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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

 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

Barvicí gel ve dvou odstínech  středně hnědý, tmavohnědý

NOVINKA
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??pokud mám problémy se 
štítnou žlázou, stačí pouze zvýšit 
přísun jódu? 

alena K., děčín

!! ve štítné žláze je asi  
80 % veškerého jódu v těle a jeho 
nedostatek vyvolává tzv. endemic-
kou strumu (lidově „vole“). Štítná 
žláza se stará o to, aby se hladina 
jódu příliš neměnila. Jód je z těla 
neustále vylučován ledvinami, 
a proto musí být nahrazován (např. 
konzumací mořských ryb, naopak 
přijímáním tuků se vstřebávání 
jódu snižuje). vhodné je užívat rybí 
olej v kapslích (z lososů, makrel 
a sardinek), podporuje obrany-
schopnost těla a snižuje choleste-
rol. v zelenině jsou často zastoupe-
ny strumigeny – látky znemožňující 
uchycení jódu ve štítné žláze, proto 
i zde přidáváme jód. obdobně pů-
sobí nadbytek vápníku. Moderní 
léčba nemoci štítné žlázy spočívá 
v přesném určení poruchy (labo-
ratoř, biopsie, sonografie žlázy) 
a následném podání léku podle 
zjištěné příčiny. 

Mudr. bohumil Ždichynec

??Kolik jódu denně bychom vlast-
ně měli konzumovat?

irena č., Kraslice

!! doporučovaný denní příjem 
jódu činí u mužů i žen 2 mikro-
gramy na jeden kilogram tělesné 
hmotnosti a den. u žen  v těhoten-
ství má být příjem o 0,25 mikro-
gramy/kg/den větší a při kojení se 
zvyšuje ještě o 0,50 mikrogramů/
kg/den. některá zelenina, kon-
krétně  křen, kapusta, květák, zelí 
a kedluben obsahují už zmíněné 

látky, které brzdí uchycení 
jódu ve štítné žláze. 

proto z preventiv-
ního hlediska je 
optimální zvýšit 
denní příjem jódu 
o 3 mikrogramy 

na 10 gramů denní 
dávky zeleniny. 

Mudr. bohumil Ždichynec

?? Je pravda, že dřepy a kliky jsou 
také posilovací cviky, které pomo-
hou budovat svalovou hmotu?

alena č., hořovice

!! zcela nepochybně ano. dřepy 
a kliky jsou základní cviky z rejst-
říku posilovacích cviků, které lze 
cvičit jak doma, tak ve fitcentru. 
Když jich v jedné sérii cvičíme 
v rychlejším tempu okolo 15–20 
a po krátké přestávce (cca 20 s) 
znovu další sadu opakování, tyto 
cviky pomáhají nejen posilovat 
nohy, paže a hrudník, ale také 
redukují podkožní tuk. Když je 
však cvičíme s malým počtem 
opakování (do 10), v pomalejším 
tempu a mezi sériemi děláme delší 
přestávky (45–60 s), přetěžováním 
nutíme svaly spíše k růstu. tech-
nikou provedení, volbou zátěže 
a tempa cvičení si tedy určíme cíl, 
zda chceme svaly tvarovat, tréno-
vat k vytrvalosti nebo odbourat 
podkožní tuk.

ing. ivan Mach, Csc.

?? Můžete mi sdělit, jaký je rozdíl 
mezi provitaminy a vitaminy?

Jitka h., praha

!! provitaminy jsou látky, z nichž 
si tělo může vytvářet vlastní vita-
miny, které nutně potřebuje k ži-
votu. Je to tedy jakýsi předstupeň 
vitaminů, říkáme prekursor neboli 
předchůdce. uvedu jeden všeo-
becně známý příklad. provitamin 
beta-karoten (nachází se hlavně 
v barevné zelenině, zejména v mrk-
vi, v meruňkách atd.) je přírodní 
surovinou, z níž si tělo tvoří vitamin 
a (retinol). protože vitamin a je 
rozpustný pouze v tucích, mohli 
bychom se jím předávkovat nebo 
nám naopak bude chybět při 
nízkotučných dietách. Když však 
budeme jíst mrkev nebo ovoce 
prakticky v neomezené míře, tělo si 
z beta-karotenu vyrobí právě tolik 
vitaminu a, kolik potřebuje, a ne-
bezpečí předávkování tak prakticky 
neexistuje. proto je v případě rizika 
nedostatku vitaminu a (například 

při dietách) výhodnější suplemen-
tace (doplňování) karotenem než 
preparáty s vitaminem a.

ing. ivan Mach, Csc.

?? zajímalo by mě, zda spaluji 
při plavání stejné množství kalorií 
a tuku jako při aerobiku?

anežka K., rakovník

!! v přiložené tabulce naleznete 
hodnoty, z nichž vyplývá, že výdej 
energie při aerobních aktivitách 
a při plavání je souměřitelný:

ŽEna 55 kg
aktivita                              1 min  1 hod
aerobik - low impact         5 290
aerobik - high imapct          6 370
aerobik - step, low impact    6 370
aerobik - step, high impact     9 528
aquaerobik                         4 211
šlapání na stacionárním kole
mírné tempo                         6 370
šlapání na stacionárním kole
živé tempo                         9 554
veslování na přístroji - mírné  6 370
veslování na přístroji - živé    7 449
lektorství aerobiku            5 317
tanec - disko                         5 290
potápění                         4 264
plavání – znak                         7 422
plavání – prsa                         9 528
plavání – kraul, motýlek      10 581

Ing. Ivan Mach, CSc.

dotazy & odpovědi ...
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Štíhlá              
i po 
35

Bohužel je 
to tak. 
Většina z nás 
začne  věkem 
přibývat na 
váze. Okolo 
dvacítky  

má asi jenom 27 % žen nadváhu, ale 
kolem padesátky  už téměř  60 %.  Není 
to ovšem nevyhnutelné. Nikdo se 
nemusí smířit s těmito průvodními 
jevy středního věku. Pokud 
pochopíte, jak 
funguje vaše 
tělo, a budete 
věnovat větší 
pozornost  svým 
stravovacím 
návykům 
a cvičení, můžete 
být stále ve 
formě. 

proč je to s věkem 
náročnější?

pokud nejste velmi štíhlí již od pří-
rody, udržení rozumné váhy může 
být tím problematičtější, čím jste 
starší. pro některé lidi je udržení 
štíhlé postavy mnohem náročnější 
než pro jiné. ale není to nemož-
né. samozřejmě jsou věci, které 
ovlivnit nemůžeme. tvar těla je do 
značné míry předurčen geny, a ať 
zhubnete jakkoliv, nic to nezmění 
a tvar těla se vám těžko zlepší, když 
jste starší. 
pár let před menopauzou se úro-
veň estrogenu začne snižovat, což 
ovlivňuje model rozdělení tuku 
tak, že se usazuje spíše kolem bři-
cha než na bedrech. současně pleť 
začíná ztrácet elasticitu, svaly jsou 
mírně slabší, takže nevypadáte ve 
formě, i když nepřiberete na váze. 
rychlost metabolismu, tj. rych-
lost, se kterou tělo spaluje kalorie 
– se také s věkem snižuje, i když 

tento proces probíhá tak pomalu, že ve 
skutečnosti mu nemůžete dávat za vinu vaši 
značně vyšší váhu. průměr asi 5 % za deset let 
je tak pomalý a postupný, že vaši váhu vlastně 
vůbec neovlivní. důvod, proč nabíráme na 
váze, je ten, že míň cvičíme a celkově jsme 
méně aktivní, ale jíme stejně, nebo dokonce 
více než předtím. takže záleží na vás, zda se 
tomuto procesu podvolíte. Jsou zde jedno-
duché rovnice: jezte střídmě a pravidelně 
cvičte a tělo nebude mít žádný důvod 
tloustnout. Jezte příliš a ležte na gauči 
a kila se vám začnou hromadit. nečekejte, 
až k tomu dojde, začněte bojovat už teď. 
čím více kil přiberete, tím větší problémy 
budete mít s jejich shazováním. proto se 
zamyslete nad svým jídelníčkem a život-
ním stylem už teď, abyste i nadále zůstali 
štíhlí a elegantní, a léta vás neohrozí.

půvab ...
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10 tipů, jak udržet 
váhu pod kontrolou

1. zaznamenávejte, co jíte, zvláš-
tě to, co sníte mezi hlavními 

jídly. pouhých nadbytečných 75 
kcal denně, což je obyčejný záku-
sek nebo několik kousků čokolády 
– a máte za rok 3 kila navíc. nej-
horší jsou „ozdoby“ nebo poma-
zánky: polévková lžička šlehačky 
má víc kalorií než půl kila jahod, 
totéž provede s krajícem jinak 
velmi zdravého celozrnného chle-
ba štědrá vrstva margarínu nebo 
másla. 

2. Jezte méně tuku – má dvakrát 
více kalorií než bílkoviny nebo 

sacharidy, a přestože obsahuje tak 
vysoké množství energie, má malý 
vliv na snížení chuti k jídlu, takže 
jíme více, než potřebujeme. volte 
nízkotučné varianty mléčných vý-
robků, libové maso a co nejmenší 
množství oleje při přípravě jídla. 

3. zvyšte konzumaci bílkovin, 
jezte libové maso, ryby a níz-

kotučné mléčné výrobky a snižte 
přísun sacharidů.výzkumy proka-
zují, že nízkotučné jídelníčky s vyš-
ším obsahem bílkovin pomohou 
snížit váhu lépe než nízkotučné 
jídelníčky s vyšším obsahem sa-
charidů. bílkoviny pomohou také 
účinněji snížit chuť k jídlu. ale 
nesmíte to přehánět. Jídla bohatá 
na sacharidy, ovoce, zelenina a ce-
lozrnné obiloviny obsahují důležité 
vitaminy, minerály a vlákninu. 

4. pokud jste vybíraví v jídle, 
vyzkoušejte, zda nebude lepší 

nahradit tři velká hlavní jídla men-
šími, ale častějšími porcemi. tak 
pro vás bude jednodušší si naplá-
novat, co budete jíst, a zvolit zdra-
vější variantu místo toho, abyste 
jedli, co máte po ruce. některé vý-
zkumy prokazují, že malé a častější 
porce pomáhají spálit více kalorií 
během procesu trávení a trávení 
jídla povzbuzuje metabolismus. 

5. naučte se rozeznávat své city. 
Když víte, jaké city a situace 

vás nutí vyhledávat krabici bonbo-
nů, můžete mít po ruce alternativní 
volby, až přijde ta špatná chvíle. 

6. snižte konzumaci alkoholu, 
který je pro kontrolu váhy 

naprosto zničující. protože tělo 
nemůže ukládat kalorie z alkoho-
lu, používá je ihned pro výrobu 
energie, takže pokud jíte a pijete 
alkohol, je větší pravděpodob-
nost, že kalorie z jídla budou ulo-
ženy jako tuk. pití alkoholu navíc 
povzbuzuje chuž k jídlu a snižuje 
sílu vůle, takže je větší možnost, 
že sníte plný sáček brambůrek, 
přestože jste se zařekli, že si dáte 
jen pár na chuť. 

7. Jezte menší porce, zvláště vy-
sokokalorických jídel. začněte 

používat menší talířky nebo si dá-
vejte na talířek více zeleniny. talířek 
potom vypadá plný a máte pocit, 
že jíte obrovskou porci. 

Nutrilite™ Double X™ 

Multivitaminový, multiminerální 

doplněk stravy s fytonutrienty. 

Jedinečný doplněk stravy obsahuje 

dynamickou kombinaci 22 základních 

vitaminů a minerálních látek a koncentráty 

získané z 23 rostlin, to vše podporující zdravý 

životní styl.

výrobky prodávají výhradně nezávislí distributoři 

společnosti amway čr, nad Kazankou 29, praha 7, 

tel.: 283 017 120

www.amway.cz

in
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e

půvab ...
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Nemusíte se smiřovat 
s tím, že se vám 
postupně hromadí kila. 
Některé překvapivě 
jednoduché změny ve 
výživě a životním stylu 
vám pomohou přelstít 
metabolismus.

pohybujte se 
a spalujte kalorie
Cvičení se musí stát každodenní 
součástí vašeho života – alespoň 
půlhodiny pětkrát týdně. Cvičení 
pomáhá kontrolovat chuť k jídlu, 
budovat svaly, zlepší poměr svalo-
vé hmoty k tuku a zvyšuje rychlost 
metabolismu, takže kalorie spalu-
jete rychleji. nemusíte cvičit půlho-
diny najednou. výzkumy prokazují, 
že kratší bloky cvičení během dne 
poslouží stejně jako delší cvičení. 
tak kde začít? pokud pomyšlení 
na cvičení ve fitnesscentru nebo 
běhání v parku vám nahání hrůzu, 
nebojte se, i běžné každodenní ak-
tivity pomohou spálit překvapivě 
velké množství kalorií.

*  neseďte na jednom místě: když 
výzkumníci v usa podávali 
16 dobrovolníkům 1000 přeby-
tečných kalorií denně v průběhu 
2 měsíců, množství kil, které na-
brali, se dramaticky lišilo. ti, co 
přibrali méně, byli během dne 
stále v pohybu. dokonce pokud 
hodinu denně stojíte, místo abys-
te si sedli, spálíte větší množství 
kalorií, rozdíl znamená 2,5 kg za 
rok.

*  nechte auto doma. při chůzi pou-
žíváte více než 250 svalů a spálíte 
kolem 180 kcal za hodinu. za-
chovejte svůj obvyklý jídelníček 
a choďte půl hodiny denně a měli 
byste shodit za rok 6 kg.

*  domácí a zahradní práce jsou 
překvapivě dobrým cvičením. 
zahradničení spaluje 380 kcal za 
hodinu a hodina vysávání, utírání 
prachu a leštění nebo vytírání 
podlah okolo 230 kilokalorií.

*  nepoužívejte výtah – choďte po 
schodech – půl hodiny pomáhá 
spálit 192 kilokalorií.

*  zapisujte si, jak cvičíte během 
jednoho nebo dvou týdnů, 
abyste měli o své aktivitě přesný 
přehled. pokud záznamy ukáží, 
že cvičíte nedostatečně, přidejte 
a zůstanete ve formě. 

Copyright: pWa international
ilustrační foto: archiv redakce

GRECIAN 2000 PLUS
(pěnový) 

GRECIAN 2000 GEL

  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

Informace a objednávky na: www.zelenalekarna.cz nebo na tel.: 224 225 353.
Do lékáren dodává: PHOENIX, Lékárenský velkoobchod, a. s.

zdravé a stejné barvy jako v mládí? Používejte Grecian, 

moderní přípravek vlasové kosmetiky pro navrácení 

původní přirozené barvy vlasů!

Sbohem 
šedivé vlasy

LADY GRECIAN 2000 GRECIAN 2000 lotion

GRECIAN 2000 Cream

OB VI grecian.indd   ob4 15.1.2009, 13:41:46

8. vždy se k jídlu posaďte bez 
ohledu na to, jak jste zane-

prázdnění, a soustřeďte se na jídlo, 

vychutnávejte každé sousto. pokud 
jíte před televizí nebo za chůze, je 
nevyhnutelné, že sníte více jídla, 
než jste plánovali. 

9. nezakazujte si žádné jíd-
lo – pouze ho jezte méně. 

výzkumy prokazují, že lidé, kteří 
jedí to, co mají rádi, v rozumném 
množství, ztrácejí nebo udržují 
váhu mnohem snadněji než ti, co si 
určitá jídla úplně zakazují. 

10. nezapomeňte snídat.
výzkumy prokázaly, že lidé, 

kteří vynechávají snídani, jedí více 
během dne – a volí mnohem tučnější 
jídla.
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Zodpovězení této 
otázky je prvním 
krokem ke krásné 
pleti. Existuje totiž 
minimálně deset 
faktorů, které 
nepřidají na kráse, 
ale na věku. Když 
je budeme znát, 
můžeme se jich včas 
vyvarovat. Tady 
je jejich seznam, 
u některých najdete 
i náš tip, čím pleť 
ochránit.

CO 
pleti 
škodí 
1. Teplotní výkyvy – pokož-
ce nesvědčí ani mráz, ani horko. 
v mrazu trpí horní vrstva nechrá-
něné pokožky, dochází k jejímu 
zarudnutí a k celkovému hrubšímu 
vzhledu pleti. sauna, solárium 
nebo přehnané slunění nesvědčí 
především pleti s rozšířenými žil-
kami. ty se ještě více „roztáhnou“ 
a v extrémních případech mohou 
i popraskat. největším zabijákem 
pro pleť je rychlý přechod z přeto-
pené místnosti do mrazu. těm, kte-
ří mají s pletí problémy, doporuču-
jeme nevystavovat se extrémním 
teplotám a pokud možno měnit 
prostředí s vysokými teplotními 
výkyvy pouze pozvolna. 

2. Nevhodné kosmetické pří-
pravky a nevhodné ošetřová-
ní pleti – dnes snad každá žena 
považuje za samozřejmost dopřát 
si kvalitní kosmetiku. důležité je 
ovšem i její správné použití. na-

příklad pravidelné „vytahování“ 
pleti na obličeji při aplikaci krému 
může být příčinou předčasných 
vrásek.
obrázek znázorňuje, jak krém 
aplikovat. Jemným poklepává-
ním jej konečky prstů nanašíme 

na plochu obličeje, brady a krku. 
Jemnými pohyby horních hran 
obou ukazovačků začneme krém 
roztírat od dekoltu nahoru po 
krku na bradu.

3. Nevhodný jídelníček – strava 
má na kvalitu kůže velký vliv. pleti 
například neprospívá příliš cukru, 
tuku, oleje, kofeinu, bílého peči-
va nebo ostře kořeněných jídel. 
naopak pomůže čerstvá zelenina 
a ovoce, vláknina, libové maso ne- 
bo třeba ořechy. dodržování zásad 
zdravé životosprávy prospěje ne-
jen vaší pleti, ale i celému tělu.  

4. Nedostatek tekutin – kůži 
prospívá pravidelný pitný režim. 
pokožka, která trpí nedostatkem 
tekutin, rychleji stárne. v de-
hydratované kůži nedochází ke 
kvalitní látkové výměně a těžko 
se pak zbavuje škodlivin. zdra-
vý člověk by měl denně vypít 
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až 2,5 l tekutin, nemocným je 
doporučováno až 2x tolik. pijte 
minerální vody, čerstvé ovocné 
a zeleninové šťávy a vaše pokož-
ka bude zdravá a hladká. 

5. Nedostatek pohybu – seda-
vý způsob života má za následek 
zpomalení všech tělesných po-
chodů, tedy i procesů, které vedou 
k obnově pokožky. Kůže se nedo-
statečně regeneruje a není schop-
ná vyplavovat škodliviny, které 
ji zatěžují. Mnoho lidí, zvláště se 
sedavým způsobem života, nemá 
dostatek pohybu a to přesto, že 
každý dnes může využít služeb 
profesionálního fitcentra či cvičit 
s videokazetou v soukromí svého 
domova. nejlepší cestou k pravi-
delnému pohybu je jednoduše 
začít, třeba i krátkou procházkou. 
vaše pleť vám jistě bude vděč-
ná.  

6. Nedostatek spánku 
– v noci přichází chvíle, 
kdy regenerační pro-
cesy v kůži vrcholí. ve 
spánku vytváří kůže 
nové buňky, kterými 
nahrazuje ty odumře-
lé. v kůži se odehrává 
mnoho chemických 
procesů, a je proto nutné 

dopřát pleti dostatečně dlouhý 
odpočinek. přestože není možné 
si uchovat spánek „do zásoby“, i ti, 
kteří si nemohou dopřát asi 
6–7 hodin spánku denně, by se 
měli alespoň jednou za několik dní 
dobře vyspat.

7. Nedostatek čerstvého vzdu-
chu – také pobyt na čerstvém 
vzduchu přispívá ke kvalitní rege-
neraci pokožky. dochází k jejímu 
prokrvení, zrychluje se látková vý-
měna, a navíc, pobyt v přírodě má 
protistresové účinky. nejen vaše 
pleť bude zářivější, ale i vaše myš-
lení bude jasnější a veselejší.  
 
8. Velkoměsto – městský smog 
není pro pleť to pravé. částečky 
prachu ulpívají na kůži a znesnad-
ňují její dýchání. právě proto je 
důležité pečovat o pleť kvalitní 
kosmetikou. tou je třeba pokožku 
nejen chránit před vlivy prostředí, 
ale také ji použít při jejím čištění 
a přípravě na noční regeneraci.

9. Stres – také častý stres má 
na celý organismus, a tedy i na 
pokožku neblahé účinky. stres 
a napětí působí celkovou únavu, 
která může vyvolat v některých 
partiích na kůži zvýraznění vrásek, 
jinde naopak – například kolem 
očí – způsobit otok, který je 
zpočátku přechodného, ale 
později trvalého charakte-
ru. proti stresu je možné 
se bránit už zmíněnou 
životosprávou, pohybem 
na čerstvém vzduchu 

a někdy pomůže i jednoduchá 
koupel s příjemnou kosmetikou.

10. Špatná nálada – lidé, kteří se 
často smějí, mívají zpravidla i lepší 
pleť. to je patrné především na ob-
ličeji. Mimické vrásky, které na tváři 
s věkem vznikají, jsou dvojí. u lidí, 
kteří se často mračí, směřují vrásky 
dolů, což nemusí vypadat nejlépe. 
naopak u těch, kteří v životě nešet-
ří úsměvy, směřují mimické vrásky 
nahoru, a i ve stáří pak mohou být 
hezké. 

ilustrační foto: zdeněk platl a archiv
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Vůně 
dobré 
nálady

Představte si, že byste si mohla dát do lahvičky trochu 
své dnešní dobré nálady a otevřít ji a přivonět vždy, když 
bude potřeba si náladu zlepšit. A přece to jde, a dokonce 
to funguje. Správná vůně vám může okamžitě zvednout 
náladu. Navíc – pokud se dobře cítíte, také dobře 
vypadáte. Ženy už dnes nepoužívají parfém jen proto, 
aby vynikly nebo se zalíbily manželovi či příteli, ale i pro 
dobrý pocit, který jim parfém dodává. Výzkumy prokazují, 
že spojení aroma s náladou je velmi silné. Vůně se 
zpracovávají v té částí mozku, která má mimo jiné vztah 
k citové a náladové složce osobnosti, kde se rodí emoce – 
vztek, strach, radost apod. Takže vůně vás opravdu může 
povzbudit, pomůže relaxovat, dostane vás do romantické 
nálady, nebo se s ní dokonce budete cítit mladší!

osvěží vás
potřebujete rychlé povzbuzení před 
začátkem cvičení? pomůže vám 
celá řada nových vůní, které obvyk-
le obsahují stimulující citronovou 
nebo mandarinkovou esenci. tyto 
ostré vůně vás osvěží a dodají vám 
energii. některé povzbuzující vůně 
obsahují stejné prvky jako mnohé 
pánské parfémy, proto se nazývají 
unisex, například CK one nebo paco. 
některé dokonce obsahují takové 
osvěžující složky, jako je aloe nebo 
máta. stačí se několikrát postříkat 
a budete se cítit jako po sprše. vy-
zkoušejte například Ô de Lancôme, 
Calvin Klein CK one, paco rabanne 
paco, ralph Lauren polo sport Wo-
man, Coty Exclamation Cologne 
spray, avon pro Fitness sport Co-
logne, d&G Light blue, hugo Wo-
man, bvlgari bLv, oriflame believe.
stejně příznivě na vás zapůsobí 
i esenciální oleje. také ovlivňují 
náladu, evokují emoce a působí 
proti stresu. tyto zázračné účinky 
však mají pouze 100% esenciální 
oleje. aromaterapie vnese do vaše-
ho života na 1000 přírodních vůní. 
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pro dobrou náladu doporučujeme 
zejména citrusové esenciální oleje, 
např. grep, mandarinku zelenou 
nebo červený pomeranč. na psy-
chiku blahodárně působí také le-
vandule či růžové dřevo.

Jistota z lahvičky
potřebujete zvládnout náročnou 
prezentaci, máte před sebou důle-
žitý úkol? K jeho úspěšnému zvlád-
nutí může pomoci klidná vůně, 
která vám dodá pocit jistoty. Ženy 
obvykle nechtějí v zaměstnání 
používat sladké a příliš silné vůně. 
proto výrobci přišli s jemnými, či-
rými, slabými květinovými vůněmi, 
které se kombinují s povzbuzující-
mi vůněmi, například citrusovými. 
a účinek? ucítíte-li tento parfém, 
připomene vám krásné, klidné 
prostředí a vy zůstanete klidná, 
vyrovnaná a sebejistá. na rozdíl od 
vůní určených pro sport, jsou tyto 
zkomponované tak, aby vydržely 
celý den. postupně se sice stávají 
ještě jemnější, ale voníte od rána 
do večera. vyzkoušejte Fleur d‘in-
terdit od Givenchy, Esteé Lauder 
pleasures, Christian dior dolce 
vita, L‘Eau d’lssey, hugo boss Wo-
man, L. b. Laura, aigner Clear day, 
d&G Femme, bvlgari Eau parfumee 
n. Extreme.

trochu romantiky 
ztlumily jste světla a zapálily svíčky? 
více romantiky dodáte krásným 
chvílím pomocí vůní, např směsi 

muškátu, skořice a vanilky, které 
působí také jako afrodiziakum. tep-
lé a kořeněné vůně jsou vždy sexy 
(např. prowl od avonu). Mají vysoký 
obsah oleje, mizí pomaleji, ale po-
kožku naopak zanechávají vláčnou. 
Muškát, bílé květy jasmínu a ylang 
ylangu obsahují indole, aromatickou 
sloučeninu, provokující až živočiš-
nou smyslností. stejně jako bělokvět, 
„femme fatale” světa vůní, který slaví 
návrat v jednoduché sexy mladistvé 
vůni od Jean-paul Gaultiera Fragile. 

Parfémy…
nejen nádherně 
voní, ale také 
uchovávají skryté 
poselství. Povzbudí 
vás, dodají jistotu, 
cítíte se s nimi více 
sexy a mladě.

Novinka od Mary Kay, k dostání od 16.1. 2009

Speciální limitovaná edice, díky níž nyní můžete mít Extra zvláčňující 
noční krém ve 2 verzích – jeden větší pro domácí použití a jeden menší 
na cesty. To vše v barevně sladěné růžové papírové taštičce. Dopřejte 
své pleti extra zimní péči s Extra zvláčňujícím nočním krémem. Extra 
zvláčňující noční krém poskytuje mimořádně účinnou ochranu proti 
ztrátě vlhkosti a chrání pleť před nepříznivými vlivy životního prostředí. 
Je určen pro velmi suchou pleť a vysušené partie těla. 

Sada pro suchou pleť 
(Extra Emollient Night Cream), 68 g + 11 g, 590 Kč

vyzkoušejte tyto vůně: hermes 24 
Faubourg, Chanel allure, Guerlain 
shalimar, yves saint Laurent opium, 
L. b. Emotion, ungaro desnuda, Lali-
que de Lalique.

vůně pečují o pleť
Mnozí výrobci parfémů přichá-
zejí s nabídkou tělových krémů 
stejné vůně a tvrdí, že díky těmto 
krémům své oblíbené vůně se 
budete cítit dvojnásob přitažlivě. 
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Jak dlouho vydrží vůně?
V létě jsou populární deodoranty, sprchové gely. Ale ne vše vydrží tak dlou-
ho jako parfém. 

Výrobek                   Doba působení         Tipy k používání
Parfém                               5 až 8 hodin              Nanášejte na místa, kde      

           můžete cítit tep 
                                                                            (na zápěstí, za uši). 
                                                                            Teplota těla bude vůni  
                                                                             pravidelně obnovovat.
Deodorant                   5 až 8 hodin              Použijte vždy 
                                                                             po sprchování.
Tělové mléko, krém     4 až 5 hodin             Vůně vydrží déle, pokud  

           krém použijete na vlhkou  
           pleť.  
           Umocníte ji použitím  
           stejné toaletní vody.

Toaletní voda nebo     3 až 4 hodiny            Pro dlouhodobý účinek     
parfémová voda                                                    naneste na vlasy. 
Eau de toilette                                        (Účinné zvláště v případě 
nebo Eau de Parfem                                             normálních nebo 
                                                                             mastných vlasů.) 
Šampon                                3 až 4 hodiny             V případě použití
                                                                            šamponu určité vůně,  
                                                                            kterou chcete uchovat, 
                                                                            by kondicionér neměl mít 
                                                                            žádnou vůni.
Sprchový gel/mýdlo      2 hodiny            Vytvořte hustou pěnu 
                                                                            a vmasírujte ji do pokožky.

Esenciální oleje spolu s rostlin-
nými oleji lisovanými za studena 
se mohou stát účinnými nástroji 
v boji proti stárnutí. obsah vita-
minů a bioaktivních látek v olejích 
lisovaných za studena udržuje 
pleť pružnou a vláčnou a v kombi-
naci s vybraným esenciálním ole-
jem pomáhá obnovit vitalitu pleti. 
takto zvolená voňavá péče pak 
prospívá nejen tělu, ale i duši.
vyzkoušejte tělová mléka nebo 
krémy z řady svých oblíbených 
parfémů. pokud vaše oblíbená 
značka zatím nemá tělovou řadu, 

zkuste aroma allegoria od Guerlain, tělo-
vou vůni Eau svelte od Christiana diora či 
tělové Lotion zn. alcina.

vůně omlazuje
s přibývajícím věkem se většinou náš vkus mění. 
čím lépe se známe, tím spíše nacházíme zálibu 
v náročnějších vůních, často dřevitých a kořeně-
ných. Jedním z důvodů této změny je i smut-
ný fakt, že po 40 letech věku začínáme 
postupně ztrácet schopnost vnímat 
vůni. (i když skutečně vážný pro-
blém s vnímáním vůní přichází 
až po 70. roce) 

získáme lehčí vůní 
mladistvý image?
Jednoduché směsi s použitím ovoc-
ných a slabých květinových vůní 
jsou typické pro mladší věk. ovšem 
jejich použití může být zrádné. 
vůně je tak jemná, že vzniká nebez-
pečí, že použijete víc parfému než 
obvykle, abyste docílila intenzity, 
kterou budete cítit. Kompromisem 
by mohla být vůně pro všechny 
věkové kategorie. například avon 
Little black dress s klasickým květi-
novým buketem a moderními slož-
kami, jako africký zázvor či japonská 
švestka, nebo Cabotine de Gres 
a s Ferragamo pour Femme, Jado-
re od diora. pokud ale máte svou 
vůni vyzkoušenou a léty ověřenou, 
nemusíte ji měnit. vůně, které vám 
připomínají mládí, vám také pocit 
mládí dodávají. a pokud s nimi 
máte spojené hezké vzpomínky, 
proč si je neponechat? 

ilustrační foto: archiv 
redakce
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PANTENE                                                                                  
nové kondicionéry 

pantene s formulí 
amino-s: 

Nová formule Pantene Amino-S 
byla vytvořena jako odpověď na 

potíže s vlasy, které ženy běžně trá-
pí. nová formule amino-s kondici-

onérů pantene pro-v obsahuje uni-
kátní vlastnosti aminosilikonů spolu 

s komplexní směsí pečujících ingrediencí, jako jsou například 
mastné alkoholy, povrchově aktivní kationové látky a pečující 

polymery. Kondicionéry proto dokonale a harmonicky spo-
lupracují s vlasy a tím posilují sedm viditelných znaků silných 
vlasů, a pomáhají tak jejich stejnoměrné restrukturalizaci od 

kořínků ke konečkům. stav vlasů se zlepší tím, že se sníží jejich 
tření, které časem vede k poškození vlasů.  Máte zničené vlasy 

a polámané konečky vlasů? Intensive Regeneration předchází 
lámání vlasových konečků, a proto udrží vaše vlasy trvale zdra-

vé. navíc uvnitř vlasové struktury zachová vlhkost a poskytne 
jí desetkrát větší ochranu před pozdějším poškozením. Krásné 

vlasy jsou opravdu na dosah!

doporučená maloobchodní cena: 74,90 Kč (250 ml). 
Ceny se u různých prodejců mohou lišit.

L’OCCITANE
MEd&CitrÓn
L’occitane přichází s unikátní třpytivou toaletní 
vodou. nechte se unést smyslnou medovou 
vůní zahalenou do jiskrného nádechu citrónu. 
staňte se neodolatelně zářící královnou všech 
večerů! 
JisKŘivÁ toaLEtní voda 
vůně, která rozzáří 
vaše tělo… 
tato jiskrná a la-
hodně vonící 
Eau de toilette 
v sobě ukrývá 
důvtipné spo-
jení svěžesti se 
sladce podma-
nivými tóny 
medu. tato toa-
letní voda obsa-
huje třpytky, které 
rozzáří vaše tělo na každém kroku. 

Edt 100 ML – 950 Kč 

ESTÉE LAUDER 
Řasenka turboLash all Effect Motion Mascara™

(s pohyblivým kartáčkem dodává řasám všechny efekty) 
 
Nová řasenka TurboLash Mascara™, jež bude 
brzy patentovaná, je první bateriově napá-
jená vibrující řasenka na světě, která řasám 
dodává všechny efekty – objem, délku, nato-
čení i oddělení – vše najednou!

• Řasenka, která nabízí vše v jednom – všech-
ny efekty, najednou, automaticky: objem, dél-
ka, natočení a oddělení.

• Kartáček Lashsonic brush™ rychle řasy pročesá-
vá, neustále je odděluje a nasycuje barvou. 

vibrace před-
chází slepování 
řas a umožňují 
řasenku apli-
kovat opako-
vaně – rychleji 
a snadněji než 
kdy předtím!

• Řasenka je 
vhodná i pro 
toho, kdo nosí 
kontaktní čočky.

• oftalmologicky 
testována.

• K dispozici v čer-
ném odstínu.

LACOSTE
LaCostE 

Love of pink
objevte LaCostE 

Love of pink… 
první nelimitovaná 

„sestřička” vůně 
LaCostE touch of 
pink bude uvede-
na v únoru 2009 a všem fanouškům vůně touch of pink chce 

přinést nové vzrušující zážtiky. vytvořena pro mladé dívky 
s vášní pro lásku a smyslem pro romantiku vyjadřuje nová 

svůdná vůně od LaCostE neopakovatelný delikátní výbuch 
citů a příjemného vzrušení v okamžiku, kdy si uvědomíte, pro 
koho od tohoto okamžiku bije vaše srdce. vroucí, romantická, 
nádherně ženská a energická - tato unikátní vůně kombinuje 

směs pikantních ingrediencí, zjemněných o květinové srdce 
a smyslný dřevitě-pižmový základ. LaCostE Love of pink je 

dokonale podmanivá – neodolatelný společník dívek při obje-
vování úžasného pocitu zamilování se. ideální dárek nejen na 

valentýna, ale samozřejmě pro jakoukoliv oslavu lásky…
                                               LOVE OF PINK - LINIE
                                             Eau de toilette        30 ml 1.099,- Kč
                                             Eau de toilette        50 ml 1.499,- Kč
                                             Eau de toilette        90 ml 1.999,- Kč
                                             body Lotion             150 ml    699,- Kč
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Masáž 

dokáže 
zázraky

U některých typů masáží jsou nezbytným pomocníkem 
oleje. Nejenže zpříjemní proces masáže, ale mají navíc 
i blahodárný účinek na pokožku. Zvláště přírodní za 
studena lisované rostlinné oleje obsahují vitaminy, lecitin 
a celou řadu dalších bioaktivních látek, které pokožku 
chrání, vyživují a při masáži i ošetřují.

hybují se od stovek do tisíců korun 
nejen podle druhu, ale i zařízení, 
kde se provádějí, a délce trvání.
pro vaši lepší orientaci při výběru 
jsme se pokusili sestavit přehled 
těch nejdostupnějších způsobů 
masáží a trochu vám je přiblížit.

thajská masáž
Klasická thajská masáž, která je 
v thajštině označována slovem 
nuat, má hlubokou tradici. Jejím 

základem je nauka o neviditelných 
liniích energie, které procházejí 
lidským tělem. rozhodně se při ní 
nehnětou svaly ani měkká tkáň. Jde 

o směs akupresury a hlubokého 
protahování těla. promačká-
vají se body energie nebo 

Je stará jako lidstvo 
samo a patří mezi 
základní léčebné pro-
středky. vždyť zcela in-
stinktivně třeme po-
raněné nebo bolavé 
místo, abychom si 
ulevili od bolesti, 
a tento spontán-
ní a neškolený 
dotyk oprav-
du mnohdy 
pomůže. 
Což po-
tom 
masáž 
prove-
dená 
od-

borně! ne-
jenže má hlubší léčebné účinky, 
stimuluje krevní oběh a lymfatický 
systém, pomáhá eliminovat toxi-
ny z těla, ale působí i na nervový 
systém a zachovává pokožku 
pružnou. 
Existuje mnoho způsobů masáže, 
proto je důležité vědět, co od nich 
můžeme očekávat, na co jsou za-
měřeny a jak probíhají. Jinak bude 
masáž provádět sportovní masér, 
jinak rehabilitační sestra a jinak mi-
str reiki. také ceny se dost liší – po-
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se vyvíjí tlak. tímto způsobem je 
tělo natahováno a protahováno, 
přičemž se používají cviky, které lze 
nejlépe opsat pojmem aplikovaná 
jóga.

Jak probíhá: Na začátku každé ma-
sáže by mělo být malé rozjímání, kdy 
se masér soustředí na masáž. Klient 
leží na podložce na podlaze a je při-
praven na to, že masér nebo masérka 

mu bude protahovat nohy, zvedat ho, 
přetáčet ze strany na stranu. Masérka 
se mu např. posadí na hýždě, obepne 
jednu nohu sepnutýma rukama kolem 
kolena a potáhne ji pomalu nahoru. 
Nebo se mu posadí na stehna, obepne 
ruce za zápěstí a potáhne pomalu 
nahoru. Velice zajímavě probíhá na-
příklad pochodování po zádech. Ma-

sérka se za klienta postaví, uchopí jeho 
dozadu natažené ruce za zápěstí, on 
se drží za její zápěstí. Pak pochoduje 
po jeho zádech nahoru a dolů a tlačí 
chodidly. Pokaždé když zatlačí svými 
chodidly, tlačí svou vahou jeho tělo 
současně zpět. Nepoužívají se prak-
ticky žádné masážní oleje s výjimkou 
speciálních terapií. 

Účinky: Thajská masáž je léčivá 
a příjemná, uvolní krk, záda, rame-
na, zlepší svalový tonus a dodá fyzic-
kou i psychickou energii. Má blaho-
dárný vliv na celkový zdravotní stav. 

Oblečení: Provádí se v lehkém, vol-
ném oděvu, ne na nahém těle, jak je 
běžné u mnoha jiných masáží. Na 
thajských plážích se běžně masíruje 
v plavkách. 

Ájurvédská masáž
Je založená na poznatcích tisíce 
let starého indického umění léčit 
a funguje na vytváření rovnováhy 

mezi tělem a duší. Masáž se pro-
vádí pomocí různých druhů olejů. 
podle konstituce člověka, období, 
kdy se provádí, a druhu kůže se 
vybírá druh oleje, jeho teplota, 
kvalita a množství. do základního 
oleje se přidává esenciální olej. 

Jak probíhá: Podle osmistupňové 
ájurvédské diagnostiky masér zvolí 
vhodný masážní prostředek a způ-
sob masáže. Klient leží na masážním 
stole na zádech a začíná se kapáním 
oleje na jeho hlavu, pak se mu změří 
tep. Poté se olejem potírají jednotlivá 
místa, a to nejprve prsty na rukou, 
dlaň, ruce, prsty na nohou, chodidla 
atd. Postupně je takto promasírová-
no celé tělo. Nakonec si klient sedne 
na židli a provede se masáž hlavy 
a ramen.

Účinky: Zvyšuje imunitu, uvolňuje 
a dodává energii.

Oblečení: Masíruje se na nahém 
těle.

Žádejte ve Vaší lékárně
www.muller-pharma.cz

Přípravky 
z léčivých rostlin
• tlumí a usnadňují kašel
• uklidňují podrážděné sliznice
• působí proti zánětlivým
procesům v krku

• posilují imunitu
• jsou vhodné i pro děti

ORIGINÁLNÍ

Müllerovy pastilky®

Müllerovy sirupy®

Müllerovy bylinné čaje®

…a voní zdravím
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masáž je osvědčenou terapií 
jak při bolestech těla, tak 
při bolestech ducha
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bioenergo- 
systemterapie (bEst)
zvláštností této metody je har-
monické spojení různých prvků 
masáže klasické evropské, zamě-
řené na určité svalové skupiny, 
s reflexní, která zlepšuje práci 
nervového systému, s holistickou 
intuitivní masáží a akupresurou.

Jak probíhá: Jelikož jde o kombino-
vanou masáž, používá zkušený tera-
peut několik technik, které propojuje 
podle svého citu a komunikace mezi 
sebou a tělem klienta. Pomocí tření, 
poklepů a vibrací zlepší tok krve 
a lymfy, tlakem prstů působí na me-
ridiány, energetické dráhy orgánů 
a jejich akupunkturní body 
s cílem dosáhnout abso-
lutní harmonie.

Účinky: Masáž BEST 
má vliv na energetické 
centrum organismu, 
na jeho kanály a meri-
diány, biologicky aktivní 
zóny a body. Odstraňuje 
blokády, které ve-
dou k nemocem, 
podporuje ne-
rušený tok 
energie 
a tím 
při-

spívá k dobrému zdravotnímu stavu. 
Snižuje psychické a emocionální 
napětí, zvyšuje pohybovou aktivitu, 
likviduje patologické procesy a akti-
vizuje ochranné síly organismu.
Doporučuje se pravidelně alespoň 
jednou za měsíc, lepší pro organis-
mus je samozřejmě jednou za týden.

Oblečení: Masíruje se na nahém 
těle.

shiatsu
Jde o starou japonskou metodu 
léčení nemocí tlakem prstů. Je 
to terapeutická masáž tlakem 
na akupresurní body. Jelikož je 
to také jedna z forem orientální 
masáže, jejím cílem je navodit 

energetickou rovnováhu v těle 
a celkově zlepšit zdravotní 
stav člověka. v Japonsku je 
shiatsu všeobecně uzná-
váno jako léčebná metoda 
schopná nejen nemoci lé-
čit, ale také jim předcházet. 

shiatsu provádí diagnózu 
zjišťováním toku ki, energie 

v aku bodech, podél linií 
meridiánů, v oblasti 

břicha a pulzních mís-
tech. 

Jak probíhá: Tech-
niky, které shiatsu 
využívá, se od 
klasické masáže 
velmi liší. Jiné je ze-
jména protahování, 
tlak a manipulace. 
Shiatsu je nesmírně 

dynamické a rozmanité. 
Masér se zeptá na klien-
tův zdravotní stav, zjistí 
tep na obou zápěstích, 
jelikož jeho síla a rytmus 

dokáží zjistit stav energie 
ki v těle. Potom si klient 

lehne a masér vyvíjí 
tlak na určité 

body jeho 
těla. 

Roz-

manitost masáže je dána různými 
„nástroji“ používanými pro aplikaci 
tlaku (ruce, lokty, kolena a nohy), 
dobou trvání a intenzitou tlaku 
a polohou částí těla masírované 
osoby. 

Účinky: Shiatsu posiluje funkci 
vnitřních orgánů – tím velmi dobře 
působí na zvyšování obranyschop-
nosti organismu a napomáhá jeho 
snadné detoxifikaci. Má preventivní 
účinky, uvolňuje a relaxuje. Pomáhá 
při bolestech hlavy, zad, kloubů a ne-
spavosti. 

Oblečení: Lehký a pohodlný oděv.

Lymfatická drenáž
terapie, která snižuje zadržování 
tekutin, zvyšuje pevnost pokožky 
a brání vzniku celulitidy.
Manuální lymfatická drenáž není 
jen příjemná zkrášlující procedura 
(velice oblíbená je například ma-
nuální lymfodrenáž obličeje proti 
vráskám), ale je skutečně léčeb-
nou terapií při poruše mízního 
systému, který se projevuje otoky.

Jak probíhá: Její nejkratší doba je 
vypuzení mízy z mízních cév, pak se 
musí dovolit naplnění mízních cév 
za pět až sedm vteřin. Postupuje 
se od centra mízního systému na 
periferii, aby se umožnilo posunout 
mízu do vyprázdněných cest a uzlin. 
Musí se pohybovat kůží a podko-
žím, ne jenom mačkat a zkušenost 
maséra je v tomto případě nenahra-
ditelná.

Účinky: Je nezbytná při poruše 
lymfatických cév, pomáhá při celuli-
tidě a je vhodná jako procedura na 
začátek detoxifikačního programu, 
protože úplně zbaví tělo toxinů.

Oblečení: Provádí se na nahém těle. 

reiki
slovo „rei“ znamená v japonštině 
„univerzální“, „ki“ je síla života. 
vkládáním rukou na tělo nemocné-
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ho aplikuje terapeut tuto energii, 
aby zmírnil bolest nebo urychlil 
léčebný proces. Je vlastně přenaše-
čem této neviditelné síly, neome-
zené energie, která je všude kolem 
nás.

Jak probíhá: Terapii reiki provázejí 
některé rituály. Před začátkem je 
třeba, aby mistr i pacient odložili 
všechny šperky a ozdoby, protože by 
mohly působit jako rušičky. Prsteny, 
řetízky i náušnice vytvářejí kovové 
smyčky a zeslabují proudění energie 
v těle. Pak si mistr umyje ruce pod 
tekoucí vodou, a než začne samotná 
terapie, sepne ruce ve výšce srdce 
jako k modlitbě. Před vložením rukou 
na svého klienta mu uhladí auru.
Ruce pokládá zlehka do několika 
pozic na určité části těla, masírová-
ní nebo pevný dotek jako u jiných 
forem masáže zde chybí. Léčí-li se 
poranění, pak jsou ruce dokonce 
10 cm nad postiženým místem. Pro-
fesionální působení trvá průměrně 
hodinu, ale je to zcela individuální. 
Při reiki se často používají také krystaly, 
vůně nebo zvuky.

Účinky: Reiki přivádí do těla léčivou 
sílu, zvyšuje vibrace a tím tělu dává 
životní energii, odstraňuje z něj 
jedy a celkově vede k hlubokému 
uvolnění. Terapie reiki má však jisté 
omezení a záleží na vnitřních posto-
jích pacienta, je-li otevřen působení 
vyšší síly. Někdy může jít o její nevě-
domé odmítání. 

Oblečení: Pacient může být oble-
čený.

reflexologie
při této masáži je tělesná energie vy-
rovnávána od nohou. na chodidlech 
každého člověka jsou reflexní místa, 
která mají vztah k jiným částem těla. 
stimulováním těchto bodů pomáhá 
reflexologie v těchto oblastech těla 
vyrovnat energii a umožnit organis-
mu, aby se léčil sám. 

Jak probíhá: Masáž, při které pa-
cient sedí nebo leží, se provádí od 
malíčku až ke kotníkům různými 
tlaky, hlazením a kroužením prsty 
postupně na obou nohou. Pokud 
dojde k hromadění toxinů ve tkáních, 
mohou se vytvářet krystalky, které se 
svou vahou často usazují pod kůží 
chodidel. Zkušený reflexolog dokáže 
rozpoznat, kde se nacházejí – reflexy 
na těchto místech naznačují chorobu 
odpovídající části těla. Proto také bý-
vají tato místa většinou silně bolesti-
vá, začne-li na ně reflexolog tlačit. 
Při masáži terapeut „rozláme“ krys-
talky, čímž se obnoví zásobování 
onoho místa energií a krví, toxiny 
se začnou vyplavovat do krevního 
řečiště a ledviny je pak vyloučí. Dů-
ležité je vypít ihned po proceduře 
sklenici vody. 

Účinky: Navození rovnováhy v těle, 
zbavení stresu, odstranění trávicích 
potíží, bolestí zad a hlavy. 

Oblečení: Pacient je oblečen, masér 
pracuje jen na jeho bosých nohou. 

aromaterapie
doteky lidských rukou spolu 
s esenciálními a rostlinnými oleji 
lisovanými za studena – to jsou 
aromaterapeutické masáže, jedna 
z nejúčinnějších cest k celkové 
harmonii tělesných i duševních 
sil. prohřívají a prokrvují svaly, 
stimulují krevní oběh a usnadňují 
odplavování škodlivých látek. 
pomáhají při bolestech hlavy, 
migrénách i bolestech zad. nej-

vhodnějšími masážními oleji 
pro aromaterapeutické masáže 
jsou čistě přírodní oleje lisované 
za studena. svým složením jsou 
příbuzné tukům našeho těla, 
dobře se vstřebávají a pronikají 
do hlubších vrstev pokožky. tím 
se účinné složky esenciálních 
olejů, bioaktivní látky, vitaminy, 
lecitin, mastné nenasycené kyse-

liny a minerály dostávají nejlépe 
přímo k problematickému místu 
a tak nejúčinněji pomáhají. Mezi 
nejčastěji používané esenciální 
oleje patří uklidňující levandule, 
chladivý eukalyptus a osvěžující 
lemongrass. při masáži je zároveň 
pokožka díky olejům lisovaným za 
studena regenerována a ošetřena 
tím nejpřirozenějším způsobem.
Tip: doporučujeme mimořádně 
účinné 100% přírodní masážní 
oleje saLus. devatero kvítí po-
máhá při svalových, revmatických 
a kloubních problémech a skvěle 
uvolňuje ztuhlou krční páteř. také 
Celulinie vás jistě mile překvapí.

Jak probíhá: Jde o celkovou masáž 
těla s použitím horkých obkladů 
k otevření pórů v kůži, aby mohl zvo-
lený olej proniknout při energetické 
manipulaci danou tělesnou částí. 
Používají se masážní techniky pro 
snížení napětí a stresu. 

Oblečení: Provádí se na nahém těle.

Samozřejmě náš výčet masáž-
ních technik není úplný. Nic-
méně jsme se snažili zvolit ty 
nejrozšířenější, které se u nás 
poskytují. Pokud vás některá 
zaujala, vyzkoušejte ji, i když vás 
nic nebolí ani netrápí. Masáže 
totiž nejen poskytují úlevu od 
bolesti, ale přinášejí radost, od-
počinek, vitalitu a navozují pocit 
pohody a svěžesti. 

Foto: archiv redakce a oldřich Malina

Esenciální oleje pomohou 
s uvolněním a svou vůní 
masáž zpříjemní
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Postihuje to dobrá manželství 
stejně jako špatná. Spadnou 
do toho dobří chlapíci stejně 
jako chlípníci. Je to hlavní 
důvod k rozvodu, ale známe 
i případy, kdy to manželství 
spíše upevnilo. Experti tvrdí, 
že nejméně polovina všech 
vdaných žen žije s manželem, 
který jim byl anebo bude 
nevěrný. Někteří dokonce 
i tvrdí, že tento počet je 
mnohem vyšší. Co ale odlišuje 
svět nevěrníků dneška od 
minulých pokolení, je počet 
žen, které se rovněž vydávají 
touto cestou. 

Nevěra 
Myslíte, že vám se to stát  

nemůže?

po-
kud jde 
o nevěru, 
pak se muži a ženy 
cítí podvedeni, ale každý po 
svém. v jednom americkém vý-
zkumu se například zeptali mužů 
a žen, co pokládají za větší zradu: 
když jejich partner má s někým 
jiným sexuální vztah, nebo když 
jejich partner má s někým jiným 
citový vztah. naprostá většina žen 
(85 %) řekla, že horší je pro ně ci-
tový vztah, muži (60 %) pak uvedli, 
že nemohou přenést myšlenku 
na to, že jejich milenka má poměr 
s někým jiným. vědci tvrdí, že dů-
vodem jsou rozdíly mezi pohlavím 
a také vlastnosti lidí. Muže více 
zajímá cudnost a neposkvrněnost 

partnerky, kdežto ženy pře-
devším citová oddanost. 

„Ženy samozřejmě ne-
chtějí, aby jejich man-
želé měli jakýkoli mi-
momanželský vztah, 
ať už sexuální, nebo 
citový,“ říká shirley 

Glassová, psycholožka 
z Marylandu. „Manžel-

ky se cítí více ohrožené 
citovým vztahem svých 
manželů s jinou ženou než 
vztahem sexuálním. Ženy 

doslova drtí představa, že je-
jich manžel se dělí o osob-
ní detaily jejich rodiny 
s jinou ženou. Je to pro ně 
obrovské zneuctění.“ na 
druhé straně – manžel na 
poměr své manželky rea-

guje úplně jinak. prvotní myš-
lenkou, když se dozví o nevěře 

manželky, možná bude „úder“ 
jeho sexuálnímu egu. „občas 
manžel nemůže pochopit, že jeho 
manželka, která se vůči němu nijak 
zvlášť sexuálně neprojevovala, 
může mít vášnivý sex s někým ji-
ným,“ doplňuje dr. Judith slaterová, 
psycholožka z buffala.

proč muži podvádějí?
protože muži a ženy pociťují zra-
du různě, není tedy divu, že mají 
i jiné důvody k nevěře. Mnohé 
muže burcuje touha po sexuálním 
dobrodružství. „neznamená to, 
že muže netěší romantika mimo-
manželského vztahu, ale nedá se 

popřít, že důležitý je pro ně sex.“ 
pro mnohého tento poměr může 
navíc rozbít jednotvárnost spo-
kojeného, ale obyčejného života: 
práce, dům, manželka, děti. „poměr 
nabízí určitý druh útěku. a pokud 
jsou v manželství problémy a roz-
pory, pak mimomanželský vztah 
přináší i říši bez konfliktu, a navíc 
s novými city,“ uvádí doktorka 
shirley Glassová. ne všechny muže 
však vede do nového vztahu sex. 
„u některých se sex a citový vztah 
prolínají a poměr může mít špat-
né důsledky,“ říká dále. „Je také 
skupina mužů, kteří věří, že mimo-
manželský vztah je přijatelný. Je to 
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přestože během posledních osmi 
let končí asi každé druhé manžel-
ství v české republice rozvodem, 
většina lidí považuje tradiční sva-
zek „navždy“ za to nejsprávnější. 
nebo možná právě proto, že vědí, 
jak je těžké v něm vydržet?
z průzkumu českého statistického 
úřadu, který provedl v rámci me-
zinárodního projektu zjišťujícího 
postoje lidí k manželství a rodině, 
vyplývá následující: jako dostateč-
ný důvod pro rozvod lidé nejčastě-
ji uváděli nadměrné pití alkoholu 
u jednoho z partnerů nebo jeho 

agresivní chování. osmapadesát 
procent dotázaných považuje za 
důvod k rozvodu i nevěru. naopak 
za nejméně dostatečný důvod 
k rozvodu lidé označovali rozpory 
týkající se výchovy dětí a neshody 
při dělení úkolů v domácnosti. 
zjednodušeně: kvůli občasným 
hádkám se rozvádět nemá.
ze zmíněného průzkumu také 
vyplývá, že manželství je pro mno-
ho lidí stále institucí ctěnou. více 
než polovina dotázaných uvedla, 
že nepodporuje takzvanou formu 
nesezdaného soužití.

manželství poškozené nevěrou může nejen přežít, ale někdy se 
dokonce upevní. Nestane se to ovšem přes noc nebo za pár měsíců…

součást jejich hodnot a tito muži se 
vůbec necítí vinni. nemůžete oče-
kávat, že se sukničkář převychová,“ 
varuje dr. Glassová. „pokud vám byl 
manžel nevěrný před svatbou, je 
málo pravděpodobně, že by se po 
svatbě stal vzorem věrnosti.“

Mlčí a trpí...
Ženy, častěji než muži, mají schop-
nost „nastavit druhou tvář“, pokud 
jde o vyrovnání se s nevěrným 
partnerem. potvrzuje to i fakt, že 
řada „podvodníků“ je pořád man-
želi. „občas se ženy z nejrůznějších 
důvodů rozhodnou nevěru igno-
rovat, zvlášť, když je manžel na ně 
jinak hodný. není to neobvyklé. 

Žena se může rozhodnout pro za-
chování manželství i kvůli dětem. 
velmi často se pak raději o svého 
manžela dělí, než aby ho úplně 
ztratila. bojí se zůstat sama.“

proč jsou ženy nevěrné?
Ženy bývají zranitelné pro své 
silné citové založení. Možná má 
většina žen poměr proto, že hledá 
něco, co nemůže najít u svého 
manžela – zvláštní pozornost, lás-
ku a kontakt. Když mluví o vztahu, 
téměř nikdy nezdůrazňují sexu-
alitu. dokonce je to pro ně často 
méně důležité a občas i horší než 
v manželství. ale pozornost part-
nera i pocit vlastní důležitosti pro 
něj jsou pro ženy neodolatelné. 
doktorka Glassová k tomu říká, 
že právě pocit viny je nejčastější 
průvodní jev mimomanželského 
vztahu u ženy. „bylo provede-
no několik výzkumů a všechny 
ukázaly, že ženy mají větší pocit 
viny z nevěry než muži. Je to tak 
intenzivní pocit, že někdy ženě až 
brání, aby se chovala podle svých 
přání a potřeb. pro mnohé ženy je 
vina tlumičem mimomanželského 
vztahu. Jinými slovy: pocit viny 
z toho, že mají mocný sexuální cit 

vůči jinému muži, stačí většinou 
k tomu, aby se vůbec nic nestalo. 
pokud pak ženy s nějakým sexuál-
ním vztahem začnou, velmi často 
ho ospravedlňují tím, že se zami-
lovaly.“

dá se to přežít
„Manželství poškozené nevěrou 
může přežít,“ uvádí dále doktorka 
Glassová. „dokonce se nevěrou 
někdy upevní. nestane se to 
ovšem přes noc nebo za pár mě-
síců. nevěra způsobuje spoustu 
bolesti a vyžaduje proto i pomalý 
proces hojení.“ podle dr. slaterové 
trvá zhruba jeden až tři roky, než se 
vztah znovu napraví.

Křest ohněm
pokud chcete, aby vaše manželství 
nevěru přežilo, mají pro vás od-
borníci několik rad, které mohou 
zmírnit bolest nezávisle na tom, zda 
usmíření vyvolá podvedený nebo 
podvádějící.
»» ujistěte se, že poměr skončil. 
podvádějící musí dokázat bez ja-
kýchkoli pochyb, že jako první krok 
k zachování manželství ukončil 
mimomanželský vztah.
»» nechte si dostatek času pro 
truchlení. Mějte na paměti, že 
v „manželském trojúhelníku“ trpí 

několik lidí. i manžel nebo manžel-
ka, který/á měl/a poměr, trpí ztrá-
tou vztahu.
»» přestaňte lhát. Lež, která nevěru 
doprovází, je jednou z nejhorších 
věcí. Jedna žena například vzpomí-
ná, že v době, kdy byla na pokraji 
zhroucení, prosila manžela, aby jí 
řekl pravdu. díval se jí přímo do očí 
a tvrdil, že to vše je jen její výmysl. 
to, jak uvedla, bylo pro ni vůbec 
nejhorší.
»» respektujte práva a povinnosti 
obou stran. podvedený/á manžel/
ka má právo položit spoustu otá-
zek, včetně intimních i bolestivých. 
nevěrný/á manžel/ka musí na 
všechny poctivě odpovědět.
»» zeptejte se na důvod. i přesto, 
že vás to může rozzlobit, potře-
bujete vědět, co přivedlo vašeho 
manžela/ vaši manželku do objetí 
jiné/ho.
»» buďte připraveni na citové 
zvraty. pamatujte, že v jejím/jeho 
životě může být fakt, který vyvolá 
vzpomínky na něco příjemného, 
spojeného s mimomanželským 
vztahem. protože to může vyvolat 
u ukřivděné/ho manželky/la i pa-
niku, je nutno pochopit a sdílet 
vzpomínky i bolest dohromady.
»» často a upřímně se omlouvejte. 
ukřivděného manžela/ku je nutno 
ujišťovat, jak je jedinečný/á. Musíte 
mu/jí věnovat hodně pozornosti. 
Je to něco, co od vás dlouho po-
strádal/a, co může dodat vašemu 
vztahu novou jiskru. 

ilustrace: Kateřina sládková
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Jak zlepšit vztah 
mezi matkou a dcerou

Řádky určené dcerám
1. vezměte v úvahu matčin věk

pokud máte s matkou rozdílné názory 
na řadu věcí, pak si uvědomte, že má 
jiný žebříček hodnot než vy. snažte se 
vidět věci jejím pohledem. samozřej-
mě to není vždy jednoduché. podle 

mnoha odborníků nemají dnešní matky 
a dcery téměř nic společného. Ženy nad 

50 let byly vychovány spíše k tomu, aby 
byly dobrými matkami a hos-

podyněmi, kdežto dnešní 
ženy touží po nezávislosti 

a co nejlepším pracov-
ním uplatnění. vaše 

matka byla vychova-
ná v jiném prostře-

dí a v jiné době 
než vy. Možná se 
vám zdají její ná-

zory staromódní, 
ale těžko můžete 
očekávat, že se 
změní.

2. poslouchej-
te svou matku
Možná říká 
věci, se kterými 

nesouhlasíte, ale 
naslouchejte jí. ukažte, že 
jejímu názoru rozumíte, 

i když ho neakceptujete. 

v různých obdobích života se vzta-
hy mění. rovnocenný vztah s mat-
kou je možný, pokud v dospělosti 
dokážete pochopit její pozici a ná-
hled na věci z její strany.

3. nechovejte se jako dítě
někdy můžete mít pocit viny, že 
vás nebaví trávit čas s matkou. dů-
ležité ale je, že se jí přesto věnujete 
a víte, že z toho má radost. pokud 
už máte dost toho, že se k vám 
matka chová jako k dítěti, zamys-
lete se nad tím, zda jste si to neza-
vinila sama. pokud stále zůstáváte 
v roli dítěte a dovolujete matce se 
o vás starat, nedivte se, že vás má 
stále za dítě.

4. zůstaňte v kontaktu
„tady maminka, pamatuješ se 
vůbec ještě na mě?“ pokud takhle 
začínají některé telefonáty, určitě 
máte pocit viny, že matce telefonu-
jete zřídka. nejste sama. všechny 
matky by si přály, aby s nimi jejich 
děti byly častěji v kontaktu. tak to 
své matce dopřejte, telefon je velký 
pomocník. nevolejte pouze tehdy, 
když jí potřebujete něco říct. vo-
lejte jen tak, abyste se pozdravily 
a pár minut si popovídaly. Je dů-
ležité, aby se matka cítila součástí 
vašeho života, tak ji z něho nevy-

Mezi matkami a dcerami bývá obvykle velmi 
silné pouto. Někdy to ale i v tom nejideálnějším 
a kamarádském vztahu zaskřípe a nastanou 
problémy. Pak je třeba vynaložit více citu, více 
lásky a oboustranného pochopení při jejich 
řešení.
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lučujte. naopak – připomínejte jí, 
že má stále nezastupitelnou roli ve 
vašem životě.

5. zeptejte se, jak se má
Matky často staví samy sebe na 
poslední místo, takže je bereme 
jako samozřejmost. i když matka 
často nevyjádří své přání nebo 
své city, neznamená to, že žádné 
nemá. Matky se nás často ptají, jak 
se máme. My na to často zapomí-
náme.

6. povzbuďte ji, aby si našla 
jiné zájmy
nejhorší pocit viny zažívají děti, 
jejichž matka je stále doma a žije 
od telefonátu k telefonátu. to 
může být obrovský problém a vy 
jako dcera to určitě cítíte jako tlak. 
Matka může dokonce žárlit na 

možnosti, které máte. necítí se již 
potřebná. pokud je to problém vaší 
matky, snažte se, aby si našla nové 
zájmy, aby její život nebyl soustře-
děn pouze na vás. dodejte jí jistotu 
a odvahu.

7. pomáhejte své matce
pokud matka onemocní, je někdy 
těžké převzít na sebe rodičovskou 
úlohu. i když bude odmítat vaši 
pomoc, vytrvejte. Je sice zvyklá 
všechno dělat sama, ale nevzdá-

vejte to. dopřejte jí pocítit, že jste 
tady pro ni.

8. začínám být jako má matka…
pokud se přistihnete, že začínáte 
mluvit jako matka nebo dělat 
určité věci jako ona, nelekněte 
se! nakonec, co je na tom špatné-
ho? Je z vás slušný člověk, takže 
odvedla dobrou práci při vaší vý-
chově. poslání a smysl rodičovství 
je milovat, podporovat, chránit 
a povzbuzovat. dá se to dělat 
různými způsoby, ale každý dob-
rý rodič to dělá. snažíme se sice 
neopakovat chyby svých rodičů, 
nicméně v dospělosti se často 
přistihneme, že kopírujeme jejich 
metody. Léta pozorování a soužití 
s rodiči, kteří jsou pro nás vzorem, 
mohou způsobit, že se jim velmi 
podobáme. ujasněte si sama ve 
své duši, co máte společného se 

Začínáte se chovat 
jako vaše matka? 
Pak je to vizitka 
její dobré práce při 
výchově a ne důvod 
k vašemu zděšení.
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» » Demi Mooreová se snažila po-
moci své matce virginii Guyonerso-
vé, která byla vzata do vazby kvůli 
řízení auta v opilosti a za žhářství. 
pak s ní přerušila veškeré kontakty 
a virginia prodávala drby ze života 
své slavné dcery. usmířily se před 
její smrtí a demi strávila poslední 
měsíce života své umírající matky 
u její postele.

» » Meg Ryanová a její matka susan 
se nestýkají od doby, kdy Meg byla 
ještě dítě a susan opustila rodinu 
kvůli herectví. posledním zrníčkem 
písku do skřípajícího vztahu byla 
nedávná situace, kdy susan veřejně 
kritizovala svoji dceru kvůli jejímu 
vztahu s russellem Crowem.

» » Jennifer Anistonová zakázala 
matce nancy účast na své svatbě 
s bradem pittem. před čtyřmi lety 
rozčílila Jennifer matčina příliš ote-
vřená kniha a vystoupení v bulvár-
ním televizním pořadu. od té doby 
spolu nemluví.

» » Matka Brooke Shieldsové, teri, 
se vyhřívala v záři reflektorů na za-
čátku kariéry své dcery, kdy jí dělala 
manažerku. brooke těžce nesla, že jí 
matka organizovala život ve všech 
směrech a rozhodovala za ni i v tak 
osobních věcech, jako je láska. proto 
když jí bylo 21 let, matku propustila 
a postavila se na vlastní nohy.

» » Drew Barrymoreová vyrůstala 
po rozvodu rodičů se svou matkou 
Jaid. situace pro ni byla tak neúnos-
ná, že požádala o legální plnoletost 
a možnost osamostatnění již v 15 
letech. v dospělosti se však jejich 
vzájemný vztah velmi zlepšil.

slavné dcery a jejich matky

svou matkou, ať už dobrého, či 
špatného, může vás to sblížit.

9. poraďte se s odborníkem
odborné poradenství může 
buď vyřešit konflikt mezi vámi 

a vaší matkou, nebo vám odhalí 
skutečnost, že vztah zlepšit ne-
jde, ať děláte, co děláte. v tom 
případě se můžete přestat 
obviňovat. pokud jste spoko-
jena s vlastním životem, odpor 
k matce se může vytratit. pokud 

se cítíte sebejistě a akceptujete 
sama sebe, budete schopna 
přijmout i matčiny chyby. to je 
jeden z nejdůležitějších kroků 
na cestě k lepšímu vztahu mezi 
vámi dvěma. 

Foto: oldřich Malina
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Bolest hlavy je stará jako lidstvo samo 
a každý z nás se s ní určitě několikrát 
v životě potýkal. V ordinacích praktických 
lékařů i neurologů jde spolu s bolestmi 
páteře o jednu z nejčastějších stížností 
nemocných. Četnost tohoto příznaku je 
vyjádřena již v lidových rčeních, z nichž 
nejčastěji slyšíme: "Než k tomu dojde, to už 
mě hlava bolet nebude!"
Bolest hlavy je příznakem velmi zrádným, 
neboť zahrnuje obrovské množství příčin 
– závažným onemocněním počínaje 
a banální přepracovaností konče. Jak ale 
poznáme, kdy jde o závažnou příčinu 
a měli bychom navštívit lékaře, a naopak, 
kdy můžeme nad svou bolestí jen mávnout 
rukou a počkat, až sama odezní? 
V následujících řádcích se pokusíme dát 
částečnou odpověď.

Bolest hlavy 
– varovný příznak, 
či pouhá banalita?

Mudr. Eva Medová

Nejprve se budeme věnovat boles-
tem, které bychom neměli podce-
ňovat. Obecně lze říci, že je třeba 
vyhledat lékaře, když jde o 
1.  náhle vzniklou krutou bolest hlavy, 

která se objevila poprvé v našem ži-
votě (nejsme tedy chroničtí migreni-
ci), zvláště je-li provázena zvracením 
či poruchou hybnosti končetin, 
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2.  velmi silnou bolest hlavy, s jakou 
jsme se dosud nesetkali, která se 
vyvíjí postupně a je provázena 
teplotou či horečkou, přecitlivě-
lostí na světlo a hluk, eventuálně 
i pocitem na zvracení,

3.  déletrvající bolesti hlavy mírné-
ho charakteru, které snižují naši 
pracovní výkonnost a neodezní-
vají po jednoduchých analge-
tikách – čili lécích proti bolesti, 
jako je např. paralen, acylpyrin či 
další přípravky obsahující kyseli-
nu acetylsalicylovou.

v prvním případě může jít o velmi 
závažný stav, kdy dochází ke krvá-
cení v dutině lební, ať již pod moz-
kové pleny, či do vlastní mozkové 
tkáně. v těchto případech bývá 
i intenzivní pocit nevolnosti s nut-
káním na zvracení, přecitlivělost na 
světlo a hluk, celková schvácenost, 
někdy i porucha vědomí. Může se 
objevit i porucha hybnosti kon-
četin či jejich brnění a necitlivost. 
tyto závažné příznaky se vyskytují 
často i u osob mladého a středního 
věku např. po fyzické námaze, při 
sportu a podobně. rovněž mohou 
postihnout pacienty s vysokým 
krevním tlakem. i když se zdá, že 
uvedené příznaky jsou velmi alar-
mující, stále se setkáváme s tím, že 
pacienti přicházejí k lékaři až po 
několika dnech, v domnění, že bo-
lest je od páteře a že ji rozchodí… 
zde je nutné se zmínit i o tom, že 
bolest podobného charakteru, 
lokalizovaná v oblasti očnice (ale 

vystřelující do celé hlavy), může 
mít i příčinu oční – např. akutní zá-
chvat zeleného zákalu. Jde o velmi 
závažné oční onemocnění, které 
lze poměrně jednoduše léčit i dia-
gnostikovat. Jen je nutné vyhledat 
lékaře včas.

pod bodem 2 se skrývají bolesti 
hlavy, vyskytující se při zánětli-
vých postiženích mozku a moz-
kových blan. Každá bolest hlavy 
provázená teplotou, zvýšenou 
ospalostí, zmateností, či dokonce 
poruchou vědomí by měla být 
vyšetřena lékařem! i když každé 
virové či bakteriální onemocně-
ní s horečkami bývá provázeno 
bolestí hlavy, je lépe „zbytečně“ 
navštívit ordinaci s chřipkou než 
neléčit zánět mozkových blan.

v bodu 3 jsou zahrnuty různé typy 
bolestí hlavy, které jsou v dnešní 
době nejčastěji tenzního charakteru, 
ale i ty mohou signalizovat závaž-
nější postižení centrálního nervo-
vého systému, včetně mozkového 
nádoru. Je však nutné zdůraznit, že 
mozkový nádor se většinou bolestí 
hlavy neprojevuje, nejčastěji o sobě 
dává vědět epileptickými záchvaty.
v každém případě je však dobré 
podstoupit specializované neuro-

logické vyšetření. to buď odhalí 
příčinu chronických bolestí, nebo 
zjistí, že jde o tzv. primární typ 
bolesti hlavy, a vyloučí závažnou 
organickou příčinu obtíží.
tím se již dostáváme k problema-
tice tzv. primárních bolestí hlavy, 
kterých je nejvíce. Jak již bylo ře-
čeno výše, není zde patrná žádná 
organická příčina jak v oblasti cen-
trálního nervového systému, tak 
ani nikde jinde v organismu. tyto 
bolesti neohrožují postiženého 
bezprostředně na životě, ale svojí 
chronicitou výrazně snižují radost 
ze života, pracovní výkonnost i cel-
kovou kvalitu života.
nejznámějším typem primární 
bolesti hlavy je migréna. naopak 
méně známé, ale zato mnohem 
častější jsou: tenzní typ bolesti hla-
vy a chronické každodenní bolesti 
hlavy.
Jak taková tenzní bolest vypadá? 
Je většinou rozptýlená, postihuje 
celou hlavu a má tupý či svíravý 

trpíte častými bolestmi 
hlavy? nepodceňujte je! 
vždy je lepší „zbytečně“ 
navštívit lékaře než 
zanedbat vážné 
onemocnění.
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charakter. intenzita bolesti je 
nízká až středně silná a dovoluje 
pacientovi pokračovat v práci. Je 
ale logické, že kvalita vykonáva-
né činnosti je ovlivněna, protože 
bolest je navíc spojena s únavou. 
nemocní ji popisují jako tlak, pá-
sek či „obruč kolem hlavy“. proje-
vuje se také přecitlivělostí skalpu, 
kterou postižený cítí jako bolest 
vlasů při česání. nástup bolesti 
bývá postupný a nejsilněji se pro-
jevuje v odpoledních hodinách. 
Její intenzita může ale i během 
dne kolísat. 
spouštěcím podnětem bývá stres, 
ať již akutní či chronický, mnohdy 
i pouhá předtucha stresu a opa-
kované konflikty doma i v zaměst-
nání. Je vypozorováno, že opako-
vané drobné denní starosti bývají 
mnohem častějším provokačním 
momentem než jednorázové vel-
ké události. často bývají tyto bo-
lesti provázeny depresí a pocitem 
vnitřní úzkosti, mohou být pří-
tomny i poruchy spánku, celková 
únava a podobně. 

Již z pouhého popisu příznaků 
a vyvolávajících momentů je zřej-
mé, že v léčbě nemůžeme vystačit 
s pouhým analgetikem (lékem 
proti bolesti). Léčba těchto stavů 
je vždy komplexní – nedílnou 
součástí je psychoterapie a fyzio-
terapie, včetně relaxačních cvičení 
a autogenního tréninku. Je-li pří-
tomna výrazná složka depresivní, 
bývá mnohdy nutné nasadit i anti-
depresiva. hrubou chybou většiny 
z nás je užívání většího množství 
léků, které si koupíme v lékárně 
a které různě kombinujeme. nejen 
že se tím neodstraní vlastní pří-
čina bolestí hlavy, ale můžeme si 
vypěstovat i velmi nebezpečnou 
závislost a vyvolat vznik chro-
nických každodenních bolestí 
hlavy. nemocný se tak dostává do 
bludného kruhu: pokud neužije 
lék, dostaví se bolest hlavy, což 
se opakuje několikrát za den. ně-
kteří pacienti tak užívají i 10 léků 
denně. Léčba takové závislosti je 
nesmírně obtížná a není v silách 
samotného pacienta se z ní vyma-

nit. nejde přitom o žádné drogy, 
ale o běžné, volně prodejné léky 
kombinovaného charakteru, které 
vypadají na první pohled naprosto 
neškodně! typickým příkladem je 
např. Korylan.
z výše uvedených skutečností vy-
plývá, že nejlepším lékem na naše 
stresové bolesti hlavy je dostatek 
odpočinku, procházky na čers-
tvém vzduchu, sportování, cvičení 
jakéhokoliv druhu. někdo dá ra-
ději přednost aerobiku, jiný józe či 
kalanetice. Méně sportovně zalo-
žení jedinci mohou zvolit meditaci 
či si jen tak „zalenošit“ alespoň 
půl hodinky denně a nechat myš-
lenky jen volně plynout… tyto 
jednoduché, přirozené metody 
pak můžeme vhodně kombinovat 
s pitím bylinkových čajů, s aroma-
terapií apod. výborná je také aku-
punktura. teprve potom, když se 
nám nepodaří těmito prostředky 
docílit zlepšení, mělo by dojít na 
farmakologickou léčbu, a to vždy 
jen krátkodobě a na doporučení 
lékaře specialisty. 

Zase nemůžeš usnout? Naštěstí je tu Benosen®! 
Benosen® zlepšuje kvalitu všech tří fází spánku: 
napomáhá usínání, díky unikátní látce L-theanin přináší kvalitní a hluboký 
spánek a zároveň zajišťuje, že se ráno po probuzení cítíš svěže a odpočatě.

vyrábí: Walmark, a.s., Třinec, Česká Republika, www.walmark.cz      K dostání v lékárně.

Snadné usínání Klidný spánek Svěží ráno

Benosen® je přípravek 
na přírodní bázi šetrný 
k organizmu.
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10 RAD, JaK zdravě 
a s potěŠEníM pít

prof. rndr. František Fremuth, drsc.

1. tělo průběžně 
zavodňujte nápoji 
a tekutými jídly

denně by měl člověk vypít okolo 
3 l nápojů a tekutých jídel, včetně 
šťavnatého ovoce. při větším za-
tížení a zvýšené teplotě spotřeba 
stoupá. Lidské tělo obsahuje při-
bližně 70 % vody. Její nedostatek 
poškozuje zdraví a krátí věk. do-
statek tekutin je podmínkou dobré 
látkové výměny, spalování živin 
na energii, vyplavování škodlivin 
z těla, dobré funkce ledvin, jater, 
zažívacího a oběhového aparátu, 
dobré výkonnosti a psychiky. bez 
jídla přežijeme desítky dní, bez 
vody průměrně jen tři dny.

2. při zdravotních 
potížích hledejte 
příčinu v nedostatku 
tekutin a špatných 
nápojích
nedostatek tekutin a špatné slože-
ní nápojů působí bolesti v oblasti 
ledvin, bolení hlavy, zhoršené sou-
středění, špatné zažívání, potíže 
žaludeční, střevní, cévní, oběhové, 
svalové a kloubní, vznik hypertenze 
a vyvolává únavu. nedostatkem trpí 
nejčastěji starší lidé a děti. někdy 
stačí pro odstranění problémů jen 
zvýšit příjem tekutin a zavodnit 
organismus, podle osvědčené rady; 
„když babičku rozpijete, uzdraví se“. 
Jindy je třeba nejen zvýšit příjem 
tekutin, ale změnit i jejich složení. 

alkoholické nápoje nahraďte neal-
koholickými a snižte množství silné 
kávy a silných černých čajů, slad-
kých a přesolených nápojů.

3. pijte zdravé nápoje
nejzdravější nápoje jsou přírodní, 
z nich je nejlepší čistá studená 
voda nebo stolní vody teploty 
studánek, tj. 7 stupňů; rychle se 

vstřebávají a zavodňují organis-
mus. vodu snáze vypijete, když 
ji ochutíte. K tomu jsou nejlepší 
přírodní šťávy, citrón, grep, pome-
ranč. vhodným zdrojem tekutin 
jsou též bylinné, ovocné a zele-
né čaje. tělu potřebujete dodat 
minerální látky, zejména sodík, 
draslík, vápník, hořčík, fosfor, síru, 
železo, jód, stopové prvky, např. 
selen, zinek, chrom, mangan, mo-
lybden, měď, a vitaminy. doplňují 

je nejlépe minerální vody, přírod-
ní šťávy, iontové nápoje, polévky, 
šťavnaté ovoce a zelenina. Šťávy 
(z citrónu, grepu, pomeranče, 
100% džusy aj.) co nejvíce řeďte 
vodou. Jedním z nejlepších nápo-
jů jsou polévky ze zeleniny, bram-
bor, masa, luštěnin, těstovin, rýže 
a obilné polévky. Jsou tekutým 
jídlem a obsahují všechny živiny. 
plnohodnotný nápoj je čerstvé 
mléko a kysané mléčné nápoje. 

4. omezujte 
konzumaci 
nezdravých nápojů
pijte střídmě nápoje obsahující 
kofein, thein a theobromin, jsou 
to káva, černý čaj, kakao, čokolá-
da. svému zdraví posloužíte, když 
jejich pití omezíte. tyto alkaloidy, 
spolu s cukrem, zpomalují tráve-
ní, podporují tloustnutí, zalepují 
střevní sliznici, zatěžují filtrační 
a exkreční orgány, zejména ját-
ra, ledviny, ztěžují vyměšování 
a zhoršují ranní čištění těla. v ma-
lém množství působí povzbudivě 
(tonizují), ve větší koncentraci 
jsou škodlivé. to platí též o alko-
holu. omezujte tzv. „soft drinky“. 
sladkost udělá chuť a chemie 
barvu. Žízeň nezaženou, k výkonu 
a zdraví nepřispívají. Málokdo si 
uvědomuje, že i oblíbené chutné 
perlivé vody jsou méně vhodné. 
Jsou syceny oxidem uhličitým 
(Co2), který tělo zatěžuje (zbavu-
je se ho pouze vydechováním). 
obecně platí, že trvanlivé, che-
micky, cukrem nebo solí konzer-
vované nápoje nejsou zdravé.
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5. alkoholické nápoje 
užívejte jako lék, ne 
jako jed
různý názor na alkoholické nápoje 
mají abstinent, konzument a alko-
holik. alkohol patří mezi lehké dro-
gy, na které vzniká (zvláště u mla-
dých lidí) závislost. navíc je pití 
často provázeno kouřením. z toho-
to hlediska je názor abstinenta ne-
konzumovat alkohol zcela správný. 
prevencí alkoholismu u mladého 
člověka je sportovní aktivita, pěsto-
vání koníčků, studium. Škodlivost 
nebo prospěšnost alkoholických 
nápojů musíme posuzovat z hle-

diska věku konzumenta, množství 
a době konzumace, kvality nápoje. 
Škodlivost alkoholu je fyzická i psy-
chická. alkohol snižuje schopnosti 
a neúměrně zvyšuje sebevědomí 
a emoce, ničí („vymývá“) mozkové 
buňky, zpomaluje myšlení, po-
škozuje játra a ledviny, vyplavuje 
minerální látky, bílkoviny a dehyd-
ratuje (odvodňuje) organismus. 
prospěšnost alkoholu platí jen pro 
starší lidi, kdy v malých dávkách 
brzdí některé projevy stárnutí, jako 
ukládání cholesterolu, zužování 
cév, zažívací problémy, vředovou 
chorobu, růst rakovinových buněk. 
alkohol má analgetické a relaxační 
účinky, „tlumí bolest těla a duše“. 

pomáhá překonávat skleslost, osa-
mělost, stres, ztrátu ideálů a různá 
bolestivá onemocnění. v malých 
dávkách povzbuzuje (tonizuje), tj. 
dočasně snižuje skleslost, rozpouš-
tí stres a napětí, zlepšuje komuni-
kaci, ruší zábrany a povznáší nad 
problémy. 
podle váhy konzumenta toleruje 
organismus 40–60 mg alkoholu, tj. 
např. 2–3 piva, 0,4 dcl vína, 0,1 dcl 
destilátu. z hlediska kvality jsou 
nejzdravější kvašené nápoje pivo 
a víno s nižším obsahem alkoholu. 
obsahují flavonoidy a další látky, 
které působí blahodárně na cévy 
a brzdí růst rakovinových buněk. 
Mimoto dodávají cukry, minerální 
látky a vitaminy. z destilátů jsou 
nejlepší tzv. čisté, vyrobené z pří-
rodních zdrojů, např. švestek, žita, 
kukuřice. z hlediska doby konzu-
mace je nejvhodnější sklenka před 
spaním, starší lidé se však často 
povzbuzují ranní injekcí destilátu. 
nadměrné užívání alkoholu je pří-
znakem závislosti, nespolehlivosti, 
ztráty sebekontroly, samoty, nedo-
statku jiných radostí a zklamání nad 
vlastním životem.

6. Mějte svůj oblíbený 
nápoj a pěstujte si 
rituál
nalézt oblíbený nápoj je lehčí než 
nalézt oblíbené jídlo a můžete jej 
pít všude. při výběru je rozhodující 
návyk na danou chuť. u většiny 
mladých lidí jsou to vychlazené 
nápoje typu koka-koly, šťávy, mine-
rální vody, čaje a někdy také káva. 
u starších může být skladba stejná, 
spektrum se rozšiřuje o víno a pivo.

popíjení může být 
prostředkem ke 

zlepšení vzájemné 
komunikace 

a porozumění. 
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7. dodržujte denní 
pitný režim, pijte 
průběžně
skoro polovina lidí trpí nedostat-
kem tekutin. Chybou je také dlou-
ho nepít, dehydratovat organismus 
a pak se přepít svého oblíbeného 
nápoje. doporučujeme pít prů-
běžně tekutiny uvedené v bodě 3. 
Množství minerální vody by nemě-
lo přesahovat 0,5 až 1 litr, při zátěži 
se množství zvyšuje. proti žízni 
jsou lepší nahořklé, nakyslé nápoje. 
sladké nápoje zvyšují pocit žízně. 
důležité je pomoci tělu v ranním 
čištění od nočních zplodin trávení 
tím, že vypijete sklenku vody, do-
plněnou čerstvě vymačkanou šťá-
vou z grepu, pomeranče, citrónu, 
nebo šálek bylinného čaje. večer si 
zkuste spočítat, kolik jste asi vypili, 
a podle toho si svůj pitný režim 
upravte. 

8. pijte podle svého 
výkonu

při zvýšené zátěži fyzické a psy-
chické (mozkovém výkonu včetně 
stresů) se spotřeba tekutin zvyšuje. 
půl hodiny před větším fyzickým 
výkonem vypijte 0,3–0,5 l tekutiny 
obohacené ionty a vitaminy. vhod-
né jsou minerální vody, iontové 
nápoje, přírodní šťávy doplňované 
vodou. během výkonu průběžně 
doplňujte tekutiny v těle, maxi-
málně však 1 litr za hodinu; více 
organismus nevstřebá. po výkonu 
jej zavodňujte postupně, nepřepij-
te se. Jako iontový nápoj můžete 
využít i polévky. pijte podle pocitu 
žízně a dodržujte pitný režim.

9. nápoje vybírejte 
v souladu s jídlem 

nápoje a jídlo dodávají organismu 
živiny, vitaminy a minerální látky. 
tekutá jídla jsou vlastně nápoji 
a nápoje mohou představovat 
jídlo. příkladem jsou živé, mléčné 

kysané nápoje. vytvářejí v zaží-
vacím traktu zdravou mikroflóru 
(laktobacilus) a příznivě ovlivňují 
trávení a metabolismus. Mají léčivý 
účinek na vředovou chorobu, cévní 
a srdeční onemocnění. denně bys-
te měli zařadit do svého jídelníčku 
pár lžiček živého přírodního jogur-
tu, zákysu, smetany, žervé a kysa-
ného mléka.
vždy musíte kalkulovat energe-
tickou hodnotu jídla a nápojů 
dohromady. člověk na úhradu své 
denní energie potřebuje průměr-
ně 8000–12 000 kJ. tuto energii 
spotřebujete při běžném způsobu 
života, bez většího fyzického výko-
nu. pohybem se spotřeba energie 

zvyšuje přibližně o 1500–4000 kJ 
za každou hodinu. např. při volné 
chůzi je spotřeba okolo 1500 kJ, při 
rychlém běhu až 4000 kJ. 
vysoké energetické hodnoty nápo-
jů se sčítají s jídlem. pro názornost 
uveďme některé příklady nápojů 
a jídel: 0,5 l sladké limonády 750 kJ, 
0,5 l piva 650 kJ, 0,5 l vína 1370 kJ, 
0,5 l destilátu 5750 kJ, mléko níz-
kotučné 360 kJ, plnotučné 580 kJ, 
kysané mléko 520 kJ, biokys 760 kJ, 
jogurt bílý 870 kJ. u jídel uvádíme, 
kolik kJ je ve 100 g (100 g/kJ): např. 
chleba 940 kJ, těstoviny 1540 kJ, 
rýže 1340 kJ, brambory 220 kJ, ze-
lenina a ovoce 80–250 kJ, vepřové 
maso průměrně 1060 kJ, hovězí 
maso 500–800 kJ, tuky a oleje prů-
měrně 3000 kJ, sýry 1000–2500 kJ, 
sladké pečivo 1200 kJ, čokoláda 
2300 kJ. sečtením hodnot nápojů 
a jídel často vzniká přebytek ener-
gie, který se ukládá v tucích a pů-
sobí tloustnutí. 

10. pijte pro zdraví 
a pro radost 

udělejte si z pití radost a obřad. pití 
patří ke světlým stránkám života. 
podobně jako u jídla a sexu je vy-
chutnáme jen tehdy, když se na ně 
soustředíme. v mozku se při tom 
vylučují specifcké látky, endorfiny, 
vyvolávající uvolnění mysli a těla, 
stavy pohody, blahodárných poci-
tů – euforie. samozřejmě, že záleží 
na nápoji. ale i čistá studená voda 
může mít tento účinek. speciální 
místo v naší kultuře zaujímá české 
pivo a moravské víno. plzeňské 
pivo a budvar mají nejlepší zdroj 
vody, a proto se nedají napodobit. 
Mimoto obsahuje pivo hořčiny 
(např. lupulin z chmele), podporuje 
trávení a dodává cukry, vitaminy 
a minerální látky. vše je konzervo-
váno malým množstvím alkoholu. 
Lidé se scházejí při čaji, při kávě, 
při sklence vína, při sklenici piva, 
aby si pohovořili, uvolnili se, více 
se poznali, pobavili a v pohodě si 
vyměnili názory. 

ilustrační foto: zdeněk platl
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Je cukr opravdu 

Zlo? 

pŘEhLEd vybranÝCh druhÛ sLadKostí  
podLE EnErGEtiCKé hodnoty
potravina energetická hmotnost výrobku 
                                v kJ ve 100 g (ne v 1 balení výrobku)

horalky mandlové  2155
perník švestkový  2177
věnečky kakaové  2100
sušenky zlaté vanilkové    2060
jojo medvídci  1475
bonboniéra rafaelo  2500
čokoláda mléčná  2250
tyčinka twix  2013
tyčinka Fit – průměr  1700
tyčinka müsli – průměr  1700
tyčinka twiggy – průměr  1500
bonbóny tvrdé – průměr  1500
bonbóny tvrdé s aspartamem    500–1000

Cukr je hlavní téma dne. prý je 
zodpovědný za všechno: od naší 
špatné nálady, únavy až po tlustá 
stehna. Existují publikace, podle 
nichž jídla obsahující sacharidy, na-
příklad těstoviny, sušenky, mnohé 
druhy ovoce, a dokonce kukuřice, 
nutí tělo vyrábět větší množství 
inzulinu, a tím i ukládat více tuku. 
podívejme se, zda tomu tak oprav-
du je.

nesvádějte všechno na cukr
Cukr je sacharid, zdroj energie a ve 
vyrovnaném jídelníčku hraje dů-
ležitou roli. abyste pochopili, jak 
se cukr může stát součástí našeho 
jídelníčku, potřebujete vědět určité 
základy. 

pokud uslyšíte slovo „cukr“, hned vás 
zřejmě napadnou bílé kostky ve vaší 
cukřence. rozeznáváme ovšem ně-
kolik druhů cukrů neboli sacharidů. 
Monosacharidy (jednoduché cukry), 
které zahrnují glukózu, fruktózu a ga-
laktózu, nalezneme v ovoci a medu. 
složitější jsou disacharidy, např. 
sacharóza (řepný a třtinový cukr), 
laktóza (mléčný cukr) a maltóza (ve 
sladovém ječmenu), a nejsložitější 
jsou komplexní sacharidy neboli 

polysacharidy, k nimž patří škrob, ce-
lulóza a glykogen. Cukrem většinou 
myslíme ten bílý, resp. řepný.
všechny sacharidy, s výjimkou celu-
lózy, se v těle přeměňují až na ko-

nečný produkt – glukózu. to je zá-
kladní využitelný zdroj tělesné ener-
gie, na jejímž trvalém přísunu záleží 
všechny tělesné aktivity jak fyzické, 
tak i duševní. Jednoduché cukry 
tělo absorbuje okamžitě, kdežto na 
zpracování poly-
sacharidů je nutné 
více času. proto 
vám vyvážené jídlo 
nebo přesnídáv-
ka obsahující jak 
jednoduché cukry, 
tak i polysacharidy, 
například celozrnný 
krajíc chleba s mar-
meládou, ihned 
dodá energii, která 
vydrží delší dobu. 
Cukr z marmelády 
okamžitě povzbudí 
a polysacharidy 
z chleba dodají 
energii, která déle 
vydrží. 
okamžité dodání 
energie poskytne 

fruktóza z jahod stejně jako bon-
bon. samozřejmě ovoce obsahující 
vitaminy a vlákninu je z hlediska 
výživy mnohem vhodnější, i když 
tělo zpracovává cukr jak z ovoce, 
tak i z bonbonu absolutně stejným 
způsobem. 
Je vcelku přirozené toužit po všech 
druzích cukru. rodíme se s mlsným 
jazýčkem a sladkou chuť máme spo-
jenou s určitým pocitem bezpečí, 
protože mateřské mléko obsahuje 
laktózu. výzkumy prokázaly, že 
jedním z mála podnětů, na které 
novorozeně reaguje, je sladká chuť. 
to může být i ochranný impuls, pro-
tože většina sladkých potravin není 
životu nebezpečná, kdežto některá 
hořká jídla mohou uškodit.

Mýty, které kazí cukru dobrou 
pověst
1. Konzumace cukru vede k nadváze
odborníci vám řeknou, že nikdo 
se nestane obézní z pouhé kon-
zumace cukru. Kalorie je kalorie. 
nezáleží na tom, zda pochází 
z kostky cukru nebo vařeného 
vajíčka. pokud jíte příliš a necvi-
číte, nahromadí se vám kila zcela 
automaticky. samozřejmě, mnohá 
oblíbená sladká jídla obsahují 
hodně tuku a kalorií, což přispívá 
k nadváze. Cukr se často dostává 

na lavici obžalovaných. 
Viníme ho ze své 
nadbytečné váhy, 
mrzutosti a zkažených 
zubů. Je opravdu tím 
hlavním viníkem? 
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Jak nepodlehnout
Nezakazujte si sladká jídla
Nevadí, že vám chutná sladké. Snažte se ale utišit svou touhu po sladkém tak, 
jak to dělali naši předkové miliony let – jedli jídla, která obsahují přírodní cuk-
ry. Ta bývají obvykle velmi výživná. Volte cereálie s obsahem vitaminů a mine-
rálů, čerstvé a sušené ovoce, med a marmeládu na celozrnném chlebu. Jsou 
sladké, ale také dodají důležité vitaminy a minerály. 

Dávejte pozor, ať nehladovíte
Pokud pořádně nejíte přes den, budete se cítit unaveni a je větší pravděpodob-
nost, že si dáte vysokotučné a velmi sladké jídlo pro dodání energie. Udržo-
vání vysoké úrovně tělesného cukru – glykogenu v průběhu dne, abyste měli 
dostatek energie, vám pomůže vyhnout se mlsání. Proto jezte jako přesnídáv-
ku banány, sušené ovoce nebo popcorn.

Počítejte do 10
Pamatujte, že i ta nejsilnější touha po nějakém čase přejde. 

Poznejte vůně, které zesilují vaši chuť k jídlu
Psychoterapeuti z univerzity v Yale v USA zjistili, že touhy po jídle stimulované 
vůněmi jsou zvlášť silné. Domnívají se, že přímé spojení s centrem paměti 
v mozku je jedním z důvodů, proč vůně dokáží zesílit chuť na určitá jídla. Nej-
rozšířenější „spouštěči" jsou slanina, čerstvý chléb, topinky s česnekem a čer-
stvě upečené zákusky nebo sušenky. Snažte se vyhýbat těmto vůním, abyste 
jim nepodlehli. 

Ženy by měly dávat pozor na zvýšenou chuť k jídlu před menstruací 
Ta může pokazit celý měsíc zdravého stravování. Týden před menstruací 
dostává mnoho žen chuť na vysokotučná  a velmi sladká jídla. Je to období 
hormonálních změn a poklesu cukru v krvi, což způsobuje zvýšení chuti k jíd-
lu. Každá žena to prožívá jinak. Snažte se tomuto pokušení odolat, v každém 
případě si kontrolujte množství jídla.

2. Cukr nutí tělo ukládat více tuku 
to je teorie, se kterou se setkáte 
v knihách o bílkovinové dietě typu 
zona. ovšem neexistují žádné vě-
decké podklady, které ji podporují, 
zvláště pokud si dáváte pozor na 
počet kalorií, které za den zkon-
zumujete. Lidé zhubnou, když se 
stravují podle těchto bílkovinových 
diet, protože konzumují velmi níz-
ký počet kalorií, nikoliv proto, že 
vyřadili z jídelníčku cukry. 

3. Cukr vyvolává změny nálad
sladké jídlo může způsobit náh-
lou změnu nálady, ale viníkem je 
zde spíše to, že jste předtím něko-
lik hodin nejedli. pokud přes den 
pravidelně nejíte, neumožňujete 
tělu absorbovat cukr z jídla poma-
lu. Cukr pak v krvi rychle stoupne 
a následně rychle poklesne. abys-
te se vyhnuli těmto náhlým změ-
nám, jezte každé tři hodiny. ideál-
ní jídlo by mělo obsahovat jak bíl-
koviny, tak tuk i sacharidy (cílový 
denní poměr těchto látek je mezi 
55–65 % sacharidů, 20–30 % tuku 
a 10–15 % bílkovin). 

4. Cukr je návykový 
přestože existují svědectví, že 
někteří lidé jsou na sladké velmi 
citliví, doslova se nedokáží zastavit 
u jednoho bonbonu, většina z nás 
nemá fyzický návyk na cukr. po-
kud pravidelně dostáváte ve čtyři 
odpoledne chuť na sladké, možná 
je to proto, že váš oběd není dost 
vydatný.

5. Cukr není součástí zdravého jídel-
níčku 
výzkumy prokazují, že ti, kdo jedí 
umírněné množství sladkého, lépe 
dodržují zásady zdravé výživy než 
ti, kteří jedli moc sladkého nebo se 
sladkostí úplně zřekli. takže si dávej-
te pozor, aby prázdné kalorie ze slad-
kostí a slazených nápojů nezaplnily 
váš jídelníček na úkor zdravějších 
produktů. pokud chcete shodit něja-
ká kila, omezte konzumaci nízkotuč-
ných sušenek a tyčinek. aby nahra-
dily tuk, obsahují tyto produkty více 
cukru než jejich plnotučné protějšky.
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sKrytÝ CuKr
slazený ovocný džus – 2 kostky  na 250 ml 
(obsahuje také jiné sacharidy, například 
fruktózu)
čokoládový dort – průměrně 6 kostek  ve 
velkém kousku
čokoládová sušenka – 2 kostky v sušence
čokoláda – 1 kostka  ve čtverečku
sportovní nápoje – 6 kostek na 500 ml 
müsli tyčinky - 2 kostky 
zmrzlina – 9 kostek 
nápoj typu Cola – 8 kostek v 250 ml

6. Cukr kazí zuby 
zubní kazy jsou prokazatelně spo-
jené s konzumací cukru. Co je zají-
mavé – podle odborníků jakýkoliv 
sacharid, který zůstane na povrchu 
zubů, bude atakován bakteriemi, 
které tvoří kyseliny poškozující 
zubní sklovinu. to znamená, že jíd-
la, která se lepí na zuby, například 
hrozinky nebo krekry, jsou horší 
než sladká limonáda nebo čokolá-
da. v každém případě východisko 
je jednoduché: čistěte si zuby a po-
užívejte zubní nit po jídle. 

7. Cukr způsobuje cukrovku 
ve skutečnosti hlavní z příčin 
cukrovky typu 2, která je častá 
u dospělých, je obezita. obezita se 
může stát spouštěčem cukrovky 
tohoto typu, nikoli cukr. 

Cukr není dietním zlem, což ale ne-
znamená, že můžete jíst všechno, 
co chcete – klíčem je střídmost. ne-
existuje žádná denní doporučená 

dávka cukru. odborníci předpoklá-
dají, že ne více než 10 % denních 
kalorií by mělo pocházet z cukru, 
což je přibližně 200 kcal v 2000 kcal 
jídelníčku. těchto 10 % se týká cuk-
ru, který přidáváme do kávy nebo 
který je obsažen v kousku dortu. 
nevšímejte si přirozených cukrů 
v ovoci a zelenině. podle některých 

odborníků vám cukr dokonce po-
může snížit váhu. tvrdé odpírání 
si něčeho nutí k větší touze po 
tomto „zakázaném ovoci“. a určitě 
sladkou celozrnnou kobližku sníte 
s větší chutí. nesmíte ovšem zapo-
menout vyčistit si zuby.  

odborná konzultace: ing. ivan Mach, Csc.
Foto: zdeněk platl
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Bůček 
zapečený v zelí 

se zeleninou
- 500 g hlávkového zelí

- sádlo nebo olej na vymazání
- 3 střiky worcesterové omáčky

- drcený kmín, sůl, pepř
- 1 větší cibule

- 2 zelené papriky
- 3 střední rajčata

- 200 g uzeného bůčku
- 3 stroužky česneku

- 100 ml vody

zelí očistěte a pokrájejte na 
nudličky, přidejte proliso-

vaný česnek, nadrobno po-
krájenou cibuli, pepř, kmín, 

sůl a důkladně promíchejte. 
Maso pokrájejte na kostičky, 

rajčata na plátky, papriky 
zbavte semeníků a rozkrájej-

te na proužky. polovinu zelí 
rozprostřete ve vymazaném 
pekáčku, posypte polovinou 
bůčku, poklaďte rajčaty a pa-
prikami. zakryjte zbývajícím 

zelím, zalijte vodou, v níž jste 
rozmíchali worcesterovou 

omáčku, posypte zbývajícím 
masem, vložte do předehřáté 
trouby a pomalu zapečte. po-
dávejte s vařenými brambory, 
ozdobte petrželkou, pažitkou 

nebo řeřichou.

Vaření 
z celého 
světa
Vaření 
z celého 
světa
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Drůbeží salát Labužník
- 200 g zbylého pečeného masa z kuřete
- 200-300 g uvařené sypké rýže
- 1 - 2 kompotované broskve
Na zálivku:
- 1 lžíce oleje, nejlépe extra panenského olivového
- 1 lžíce jemného octa (vinného, jablečného) 

nebo citrónové šťávy
- cukr, sůl

Maso najemno pokrájejte, přidejte rýži, drob-
ně pokrájené broskve, zalijte zálivkou, promí-
chejte a před podáváním vychlaďte.

Čínska slepičí polévka
- 1 slepice
- čerstvý zázvor (podle chuti)
- sůl
- wei-su nebo glutasol
- špagety nebo rýžové nudle, skleněné nudle
- 1 cibule
- 1 citrón

slepici očistěte, omyjte, rozdělte na několik 
částí, vložte do přiměřeného množství oso-
lené vody, přidejte oloupaný zázvor a vařte, 
dokud se maso nedá oddělit od kostí. po do-
vaření maso oberte a bez kůže je pokrájejte 
na tenké nudličky. uvařte těstoviny, vložte je 
do misek nebo talířů, přidejte maso, syrovou 
cibuli nakrájenou na půlměsíčky, zalijte výva-
rem, ochuťte citrónovou šťávou, wei-su a po-
dávejte. K pojídání čínské polévky potřebuje-
te současně lžíci i vidličku nebo jídelní hůlky.
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Gratinované 
vepřové řízky 
s jablky
- 4 vepřové řízky
- 2 velká jablka
- 4 plátky šunky
- 80 g tvrdého sýra, nahrubo 

nastrouhaného
- olej
- sůl

Řízky po obvodu několikrát 
mělce nařízněte, naklepej-
te, osolte, po obou stra-
nách opečte v oleji. Jablka 
rozpulte, zbavte jádřinců, 
stopek a zbytků okvětí, na-
krájejte na plátky cca 1 cm 
silné. Maso přeložte do 
pekáče nebo zapékací mísy, 
hojně poklaďte plátky jab-
lek, přiložte plátky šunky,
posypte sýrem. zapékejte 
v troubě při cca 200 °C, 
dokud se sýr neroztaví. 
ihned podávejte s vařenými 
brambory a zeleninovým 
salátem.

Halušky ve sladko-
kyselém zelí
- 750 g sladkokyselého zelí
- 4 lžíce oleje
- 1 větší cibule
- cukr, kmín, sůl
- 8 středně velkých syrových brambor
- 2 vejce
- 450 g polohrubé mouky
- 100 g anglické slaniny

slaninu nakrájejte na kostičky a od-
ložte. oškrabte brambory, 7 z nich na-
strouhejte najemno do mísy, přimíchej-
te mouku, vejce, lžičku soli a vypracujte 
tužší těsto. zelí i s nálevem vložte do 
hrnce, mírně podlijte vodou, přidejte 
kmín, cukr a asi 20 minut duste. Cibuli 
nakrájejte nadrobno, na pánvičce ji na 
3 lžících oleje osmahněte do sklovata, 
přidejte ji k zelí spolu se zbývající jem-
ně nastrouhanou syrovou bramborou. 
promíchejte, dalších 10-15 minut duste 
a odstavte. ve větším hrnci přiveďte 
k varu osolenou vodu a pomocí struha-
dla na halušky do ní protlačujte těsto, 
nebo si je položte na prkénko a mok-
rým nožem z něj rychle jednotlivé malé 
halušky do vody oddělujte. vařte, do-
kud nevyplavou na povrch, vybírejte je 
cedníkem nebo děrovanou naběračkou 
a vkládejte do hrnce k zelí. slaninu na 
pánvičce vyškvařte na lžíci oleje a přelij-
te ji na halušky promíchané se zelím.
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Pomůcka:
bis, aachen,

sis, lilac,
adad, libo,
ochs, kyste

SKŘÍTEK MRAVNÍ
ČISTOTY

KOCOUŘI
(NÁŘEČNĚ)

DOMÁCKY
IVAN

KÓD
JAZYKA

ISISWATI
NÁPOJ

Z CHMELE PAK SKALISKO
SLOVEN.

POLNÍ
MÍRA

3 ČÁST
TAJENKY ÚTULEK

UKAZO-
VACÍ

ZÁJMENO

NÁŠ
TRUHLÁŘ

POSKYTO-
VATEL

INTERNETU

OPAKO-
VANĚ

ZAZNAME-
NÁVAT

ZKR.
LEHKÝCH
TOPNÝCH

OLEJŮ

ŘÍMSKY
7

ČÁST
VOZU

SPRÁVNÍ
JEDNOTKY

ŘECKÝ
SYN

DAIDALŮV

1 ČÁST
TAJENKY

JÍZDA
PLACENÁ

MIMOZEM-
ŠŤAN

NABITÁ
ČÁSTICE
ATOMU

VERNEŮV
KAPITÁN

OKRUH
(BÁSN)

ČELEĎ

OPAK
DOBRA
NÁZEV

HLÁSKY
T

OZNAČENÍ
VOJSK

OSN

CHVAT
(BÁS.)

ČESKÝ
ARCHITEKT

KRASLICKÝ
HUDEBNÍ
PODNIK

ZN.PLATINY

HMYZO-
ŽRAVEC
(BÁSN)

JMÉNO
PROZAIKA

PAVLA

ŽLUČ

VÁNOČNÍ
RYBA

JITRO

DĚTSKY
SPÁT

NÁZEV
PÍSMENE

E
SOMÁLSKÁ

STUDNA

JMÉNO
HERCE

SHARIFA

ŠTOS

NESPLA-
CENÝ

ZÁVAZEK

ANGL.UMĚNÍ

INIC.
HEREČKY

KAČÍRKOVÉ

BLANO-
KŘÍDLÝ
HMYZ

BRUTÁLNÍ
ČLOVĚK

OBILNINA
SPZ LOUN

SAZBA
MASA LIDÍ

SPOJKA

OKRAJ

INICIÁLY
BRZOBO-
HATÉHO

SLOVEN-
SKY SE

OBRNĚNÝ
TRANS-
PORTÉR
(ZKR.)

NOHA
(ZAST)

PŘEKRU-
COVAT

HARMONIE

STOVKY

ŇADRO

ANGLICKY
MODRÝ

BEZ

TLUMOK

NIČIT
POŽÁR

PROSTOR.
ÚTVAR

(SLOVENS.)

MILO

FRANC.
CÍVKA

ČLOVĚK
ZE VZDÁ-
LENÝCH
KRAJIN

ZKR. VĚDA
A TECHNIKA

MLÁDEŽI

ZN.AUDIO-
TECHNIKY

DIVADELNÍ
VOLÁNÍ

ZNĚLKA

NERVOZITA
PŘED

VEŘEJNÝM
VYSTU-

POVÁNÍM

NÁZEV
NOSOVKY

HLADKÁ
VLASOVÁ
TKANINA

ANGL.
NAPROSTÝ

AGRESE

LEHKÉ
VANUTÍ

DOMÁCKY
OLDŘICH

VYSOKÉ
KARTY

JMÉNO
SPIS.

BRADBU-
RYHO

ČÍSLOVKA
POSTAVA
OPERY:
RŮŽOVÝ
KAVALÍR

ZN.RADONU

OTEVŘENÉ
OHNIŠTĚ

2 ČÁST
TAJENKY

KÓD
SURINAMU

MYS
SÚDÁNU

NĚM.MALÍŘ
(HANS
VON)

INIC.NOSIT.
NC ZA EKO-

NOMII
Z ROKU

1987

VOJENSKÝ
PAKT

FRAN-
COUZSKY
BOUBEL

SKŘÍŇKA
S LIKÉRY

 
Křížovku z Fit pro život 1/2009 si vytiskněte, vyluštěte a tajenku pošlete do 10. 3. 2009 
na e-mail: redakce@fitprozivot.cz. Pro tři vylosované máme připravený balíček.
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