak jich do-

•

•
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•

sáhnout. Například když chcete
být fit, můžete si koupit plavky,
zjistit provozní dobu místního
bazénu a najít si třikrát týdně
hodinu na plavání.
Napište tři změny a mějte seznam každý den na očích. Slibte si, že za tři měsíce napíšete
nový, protože momentální cíle
do té doby splníte.

3. Porušte pár pravidel
Jedním z důvodů, proč více neměníme svůj život, je nedostatek
času na přemýšlení. S mobilním
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psychoproblém ...
telefonem, televizí, e-mailem
a internetem, které jsou pro nás
už běžné, zpracováváme denně
250x více informací než lidé před
100 lety. Cítíme se svázané pravidly, přikývneme na všechny možné
i nemožné úkoly, chceme odvést
perfektní práci a současně dohlížet
na ostatní. Abychom zůstaly zdravé a normální, potřebujeme filtr,
který zabraňuje přetížení. A taky
si musíme více vybírat jak strávit
volný čas.
Co musíte udělat:
	Nejprve se zaměřte na „techniku“ ve svém životě. Potřebujete
mobil? Kontrolujete zprávy a e-maily víc než jednou denně?
Necháváte zapnutou televizi,
i když se nedíváte? Všechno
(kromě uklidňující hudby) aspoň na hodinu denně vypněte,
a chraňte se tak před stresem.
	Přemýšlejte o věcech, které
vás vyčerpávají a které děláte
z povinnosti. Např. telefonický
rozhovor s naříkající přítelkyní
nebo pomáhání dětem s domácími úkoly, což by měly zvládnout samy. I při každodenní
přípravě jídla by vám rodina
mohla pomoct.
	Napište seznam deseti pravidel, která nejvíc ovlivňují váš
život. Například „každý víkend
uklízím dům“ nebo „musím zůstávat dlouho v práci“. Vyberte
jedno pravidlo, které byste tento týden mohly porušit, a mít
tak víc času na sebe.

•

•

•

4. Nespokojte se
s málem
Vždycky se najde chvíle, kdy je nejlepší udělat kompromis. Ale jsou
i takové, kdy nepromluvíme, protože
nechceme narušit rovnováhu věcí
nebo nevíme, jak docílit toho, co
chceme.
Abyste vytvořila dlouhodobou
uspokojující změnu, začněte toužit po něčem víc – nespokojte se
s málem. Jakmile se změní vaše
Trafika

očekávání, potřeba ozvat se bude
čím dál méně
častá, protože
nepsaným pravidlem života bude
dostat, co chcete.

Co nám brání udělat vytoužené změny? Asi už
jenom to, že vyžadují nějakou energii z naší
strany. Vnímáme je jako obrovské, a tak si
myslíme, že stejně obrovské (jinak řečeno
náročné) budou i kroky k jejich dosažení.

Co musíte udělat:
Vzpomeňte si na tři události
za minulý měsíc, kdy jste se
spokojila s málem. Dala jste si
špatné jídlo? Nařídila jste dětem
uklidit a spokojila jste se s poloviční prací, jen abyste se vyhnula hádce? Koupila jste si kalhoty,

•
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které měly vadu, a nevrátila jste
je? Zaznamenejte si, z čeho jste
ustoupila a jak daleko to zašlo.
Vyberte jednu událost, kdy byste
se spokojila s málem. Postěžujte
si slušně, ale odhodlaně, co byste ve skutečnosti chtěla.
Změňte svá očekávání. Přemýšlejte předem, co čekáte od situací, událostí a lidí. Představte si

Obsah
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nejlepší možný výsledek a myslete na něj jako na svůj nárok.

5. Začněte
Veškeré plány, dobré záměry a seznamy na světě budou k ničemu,
pokud pro ně nezačnete něco
dělat. Toho se většinou obáváme,
protože podniknout něco znamená připustit si možnost selhání.
Ale také to znamená možnost
Pamatujte si: změnit život není
jednoduché, ale nedovolte si kazit
práci. Vzpomeňte si na všechno,
čeho jste dosáhla, a pak překonáte
každou překážku.

Trafika
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úspěchu a dosažení cíle, překonání
sama sebe. Abychom překonaly
své hranice, musíme být odvážné,
statečné a žít s radostí. Znamená
to překonávat chyby přímo mílovými kroky. Koneckonců každý
úspěch je založen na neúspěchu
v minulosti a úspěšní lidé jsou ti, co
se nenechali chybami zastrašit, ale
vzali si z nich ponaučení a pokračovali dál. Když chcete začít, pak
chcete uspět.
Co musíte udělat:
Podívejte se znovu na bod
2 a uvědomte si, co chcete.
Napsala jste tři změny, které
byste chtěla udělat, a tři kroky
jak jich dosáhnout. Vyberte tu,

•
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•
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kterou chcete nejvíc, a zároveň
zvolte nejtěžší cestu jak toho
dosáhnout. A hned dneska to
udělejte. Vždycky nejdřív dělejte to nejtěžší, zbytek už půjde
snadno.
Každý den si slibte, že uděláte
něco pro změnu. Může to být
i maličkost jako telefonní rozhovor, napsání poznámek nebo
uklizení šatníku. Udělejte to –
a budete k cíli zase o něco blíž.
Najděte si přítelkyni, která
s vámi celý proces absolvuje.
Schopnost povzbudit druhého
vám přinese úspěch.
Copyright: PWA International,
ilustrační foto: Oldřich Malina
a archiv redakce
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Laserové
operace očí
Zrak je bezesporu nejdůležitějším z lidských smyslů. Ne
každého z nás však příroda obdařila stejně dokonale,
a proto téměř polovina populace trpí některou z očních vad
– krátkozrakostí, dalekozrakostí nebo astigmatismem. Již
od starověku hledalo lidstvo možnost jak tuto nedokonalost
přírody napravit. Nejprve to byly broušené krystaly
a primitivní lupy, později brýle a kontaktní čočky. Oční
lékaře a zejména jejich pacienty však vždy nejvíce lákala
možnost zbavit se oční vady jednou provždy. Již od poloviny
20. století se proto do popředí zájmů očních chirurgů stále
více dostávají metody chirurgického řešení očních vad –
refrakční chirurgie. Skutečnou revoluci v tomto nesmírně
dynamicky se rozvíjejícím oboru očního lékařství znamenal
objev excimer laserů. Od počátku 90. let minulého století
mohou tedy i naši lékaři nabídnout pacientům konečně
trvalé řešení.

Co je refrakční vada
Abychom pochopili, jak excimer
laser vlastně působí, je třeba nejprve vysvětlit podstatu refrakční
vady. Refrakční vada je způsobena
nepoměrem mezi délkou oka a loTrafika

mivostí optického aparátu (rohovky
a čočky). Paprsky vstupující do oka
se po průchodu rohovkou a čočkou
lámou a dopadají na sítnici do místa
nejostřejšího vidění. Aby byl obraz ostrý, je potřeba, aby rohovka
i čočka byly pravidelně zakřivené
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a jejich lomivost byla v souladu
s délkou oka.
Při krátkozrakosti (myopii) je, zjednodušeně řečeno, oko příliš dlouhé
(nebo rohovka či čočka příliš vyklenutá). V důsledku toho se světelné
paprsky sbíhají před sítnicí a vznikající obraz je neostrý. Pacient vidí
špatně do dálky, mhouří oči, vada
je běžně korigována minusovými
(rozptylnými) skly nebo kontaktními čočkami. Při dalekozrakosti
(hypermetropii) je naopak oko příliš
krátké (nebo lomivost rohovky
a čočky příliš nízká). V tomto případě se světelné paprsky sbíhají
za sítnicí a vznikající obraz je opět
neostrý. Optický aparát oka má
schopnost prostřednictvím tzv.
akomodace (změny zakřivení čočky) dalekozrakost do určité míry
korigovat. Tato schopnost je však
omezená a klesá s věkem. Vyšší
vady se projeví již v dětství, nižší
často až v dospělosti – pacient
má obtíže zejména při pohledu
do blízka, později i do dálky. Dalekozrakost je korigována plusovými
(spojnými) skly nebo kontaktními
čočkami.
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Astigmatismus je vada způsobená
nepravidelným zakřivením rohovky
nebo čočky. Zakřivení, a tím i lomivost rohovky nebo čočky, se liší
v jednotlivých osách a obraz na sítnici je opět neostrý a deformovaný.
Vada je často kombinována s některou ze základních
vad – krátkozrakostí
či dalekozrakostí.
Astigmatismus je
korigován cylindrickými skly nebo torickými kontaktními
čočkami.

vady. Vlastnímu laserovému zákroku
zde předchází mechanické odstranění nejpovrchnější vrstvy rohovky
– epitelu. Tato krycí vrstva po zákroku rychle regeneruje, přesto je třeba
oko krýt po operaci kontaktní čočkou a hojení může v prvních dnech

Co dokáže
laserový
paprsek
Podstatou laserových operací je
změna zakřivení rohovky, a tím i dioptrického stavu oka.
U krátkozrakosti je
rohovka v centrální
části oplošťována,
u dalekozrakosti zestrmována, u astigmatismu dokáže
laser vyrovnat její
nepravidelné zakřivení. To vše je možné díky působení
laserového paprsku.
Jde o počítačem
řízený ultrafialový
paprsek o vlnové
délce 193 nanometrů, který dokáže
s vysokou přesností
provést požadovanou změnu tvaru rohovky, aniž by
při tom došlo k poškození očních
tkání. Samotné laserové operace
jsou otázkou několika minut, zákrok
je nebolestivý, prováděný pouze
v místním znecitlivění oka anestetickými kapkami.
V zásadě dnes existují dvě metody
laserových operací. Starší metoda
PRK (fotorefraktivní keratektomie)
je metodou vhodnou spíše pro nižší
Trafika
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nutné krýt kontaktní čočkou. Celý
zákrok trvá asi 10 až 15 minut a jeho
hlavní přednost je nejen ve vysoké
přesnosti a stabilitě výsledku, ale
především ve velmi rychlé rehabilitaci. Hojení je prakticky bezbolestné
a většina pacientů se již první den
po operaci vrací
ke svým běžným
aktivitám. V prvních dnech je třeba
pouze zvýšené
opatrnosti – oko
nemnout, ženy by
se neměly líčit, asi
na měsíc po operaci
je vhodné omezit
kontaktní sporty,
návštěvu koupališť,
sauny, solária. Jiná
omezení nejsou.
Optimální je provádět operace obou
očí v týdenním
intervalu, v určitých
případech je možná
i současná operace
obou očí.

Ne vždy je
laser vhodný

být bolestivé. Modernější metodou
vhodnou i k řešení vyšších stupňů krátkozrakosti, dalekozrakosti
a astigmatismu je LASIK (laser in situ
keratomileusis). Při této metodě je
laserový zákrok proveden po seříznutí a odklopení tenké rohovkové
lamely, která je po laserovém zákroku přiklopena zpět na své místo.
Během několika minut se přichytí
k povrchu oka, a oko proto není
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Operace metodou
PRK jsou v naší republice prováděny
od roku 1993, LASIK
od roku 1994. Zkušenosti s oběma metodami jsou již poměrně dlouhé, přesto
zákrok není vhodný
pro každého. Základním předpokladem
pro absolvování operace je věk minimálně 18 let, stabilita
vady (tj. vada se již nejméně rok nehorší), nepřítomnost závažných očních či celkových onemocnění, která
by mohla ovlivnit průběh zákroku či
pooperační hojení.
Operace se proto nedoporučují
u pacientů s některými systémovými chorobami, poruchami imunity
či pokročilejšími stadii metabolických chorob (např. diabetes). Z oč-
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ních onemocnění jsou to především
různé patologické stavy rohovky
(např. keratokonus, abnormálně
tenká rohovka), většina forem šedého či zeleného zákalu. Zákrok
není vhodný pro pacienty, kteří
prodělali herpetické onemocnění
(„opar“) rohovky, ani pro pacienty
s poruchou slzivosti. Zákrok není
rovněž vhodné provádět v těhotenství ani v období kojení. Důležitý je
i vztah mezi očekáváním pacienta
a reálnými možnostmi refrakčního
zákroku. Ne vždy lze totiž dioptrickou vadu odstranit zcela. Rozhodujícím kritériem jsou výška a typ vady
a předoperační tloušťka rohovky.
Změna zakřivení rohovky znamená
i její určité ztenčení. Aby byl zákrok
bezpečný a oko nebylo po operaci
oslabené, nelze rohovku zákrokem
ztenčit příliš. V těchto případech
(vysoká vada, tenčí rohovka) je
bezpečnější provést pouze částečné snížení vady. O konečném
dioptrickém výsledku do velké míry
rozhoduje i individuální pooperační
hojení rohovkové tkáně.
Jeho různá intenzita je nejčastější
příčinou možné zbytkové vady, která je však v naprosté většině minimální a nevyžaduje další korekci.
Jednou z hlavních výhod metody
LASIK je velmi dobrá pooperační
stabilita. Předpokladem je, aby
v době operace byla již vada ustálená, tj. minimálně rok se nezhoršovala. U vysokých stupňů vad,
zejména dalekozrakosti a astigmatismu, nelze částečný návrat
vady v pooperačním období zcela
vyloučit. Laserové refrakční zákroky
zatím nedokážou spolehlivě řešit
ani problém presbyopie – tj. potřebu brýlí na čtení a práci do blízka
po 40. roce věku. Presbyopie (neboli
vetchozrakost) není oční vadou
v pravém slova smyslu. Je projevem
přirozeného stárnutí oka a ztráty
jeho schopnosti akomodace –
zaostřování do blízka. Každému
laserovému zákroku by proto mělo
předcházet pečlivé předoperační
vyšetření a pohovor s pacientem.
Na základě tohoto vyšetření lékař
stanoví, zda je refrakční zákrok
Trafika
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pro pacienta vhodný, a doporučí
operační postup. Před vyšetřením
i vlastní operací je nutné minimálně
3 dny (lépe týden) bezpodmínečně
nenosit kontaktní čočky, nelíčit oči,
jiná zvláštní příprava není nutná.

„Bleskový“ laser
Vlastní laserový zákrok je otázkou několika desítek sekund, celá
operace trvá asi 10 až 15 minut.
Pacient při operaci leží, víčka jsou
fixována rozvěračem, řasy a okolí
oka jsou kryty speciální sterilní fólií.
Úkolem pacienta v průběhu operace je klidně ležet a sledovat fixační
bod. Poloha oka je v průběhu
operace sledována automatickým
systémem (tzv. eye-tracker), který
při drobných pohybech upravuje
směr laserových pulzů, a zabraňuje
tak jejich nežádoucímu vychýlení.
Moderní generace laserů používá
vysoce účinný systém eye-trackingu, který umožňuje velmi přesné
odstranění vady i u hůře spolupracujících pacientů.

Jaké hrozí
komplikace?
Stejně jako u každého jiného chirurgického zákroku i zde existuje
riziko komplikací. Pečlivým předoperačním vyšetřením, precizním
provedením zákroku a dodržením
zásad pooperační péče je však toto
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riziko zcela minimální. Nejčastější
„komplikací“ je nedostatečná úprava
vady, kdy po zákroku přetrvává tzv.
zbytková vada. V naprosté většině
případů (90 až 95 %) je zbytková
vada minimální a nevyžaduje další
korekci, v případě potřeby lze u většiny pacientů zákrok opakovat.
Další komplikací může být prodloužené hojení povrchu rohovky, což se
řeší použitím lubrikancií (umělých
slz), event. dočasným nošením měkké kontaktní čočky. Oči mohou být
po zákroku přechodně citlivější, zejména v suchém a prašném prostředí. Ke komplikacím může vzácně dojít při tvorbě nebo hojení rohovkové
lamely, obtíže jsou řešitelné lokální
terapií, kapkami nebo doplňkovým
zákrokem. Laserové paprsky působí
na oko pouze v přesně vymezené
oblasti rohovkové tkáně (stromatu).
Nitrooční struktury nejsou zákrokem
narušeny. Řada odborných studií
neprokázala negativní vliv zákroku
na pozdější rozvoj jiných očních onemocnění, např. šedého či zeleného
zákalu.

Jak se tedy
rozhodnout?
Je-li vám více než 18 let, je-li vaše
vada stabilní a nemůžete nebo nechcete nosit kontaktní čočky či brýle,
může být pro vás laserová refrakční
operace tím optimálním řešením.
Důležitým faktorem při rozhodování je nesporně přístrojové vybavení,
odborná úroveň pracoviště a především zkušenost chirurgů s danou
operační metodou. V každém seriózním centru by pacient měl být
podrobně seznámen nejen se svým
očním nálezem, ale i s průběhem,
reálným výsledkem a možnými
komplikacemi laserové operace.
Samozřejmostí by měla být možnost
bezplatné konzultace a pooperační
péče. Nejlepší reklamou kteréhokoli
centra je totiž vždy a především spokojený pacient. Takže nezbývá než se
přesvědčit na vlastní oči.
Foto: Refrakcni Centrum Praha
a archiv redakce
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Zářící zuby
– krásný úsměv

Kdysi bylo hlavním posláním zubařů zajistit, aby lidé
o zuby zbytečně brzy nepřicházeli. S postupem času se
jejich péče soustředila na to, aby lidem zuby nejen dlouho
vydržely, ale aby je měli i s dásněmi pokud možno zdravé.
Nyní se ke stomatologické péči přidal další aspekt, a to
estetická stránka zubů. Jednoduše chceme od lékařů, aby
nám zajistili nejen zdravé zuby, ale i zářivě bílý úsměv.
Trafika
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Je fyziologicky dáno, že jak stárne
lidský organismus, tak se opotřebovávají i zubní tkáně a dochází
k ukládání zevních pigmentů. Přispívá k tomu především kouření
a konzumace rychle barvitelných
potravin, jako je černá káva, silné
čaje, kečupy a různé druhy koření.
Někdy na to má vliv i používání
rtěnky. Takže i když si zuby dobře
čistíte, časem „zestárnou“ a už nemají ten lesk jako „zamlada“. Není
proto nic neobvyklého, když 35letá
žena má „zašlé“ zuby, které by potřebovaly vybělit.

Bělení nebo
projasňování
Stomatologové slovo bělení nemají
příliš v lásce, užívají spíše termín
projasňování, což vychází ze samotného postupu změny odstínu
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Techniky bělení
1. Domácí bělení
a.	Noční bělení: pacient po dokonalé ústní hygieně si před spaním
dá do nosiče, který mu vyrobí přesně podle otisku chrupu v zubní
laboratoři, na správné místo gel, nasadí nosič na zuby a uloží se
ke spánku. Po probuzení jej sundá a opět dokonalou hygienou
ošetří zuby. Hodinu a půl by neměl jíst, maximálně pít vodu či
jinou bezbarvou tekutinu.
b.	Denní bělení: hodina až hodina a půl ráno a stejná doba večer
– přesně stejný postup, ovšem vyžadující větší omezení v jídle
a pití. S nosičem se dá mluvit, pít by se mělo přes brčko.
Proces probíhá na bázi gelu karbamidu peroxidu 10- až 22% koncentrace (většinou se používá 16%) a trvá 2 až 3 týdny. Celý proces i s přípravami trvá zhruba měsíc a stojí 3 až 6 tisíc korun. Během tohoto měsíce
by pacient neměl kouřit nebo jen přes nosič (odvykací kúra pro kuřáky),
měl by omezit požívání barvicích potravin nebo pít přes brčko (např.
červené víno). Obvykle si na to každý zvykne a nedělá mu to potíže.
Někdy může být problémem zvýšená citlivost zubů – některé gely
vysušují sklovinu, což může vyvolávat citlivost, která však po dvou
dnech po vysazení kúry přejde. Při bělení se doporučuje používat
neagresivní zubní pasty, nejlépe dětské.
2. Profesionální bělení
3. Bělení jednotlivých zubů po úraze (vnitřní bělení)
Provádí se obvykle po úraze zubu nebo po jeho vážném onemocnění,
resp. zubního kanálku (po endodontickém ošetření), kdy je zub ztmavlý nebo úplně ztratí barvu. Pak probíhá domácí bělení ve speciálním
režimu (bělicí materiál je v zubu uložen 2–3 dny). Cílem je dosáhnout
u nemocného – vyléčeného zubu stejné barvy, jakou měl před poškozením..

zubů. Jde o projasnění zubní tkáně,
jak to pak vnímá lidské oko. Preparáty totiž už dávno nejsou na bázi
mechanického obroušení zubu,
ale jakéhosi vyleštění do přirozené
barvy.
Trafika
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zdraví ...

Při moderním projasňování zubů neboli bělení dochází k rozpadu větších
pigmentů v zubní tkáni na menší částečky, které už nejsou okem viditelné,
takže zub dostává přirozenou – bělejší
– barvu. Odtud tedy pojem bělení. Es-
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tetická stomatologie prostřednictvím
lékaře kontroluje, zda je „nová“ barva
dost přirozená a ne moc „kýčovitá“.
Každý lékař ze své zkušenosti ví, jaký
odstín je nejlepší, a každý zubař také
pozná, zda byly zuby bělené.

Nic nového pod
sluncem...
Krásné bílé zuby chtěli mít lidé
i v minulých stoletích. Např. v 19.
století používali k bělení různé
drastické metody, například kyselinu chlorovodíkovou. Na začátku
20. století to pak byly vysoké koncentrace kysličníku společně s vysokou abrazí povrchu zubů. Od 60.
let se začalo projasňovat moderní
cestou na bázi karbamidu peroxidu, který se rozkládá a například
při nočním bělení uvolňuje celých
5 až 6 hodin sloučeniny projasňující zuby (při denním bělení je to
1 až 2 hodiny). Při tomto procesu
uvolňování peroxidu se provádí
zároveň zásadní a kompletní očista
celých úst, dezinfikují se.

Jak dlouho vydrží
vybělené zuby?
Bělení dovede zuby prakticky zesvětlit až o 3 odstíny a dodá jim svítivou
barvu, takže vypadají „živě“. Jak dlouho jim vydrží, záleží na následné denní hygieně, ale nejčastěji 1až 3 roky.
Pak je možné si jen dokoupit jednu
sadu pro bělení a během 2 až 3 dnů
dobělit.
Bělení je z pohledu lékařů jediná
účinná metoda jak donutit pacienty čistit si zuby. Protože pokud
podstoupí domácí bělení zubů,
stojí je to peníze a po 3 týdnech
už nikomu ani nepřijde, že si má
po každém jídle vyčistit zuby. Pokud si je dobře vyčistí, oddálí další
bělení.
Poznámka na závěr:
Zuby by se měly bělit před protetickým zásahem.
Ve spolupráci s Doc. MUDr. Evou Gojišovou
Ilustrační foto: archiv redakce
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Káva
je mnohem víc než
Mezi nejoblíbenější nápoje
u nás a nejrozšířenější
na celém světě vůbec
patří jednoznačně káva.
Svědčí o tom počet denně
vypitých šálků, který např.
jen v České republice
dosahuje několika milionů.
Desetiletí výzkumu
a staletí konzumace
potvrzují, že káva
a kofein jsou pro zdraví
nejen bezpečné, ale že
v přiměřeném množství
májí překvapivě příznivé
zdravotní účinky. Podle
údajů americké národní
lékařské knihovny
(National Library of
Medicine) bylo do současné
doby provedeno
více než 19 000 vědeckých
výzkumů kávy nebo
kofeinu, které potvrdily,
že tento nápoj není pouhá
droga.
Trafika

Káva a ženy
Mnohé z výzkumů posledních let se
věnovaly zjištění, zda má konzumace kávy vliv na zdraví žen. Vědci se
tak pokusili odpovědět na otázky,
které zůstaly v předchozích výzkumech nevyřešené, a potvrdili, že
přiměřené množství kávy, což jsou 3
šálky denně, je pro ženu bezpečné.
Většina vědců a lékařů dnes souhlasí
i s tím, že káva je naprosto bezpečná
i pro těhotné ženy. V tomto případě
hodně záleží na individuální chuti
a zvyku, některé budoucí maminky
se v pití kávy omezí třeba na 1 šálek
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kofein

denně, jiné ji přestanou pít vůbec.
Podle Coffee Science Source, která
eviduje veškeré informace z vědeckých výzkumů kávy, přiměřená konzumace tohoto nápoje neovlivňuje
plodnost ženy, nezvyšuje riziko potratu ani nezpůsobuje poškození plodu. Nebylo zjištěno ani žádné spojení
mezi pitím kávy a rakovinou prsou.
Vědci objevili v kávě více než 800
složek, z nichž některé mohou
našemu tělu rozličnými způsoby
prospět:
Prevence proti rakovině
Vzhledem k tomu, že antioxidanty chrání před vznikem rakoviny
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a káva jich obsahuje čtyřikrát více
než např. zelený čaj, může pomoci
v prevenci některých druhů rakoviny, například tlustého střeva
(25 %).
Povzbuzovač mozkových buněk
Některé složky kávy mohou působit
na nervový systém, možná dokonce
pomáhají obnově mozkových buněk a chrání před jejich poškozením.
Podle výzkumu na lékařské fakultě
v Lisabonu lidé, kteří pravidelně pijí
kávu, jsou možná vystaveni nižšímu
riziku onemocnět Alzheimerovou
chorobou než ti, kteří kávu nepijí.
Jiné studie, které byly zaměřeny
na Parkinsonovu chorobu, ukazují
stejné výsledky.
Nápoj pohody
Známá schopnost kávy povzbudit
náš organismus a dodat nám dobrou náladu není pouhý výmysl či
iluze. Kofein je stimulující prostředek
a výzkumy prokázaly, že zlepšuje
fyzické výkony, posiluje vytrvalost,
kladně ovlivňuje bystrost mysli
a schopnost soustředit se. Káva má
také velký vliv na naše rozpoložení.
Pouhý šálek tohoto moku postačí
k tomu, abychom měli celý den
dobrou náladu. Proto jsou přestávky
na kávu uznávány jako velmi dobrá
věc. Institut pro výzkum kávy při
univerzitě v Nashville zkoumá v současné době možnosti použití kávy
a některých jejích složek k léčbě
deprese.
Pomoc při hubnutí
Vzhledem k tomu, že je káva stimulující prostředek, povzbuzuje metabolismus a potlačuje chuť k jídlu.
Pokud si dáte kávu 15 minut před
cvičením, kofein vám pomůže cvičit déle a s větším výkonem, proces
spalování tuků bude intenzivnější.
Ovšem není káva jako káva, nápoj
musíte pečlivě vybírat. Například
šálek černé kávy má pouze 12 kcal
a neobsahuje žádný tuk. I s 2 polévkovými lžícemi mléka a 2 čajovými lžičkami cukru nepřekročí 50
kcal a 1 gram tuku. Pokud si však
dáte kávu se šlehačkou, své linii
uškodíte. Nefiltrovaná káva obsahuje některé lipidy, které mohou
zvýšit hladinu cholesterolu.
Trafika
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Káva zabraňuje
vytváření zubního
kazu
I když nám zuby po vypití kávy
zhnědnou, jejich zdraví to neohrozí.
Vědci se domnívají, že káva zabraňuje všem počátečním stadiím vytváření zubního kazu, jehož původce je Streptococcus mutans. Látky,
které káva obsahuje (chlorogenová

Víte, že...
•

•

největší spotřeba kávy je
ve Skandinávii?
Za rok se jí tam vypije
12 kg na osobu, zatímco
u nás je roční spotřeba
2 až 3 kg.
nejoblíbenější kávou
v České republice je
pražená káva mletá (62
%)? Za ní následuje
pražená káva zrnková
(16 %) a pak káva
instantní (9 %).

nepřišel o práci. Institut výzkumu
kávy v Nashville dokonce zkoumá,
jak některé složky kávy mohou být
účinné v léčbě vážných návykových
problémů, například alkoholismu.
Druhým znakem závislosti jsou
syndromy odvykání. Ty se při snížené konzumaci kávy u lidí zvyklých
na pořádné dávky mohou projevit
bolestmi hlavy a únavou. Mohou
se objevit i symptomy podobné
chřipce a neschopnost soustředění. Proto je dobré nepřestat se svou
dávkou „kávičky“ najednou, ale
postupně ji snižovat.

Spát, či nespat?
Proč někteří lidé mohou usrkávat
kávu celý den a pak spát jako miminka, kdežto jiní po celodenním
shonu a třeba jediném šálku kávy
nezamhouří oči celou noc? Velkou
roli hraje to, kolik vážíte, jak jste
citliví na kofein, jak rychlý je váš
metabolismus apod. Dalšími faktory, které ovlivňují působení kávy
na organismus, je např. kouření,
orální antikoncepce a určitá antibiotika, která udržují kofein v těle
déle.

kyselina, nikotinová kyselina, trigenellin), účinně brání tomu, aby se
streptokoky přichycovaly. Nejúčinnější je trigenellin, který je rovněž
součástí hořkých látek v kávě.

„Musím si dát...“
Kofein je droga, která dokáže
změnit náladu, ale dlouho nebylo
z vědeckého hlediska jasné, zda
je návyková. Kofein v kávě není
oficiálně na seznamu látek, které
vyvolávají závislost, což znamená
„neschopnost přestat s konzumací,
nehledě na škodu, kterou způsobuje“. Drogově závislí lidé mohou
mít antisociální chování, nebo dokonce páchat zločiny, aby se dostali
ke své návykové látce. Pijáci kávy
toto obvykle nedělají, i když by
někdy po ránu byli pro šálek kávy
schopni čehokoliv. Ale určitě si kvůli pití kávy nikdo nezničil život ani
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Kávová zrníčka
v kosmetice
Říká se, že modelky používají kávovou sedlinu jako exfoliant proti
celulitidě. Káva je také výborný
čisticí prostředek, a díky 4,5 pH podobnému přirozenému pH pokožky
mocný adstringent. Některé kosmetické společnosti, například Clinique,
Estée Lauder a Lancôme, používají
kofein ve svých krémech na oči, obličej a tělo.
Foto: Zdeněk Platl a archiv redakce
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Jak se vyvarovat

chřipky
či nachlazení

Díky moderním technologiím můžeme tělu dodat potřebné látky ve formě potravinových doplňků, které jsou
schopny ve velké části zastoupit látky, jež jsou obsaženy
ve zdravých potravinách. Těch je v současnosti na českém trhu nepřeberné množství, a lze si tak vybrat ze
široké nabídky, ne všechny produkty jsou ovšem stejně
kvalitní. Proto je třeba jejich výběru věnovat větší pozornost. Případně jejich volbu konzultovat s lékařem či
lékárníkem a vyvarovat se koupě neznámých výrobků
na tržnicích nebo prostřednictvím nerenomovaných
internetových obchodů.

S příchodem zimních měsíců nastává
zvýšené riziko nachlazení či chřipky.
Proto je potřeba našemu tělu dodávat
větší množství vitaminů a minerálů,
které příznivě ovlivní jeho fungování
a pomohou zvýšit imunitu. Ideálním
způsobem jak tělu potřebné látky dodat
je správná životospráva. V moderní době
můžeme našemu organismu potřebné
látky poskytnout také pomocí kvalitních
potravinových doplňků.
Prevence před nachlazením spočívá především v posilování obranyschopnosti organismu a dodržování
zdravého životního stylu. Základem je otužování, pestrá zdravá strava bohatá na ovoce a zeleninu, dostatek
pohybu a v zimních měsících také vhodná volba oblečení, abychom zabránili prochladnutí organismu. Ne
vždy jsme schopni ovšem všechny tyto zásady dodržet
a tělo vystavujeme nepříznivým vlivům, které imunitnímu systému příliš nepřidají.
Trafika

Fit pro život 8/2010
www.fitprozivot.cz

Největší podíl na funkci imunitního systému lidského
organismu má lymfatická tkáň tenkého a tlustého střeva. Funkcí imunitního systému je obrana organismu
před toxickými látkami, které se dostávají do těla potravou či z prostředí, ve kterém žijeme. Fyziologická funkce imunitního systému v trávicím ústrojí závisí jednak
na bakteriích žijících na povrchu střevní sliznice, tak také
na složení naší denní stravy.
Mezi látky, které pozitivně ovlivňují funkci imunitního
systému, patří stopové minerály (měď, zinek, selen),
vitaminy (A, B komplex, C, E, K) a některé další složky,
které nazýváme nutraceutika. Jsou to rostlinné antioxidanty, polynenasycené mastné kyseliny, ve vodě
rozpustné nestravitelné oligosacharidy (tzv. prebiotika),
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Zdatnost ...

ale také některé bakterie
označované jako probiotika. „Rozhodnutí, jaký doplněk stravy je vhodný pro
náš organismus, by mělo
být uděláno po rozmluvě
s lékárníkem či ošetřujícím
lékařem a mělo by vycházet
ze znalosti naší denní diety
a zdravotního stavu,“ říká
MUDr. RNDr. Vilím Šimánek,
DrSc. a dodává: „Podzim
s malým počtem slunečných dnů je roční období,
kdy imunitní systém potřebuje cílenou podporu.“

ústní části hltanu nebo patrových mandlí. Projevuje se
ztíženým polykáním, chrapotem, škrábáním či pálením
a zvětšenými krčními uzlinami. Bakteriální onemocnění
má horší průběh než virové. Doprovází je silné bolesti
v krku, vysoké teploty, oteklé a zvětšené uzliny. Již při
prvních příznacích bolesti v krku odborníci doporučují
užít lék obsahující nejen antiseptickou účinnou látku
a při silnější bolesti v krku nejlépe lék s obsahem antiseptika a lokálního anestetika.

Některé doplňky stravy,
které příznivě ovlivňují
imunitní systém, můžeme
užívat celý rok bez omezení,
patří mezi ně zejména prebiotika a probiotika. S těmito
stimulátory střevního imunitního systému se člověk
setkává denně ve fermentovaných mléčných výrobcích.
Také polynenasycené mastné kyseliny jsou každodenní
součástí naší stravy. Pro ně však platí, že by měl být určitý poměr mezi omega-6 a omega-3 polynenasycenými
kyselinami. V našich zeměpisných podmínkách není
tento poměr dobrý a doporučuje se užívat doplňky
stravy, které obsahují omega-3 kyseliny (rostlinné a rybí
oleje).

Právě tuto kombinaci obsahují pastilky Septolete,
Neoseptolete se znecitlivujícím účinkem a nové
Neoseptolete Duo med a citron . Velmi účinně
zmírňují bolesti v krku, zabraňují rozšíření zánětu
a navíc mají příjemnou chuť.
Pastilky řady Septolete včetně nových Neoseptolete
Duo med a citron jsou k dostání v lékárně bez lékařského předpisu. Kromě nové příchutě med a citron je
možné užít i Neoseptolete se znecitlivujícím účinkem,
které mají mentolovou příchuť. Dalšími přípravky
z řady Septolete jsou klasické Septolete a Septolete D
též s mentolovou příchutí nebo pak další tři výjimečné
ovocné příchutě v podobě Neoseptolete jablko, třešeň
a citron.
Více informací najdete na www.septolete.com.

Například doplněk stravy Natur-Omega. Natur –Omega je čistě přírodní produkt, jehož specifikem je kapsle
přírodního původu, obsahuje jen čisté rostlinné tuky
Omegu 3, 6 a 9.

•
•
•
•
•
•
•
•

posiluje imunitní systém
snižuje riziko onemocnění srdce a cév
dopomáhá ke snižování hladiny cholesterolu
udržuje správnou hormonální hladinu v těle
působí protizánětlivě
příznivě působí na zrak, vlasy a kůži
příznivě působí na pohybový aparát
působí proti poruchám látkové výměny

Více informací najdete na www.norskalinie.cz.
Jako prevenci před příznaky nachlazení v podobě nepříjemného škrábání v krku lze užívat pastilky, které se
v puse rychle rozpustí. Některé pastilky si umí poradit
s bakteriemi, lipofilními viry nebo třeba i s častou kvasinkou Candida albicans.
Téměř 70 % infekcí dutiny ústní a hrdla je způsobeno
viry, na zbytku se podílejí bakterie a plísně. Bolest
v krku tedy nejčastěji signalizuje počáteční zánět
Trafika
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recepty ...

Lehké

povánoční
hodování
beme a krátce povaříme v osolené
vodě. K mletému masu přidáme
sůl, pepř, strouhanku a rozšlehaná
vejce a směsí naplníme vydlabané
půlky cukety. Pekáč vymastíme
máslem a vložíme naplněné cukety. Přelijeme bešamelem a ve vyhřáté troubě pečeme asi 45 minut,
poté posypeme strouhaným sýrem
a ještě krátce zapečeme. Podáváme s vařeným bramborem nebo
bílým pečivem.

Zapečená cuketa
s bešamelovou
omáčkou
- 1 cuketa
- 300 g mletého hovězího masa
- 50 g másla
Trafika

- 1–2 vejce
- 100 g tvrdého sýra
- strouhanka, sůl, pepř
- hladká mouka na zaprášení
- 150 ml mléka
Cuketu oloupeme a rozřízneme
podélně na polovinu.Vnitřek vydla-
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Bešamelová omáčka
- 30 g másla
- 30 g hladké mouky
- 200 ml masového vývaru
- 100 ml mléka
- sůl
Do rozehřátého másla přisypeme
mouku, na mírném ohni vytvoříme
světlou jíšku, zředíme vývarem,
dobře rozmícháme a přilijeme mléko. Za stálého míchání povaříme,
až omáčka zhoustne.
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bramborový škrob a žloutky. Pak
kaši okořeníme bylinkami, pepřem
a muškátovým oříškem. Růžičkovou kapustu očistíme, omyjeme,
rozčtvrtíme a podusíme ve vývaru
asi 6 minut. Přidáme smetanu
a omáčku povaříme do krémova.
Ochutíme solí a pepřem. Z bramborové kaše vytvarujeme bochánky a pečeme je na teflonové pánvi
s 1 lžící oleje do zlatohněda. Bramborové bochánky spolu s růžičkovou kapustou rozdělíme na čtyři
talíře a podáváme.

Pečené papriky
s kuřetem a rajčaty
- 175 g rýže natural (propláchnout)
- 2 velké červené papriky (rozdělit
na půlky a odstranit semínka)
- 3 upečená nebo uvařená kuřecí
prsíčka (nakrájet na proužky)

- 2 malé červené cibule (oloupat
a nakrájet na čtvrtky)
- 4 stroužky česneku (oloupat a nakrájet na čtvrtky)
- 4 rajčata (nakrájet na 4 díly)
- 8 polévkových lžic olivového oleje
- 4 polévkové lžíce listů bazalky a listy na ozdobu
- sůl, čerstvě mletý pepř
- 4 polévkové lžíce nakrájené zelené
petrželky
Rýži uvaříme podle návodu. Mezitím předehřejeme troubu na 190
stupňů. Dáme papriky na pekáč.
Rozdělíme na ně kuřecí prsíčka
a nahoru dáme cibuli, česnek a rajčata. Pokapeme olivovým olejem,
posypeme bazalkou a okořeníme.
Dáme do trouby na 25–30 minut.
Rýži smícháme s petrželkou, rozdělíme na 4 talíře a nahoru dáme papriky. Ozdobíme bazalkou a ihned
podáváme.

Bramborové bochánky
s růžičkovou kapustou

Recepty, příprava jídel a foto: Zdeněk Platl

- 500 g brambor
- jodidová sůl
- 1 malá cibule
- 1/2 lžíce slunečnicového oleje
- 3 lžíce bramborového škrobu
- 3 zcela čerstvé žloutky
- 2 lžíce nasekaných bylinek (petrželová nať, kerblík, pažitka)
- čerstvě mletý černý pepř
- nastrouhaný muškátový oříšek
- 500 g růžičkové kapusty
- 75 ml zeleninového vývaru
- 100 ml smetany
Brambory oloupeme, rozčtvrtíme
a uvaříme v osolené vodě doměkka. Necháme je okapat, ochladíme a protlačíme sítem nebo
rozmačkáme. Cibuli oloupeme,
nakrájíme na jemné kostičky, podusíme na 1/2 lžíci oleje a přidáme
k bramborové kaši. Vmícháme
Trafika
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suroviny a nádoba není plná. Horní
vrstvu (měla by být z brambor)
posypeme nastrouhaným sýrem,
vše zalijeme rozšlehanými vajíčky
s mlékem a zapékáme asi 30–35
minut v troubě rozehřáté na 190
stupňů.

Zeleninové ragú
- 3 řepy
- 3 mrkve
- 3 ředkve
- 500 g brambor nakrájených
na kostky
- 6 nakrájených pórků
- 1/4 sklenice slepičího vývaru
- 1/4 sklenice rozpuštěného másla
nebo margarínu
- 1/2 čajové lžičky soli
- 1/2 čajové lžičky mletého černého
pepře
Řepu, mrkrv a ředkev nakrájíme
na kostky cca 1 cm. Rozehřejeme
troubu na 260 stupňů. Promícháme
zeleninu, přidáme slepičí vývar,
margarín, sůl, pepř a znovu zamícháme. Dáme do zapékací mísy
a do trouby na 25 minut a každých
10 minut zamícháme.

Zeleninová pánev
- 5 paprik
- 5 rajčat
- plechovka červených fazolí
- 1 střední cibule
- 2 lžíce sladkého kečupu
- 5 stroužků česneku
- sůl, pepř
- bazalka
- 30 g tuku
Nadrobno nakrájenou cibuli krátce
orestujeme na rozpáleném tuku.
Přidáme rozmačkaný česnek,
na kostičky nakrájené papriky, rajčata, osolíme, opepříme, přidáme
bazalku, kečup a vše dobře promícháme. Dusíme na mírném ohni
zhruba 15 minut. Nakonec přidáme sterilované fazole, krátce prohřejeme a podáváme s čerstvým
chlebem a černým pivem.
Trafika

Zapečené brambory
se salámem, cuketou
a sýrem
- 6–8 větších brambor
- 500 g točeného salámu
- 1 větší cuketa
- 200 g tvrdého sýra
- 4 vejce
- 200 ml mléka
- sůl, pepř
Syrové brambory oloupeme a nakrájíme na půl centimetru silná
kolečka. Salám a cuketu nakrájíme
na středně velké kostičky. Na dno
zapékací nádoby srovnáme vrstvu
brambor, osolíme, opepříme, nasypeme vrstvu salámu a cukety, následuje opět vrstva brambor, vrstva
salámu a cukety a tak to děláme
tak dlouho, dokud máme nějaké
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Italské rizoto z rajčat, tuňáka
a sladké kukuřice
- 2 polévkové lžíce olivového oleje
- 1 najemno nakrájená červená cibule
- 1 drcený stroužek česneku
- 200 g rýže
- 500 ml vařícího zeleninového vývaru
- 100 g rajčat (nakrájených nahrubo)
- 200 g tuňáka z konzervy (osušeného a rozděleného na kousky)
- 200 g sladké kukuřice z konzery (osušené)
- sůl
- čerstvě mletý černý pepř
- 3 polévkové lžíce nakrájeného čerstvého
koriandru
- 50 g jemně strouhaného parmezánu

Recepty, příprava jídel a foto: Zdeněk Platl

Ve velké pánvi rozehřejeme olej, přidáme cibuli,
česnek a smažíme, až změknou. Dále přidáme
rýži a smažíme, až je průsvitná. Přilijeme trochu
vývaru a mícháme, až se vstřebá. Opět přilijeme trochu vývaru a mícháme. Celý postup
opakujeme asi 20 minut, až je rýže hotová a má
krémovou konzistenci. (Pozor, je to italské rizoto, nikoliv české!) Pokud je to nutné, přidáme
ještě horký vývar. Nakonec vmícháme nakrájená
rajčata, tuňáka a kukuřici. Okořeníme a přidáme
nakrájený koriandr. Rizoto těsně před podáváním posypeme strouhaným sýrem.

Trafika
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PECTOL
Medicinální dropsy
s vitaminem C – nezbytný pomocník při nachlazení a bolestech v krku,
uvolňují dýchání, tlumí
kašel, osvěží váš dech
a zaženou únavu např.
při jízdě v automobilu.
Jsou v 5 chuťových variacích (eukalyptové, citronové s medem, pomerančové, lékořicové a s citrusovými plody), ve třech různých baleních, s cukrem
i bez cukru (vhodné i pro diabetiky).
Vhodné na cesty, do práce, do kabelky, do kapsy –
zkrátka všude, kde jste vy.
PECTOL patří mezi výrobky, které prezentují vysokou kvalitu za příznivou cenu.

Křížovka: Zdeněk Platl

PECTOL – chutnější než lék, ... dokončení v tajence

Křížovku z Fit pro život 8/2010 si vytiskněte, vyluštěte a tajenku pošlete do 30. 1. 2011 na náš e-mail
redakce@fitprozivot.cz. Pro tři vylosované máme připravený balíček zdravého mlsání.
Tajenka křížovky z Fit pro život 7/2010: Potensan vám pomůže. Balíček získávají: Libor Cagášek z Velkých Losin,
Lenka Hejduková ze Zámrsk a Milan Januš ze Vsetína.
Trafika
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