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Zakúpite výhradne v lekár ach Dr.Max
a e-shope www.drmax.sk

pre deti od narodenia

vhodné pre citlivú pokožku

bez parabénov

dermatologicky testované
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Milí čitatelia,
začnem tak, ako som pred rokom svoj úvodník 

v tomto časopise uzatváral. Úprimným poďa-

kovaním a prianím. Dôvod, prečo som sa tak 

rozhodol, je prozaický: ste to VY, naši zákazníci. 

Pretože VY ste tí, na ktorých v prvom rade zále-

ží. VY ste tí, pre ktorých denne otvárame naše 

lekárne. Ste to VY, pre ktorých sa snažíme byť 

partnerom v zdraví. Vám patrí naša pozornosť 

a starostlivosť.

Dovoľte mi poďakovať sa za priazeň a za dôve-

ru, ktorú od vás dostávame. Úprimne si ju vážime 

a je pre nás motiváciou, dáva nám energiu do 

ďalšej práce. Do ďalšieho obdobia, v ktorom sa 

aj naďalej budeme snažiť s našimi profesionál-

mi v lekárňach prinášať vám pridanú hodnotu 

v  starostlivosti o vaše zdravie.

Vám, ktorí držíte v rukách nové vydanie časopisu 

MAXimum ešte pred Vianocami, želám príjemné 

prežitie azda najkrajších sviatkov v roku, najmä 

pohodu v kruhu rodiny a mnoho štedrosti. Vám, 

ktorým sa zimné vydanie časopisu dostáva do 

rúk až po Novom roku, želám úspešný štart do 

nadchádzajúceho obdobia. Prajem vám pevné 

zdravie a aby sa vám novoročné predsavzatia 

podarilo naplniť podľa vašich predstáv.

No a či už s MAXimom strávite obdobie sviat-

kov, alebo vás sprevádza prvými krokmi nového 

roku, verím, že sme pre vás pripravili opäť zaují-

mavé a najmä užitočné čítanie. Aj tentoraz sme 

sa snažili identifi kovať spolu s našimi odborníkmi 

a farmaceutmi problémy a potreby, s ktorými ste 

prichádzali do lekární Dr.Max. Zimné obdobie je 

veľmi špecifi cké nielen z pohľadu problémov, 

ktoré vás zaujímali, ale aj z pohľadu preven-

cie, ktorá je nesmierne dôležitá. Pozreli sme 

sa napríklad na to, čo robiť, keď v zime bolia 

kĺby a svaly. Vysvetlíme vám, prečo je vhodné 

nechať sa zaočkovať proti kliešťom práve teraz, 

keď ide o problém prevažne v letných a v je-

senných mesiacoch. Opäť nechýba rozhovor 

so zaujímavou osobnosťou. Tentoraz sme sa 

o živote, o muzike, ale aj o zdraví rozprávali s Ri-

chardom Müllerom, ikonou československej hu-

dobnej scény. A je toho oveľa viac: všetko, na čo 

ste na stránkach časopisu MAXimum zvyknutí.

Prajem príjemné čítanie.

Andrej Križan
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Ako už viackrát, aj tentoraz prichádza-

me s novinkou, ktorá posúva slovenský 

lekárenský svet kúsok ďalej, a rozširu-

je hranice bežného vnímania lekár-

ní. Okrem individuálnej starostlivosti 

a poradenstva, ktoré vám každodenne 

prinášame, sme pred časom prišli s no-

vým konceptom nazvaným BeautyClub     

Dr.Max. Tam, kde sa ukrýva podstata le-

kárenstva, a teda v starostlivosti o zdra-

vie, tam BeautyClub Dr.Max pokračuje. 

Hlása to aj náš dlhodobý slogan a mot-

to: „Krása sa začína zdravím“.

BeautyClub Dr.Max znamená rozšírenie 

odborných služieb a sortimentu v oblas-

ti dermokozmetiky, krásy, starostlivosti 

o pleť a o pokožku celého tela. No a keď-

že vám chceme prinášať poraden-

stvo aj za bránami našich lekární, 

nebude táto služba dostupná iba 

v takzvaných kamenných dermo 

lekárňach. Tých máme dnes približ-

ne 130 po celom Slo-

vensku. Služba bude 

dostupná kdekoľvek 

vďaka novovytvorenej webovej stránke 

www.drmax.sk/beautyclub. Práve tu, 

v mobiloch, v tabletoch a v počítačoch 

nájdete koncentrované tie najpodstat-

nejšie informácie z oblasti starostlivosti 

o pleť a o pokožku celého tela.

V spolupráci s dermatológmi, s  farma-

ceutmi, s výživovými poradcami a s vla-

sovými stylistami neustále aktualizujeme 

atraktívny a vyhľadávaný obsah. Na na-

šom špecializovanom webe nájdete 

odborné články, tipy a trendy na 

témy z oblasti tela, pleti, vlasov 

a zdravého životného štýlu. Okrem 

toho aj aktuálne akcie, 

testovania produktov, 

rozhovory s odborníkmi 

a poradenstvo, to všetko sa bude ukrývať 

pod krídlami tyrkysového motýľa, ktorý je 

defi novaný v logu novéh o projektu.

nov inky

DR.MAX JE AJ VĎAKA NAŠIM PROFESIONÁLOM A ODBORNÍKOM MIESTOM, KAM CHODÍTE PO RADU, JE 
MIESTOM, KDE NÁJDETE VŽDY POTREBNÉ ODPOVEDE NA OTÁZKY Z OBLASTI ZDRAVIA. LEKÁREŇ VŠAK 
NEMUSÍ BYŤ IBA MIESTOM, KTORÉ JE SPÁJANÉ S CHOROBAMI, S PREVENCIOU A S LIEČBOU.

KRÁSA SA ZAČÍNA
ZDRAVÍM

Autor: 

Peter Sedláček, 
PR manažér Dr.Max
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Opäť sme k vám o krok bližšie a môžeme 

priniesť viac starostlivosti. Znova o kúsok 

viac prispievame k  ochrane tých najne-

vinnejších a  bezbranných bytostí, a  to 

detičiek. Doposiaľ boli lekárne Dr.Max 

miestom, kde si okrem vybraných ne-

mocníc mohli ľudia zapožičať mo-

nitor dychu na 17 miestach po ce-

lom Slovensku. Na základe akútnej 

potreby, dopytu Nadácie Križovatka 

a záujemcov o monitory dychu sme sa 

rozhodli spoluprácu rozšíriť. Zabezpečili 

sme pokrytie výpožičných miest v Bansko-

bystrickom a v Trenčianskom kraji. Projekt 

Mamička, dýcham v  lekárňach Dr.Max sa 

rozšíril aktuálne o ďalšie dve miesta. Moni-

tor dychu si môžu vypožičať záujemcovia 

v našej lekárni vo Zvolene a v Prievidzi.

NOVÉ LEKÁRNE POMÁHAJÚ RODIČOM
LEKÁRNE DR.MAX ROZŠÍRILI SPOLUPRÁCU S NADÁCIOU KRIŽOVATKA PRI 

CHARITATÍVNOM PROJEKTE MAMIČKA, DÝCHAM. VĎAKA ĎALŠÍM NOVÝM 
LEKÁRŇAM SI BUDE MOŽNÉ MONITORY DYCHU ZAPOŽIČAŤ AJ V OBLAS-

TIACH, KDE BOLA DOPOSIAĽ TÁTO SLUŽBA NEDOSTATOČNE POKRYTÁ.

nov inky

Autor: 

Peter Sedláček, 
PR manažér Dr.Max

Monitor 
dychu
je zdravotnícka po-

môcka, ktorá má 

strážiť zastavenie 

dychu, ale aj apnoe 

pauzy či akékoľvek 

nepravidelnosti dy-

chu dieťatka. Keď 

k nim dôjde, okam-

žite spustí alarm, 

aby privolal pomoc 

rodiča, ktorý môže 

v  prípade potreby 

včas poskytn úť die-

ťatku prvú pomoc.

Dajte nám svoj hlas

Len so silným tímom
môžeme pomáhať

2019 
2300 zamestnancov

2006
160 zamestnancov

Vďaka odbornosti zamestnancov

dobre poradíme viac ako

18 000 000
pacientom ročne.

12-2019_drmax_NAJzamestnavatel_180x112.indd   1 02/12/2019   17:17
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HISTAMÍNOVÁ 
INTOLERANCIA 
OVPLYVŇUJE ŽIVOT 

MNOHÝCH ĽUDÍ

PRÍČINY A NAJČASTEJŠIE
PRÍZNAKY
Histamínová intolerancia (HIT) vzniká 

v  dôsledku zvýšenej hladiny histamí-

nu v  organizme. K  jeho hromadeniu 

dochádza v dôsledku zníženej aktivity 

DAO, čiže diaminooxidázy, ktorá má na 

starosti odbúravanie histamínu z  tela. 

Príčinou môže byť aj nadmerný príjem 

histamínu potravou, prípadne jeho nad-

merná tvorba.  Zvýšená hladina hista-

mínu v  organizme človeku spôsobuje 

bolesti brucha, plynatosť, kŕče, hnačku 

alebo zápchu. Reprodukčné problémy 

pociťujú najmä ženy, ktoré môžu mať 

bolestivejšiu menštruáciu, prípadne 

sa u  nich môže vyskytnúť predčasný 

pôrod, alebo dokonca nežiaduci potrat. 

Ďalej sa u  ľudí vyskytujú srdcovociev-

ne príznaky ako bolesti hlavy, poruchy 

srdcového rytmu, migréna, závraty 

a pokles krvného tlaku. Postihnutí tým-

to ochorením môžu pociťovať dýchacie 

ťažkosti ako kýchanie, nádchu, kašeľ 

a  upchatý nos. Častým príznakom sú 

aj kožné problémy, napríklad svrbenie, 

sčervenanie, vznik ekzému alebo zhor-

šenie príznakov atopie.

AKO BOJOVAŤ 
S HISTAMÍNOVOU 
INTOLERANCIOU
Histamín sa môže 

nachádzať nie len 

v  potravinách 

získaných zo 

ž ivoč íšneho 

zdroja, ale aj 

v  rastlinách. 

J e d n o t l i v é 

potraviny, ktoré 

negatívne ovplyvňujú 

pacientov s  histamínovou into-

leranciou, je možné rozdeliť do troch 

zá kladných skupín. Potraviny, ktoré ob-

sahujú histamín, ďalej potraviny, ktoré 

zvyšujú uvoľnenie histamínu v organizme, 

a napokon potraviny, ktoré znižujú účinok 

enzýmu diaminooxidázy, čiže DAO.

Do prvej skupiny, teda medzi potravi-

ny, ktoré obsahujú histamín, patrí pre-

dovšetkým zelenina a z nej najmä pa-

radajky, špenát, baklažán, kokos, kyslá 

kapusta a nakladané uhorky. Ďalej sú 

to údeniny, kuracie mäso, rôzne druhy 

skladovaného mäsa, konzervované 

EĎ VÁS ČASTO TRÁPIA TRÁVIACE ŤAŽKOSTI, NADÚVANIE, HNAČKA, ZÁ-
PCHA ALEBO BOLESTI BRUCHA, PRÍČINOU MÔŽE BYŤ AJ HISTAMÍNO-
VÁ INTOLERANCIA. PRÁVE ONA V SÚČASNOSTI POSTIHUJE ČORAZ 

VIAC ĽUDÍ, A TO NIE LEN DOSPELÝCH, ALE AJ DETI. PRICHÁDZA NÁHLE, 
PRIČOM U NIEKTORÝCH MÔŽE BYŤ LEN PRECHODNÁ. HISTAMÍNOVÚ 
INTOLERANCIU JE ŤAŽKÉ DIAGNOSTIKOVAŤ A V SÚČASNOSTI NIE JE 
MOŽNÉ VYLIEČIŤ JU. PRI DÔSLEDNEJ SPOLUPRÁCI, A  NAJMÄ PRI 
DODRŽIAVANÍ RACIONÁLNEJ NÍZKOHISTAMÍNOVEJ DIÉTY, SA DÁ 
TOTO OCHORENIE VEĽMI DOBRE ZVLÁDNUŤ.
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mäsové výrobky a  iné konzervované 

potraviny. Viaceré druhy syrov, kva-

sené a  kysnuté biele pečivo a  kolá-

če, ryby a iné. U rýb je najdôležitejšie 

hneď po odchyte ich vyčistiť a násled-

ne rýchlo zamraziť, prípadne konzumo-

vať ich čerstvé.

Zvýšené uvoľňovanie histamínu v  or-

ganizme spôsobujú citrusové plody, 

jahody, med, čučoriedky, banány, 

broskyne,  vlašské orechy, nektárinky, 

surový vaječný bielok a  koreniny ako 

čili, klinčeky a  škorica. Sorbáty, sulfi ty 

a  benzoáty používané v  potravinách 

a v liekoch, ako napríklad konzervanty, 

majú schopnosť zvýšiť uvoľne-

nie histamínu v  organizme, 

podobne ako farbivá kur-

kumín, erytrozín, indigotín 

a iné.

Alkohol, zelený a  čierny 

čaj, čokoláda, energetické 

nápoje a  kakao blokujú 

účinok DAO. Najmä alko-

hol je veľkým nepriateľom 

pacientov s  histamínovou 

intoleranciou, pretože 

nielen, že blokuje účinok 

DAO, ale dokonca aj zvy-

šuje uvoľňovanie histamí-

nu v organizme. Histamí-

novú intoleranciu môžu 

zhoršiť niektoré liečivá 

najmä na liečbu boles-

ti a  zápalu, depresie, 

vysokého krvného 

tlaku, kašľa. Tiež 

niektoré antibio-

tiká, hormonálna 

antikoncepcia, lieky proti zvracaniu 

a podobne.

Zvýšenú pozornosť by pacienti mali 

venovať aj výberu vhodného druhu 

probiotika, pretože niektoré druhy 

prospešných baktérií majú schopnosť 

produkovať histamín, a  tým zhoršiť 

zdravotný stav. Patria medzi ne bakté-

rie Lactobacilllus bulgaricus, Lactoba-

cillus casei, Lactobacillus helveticus, 

Lactobacillus thermophilus a  Bacillus 

coagulans.

ČO SA ODPORÚČA
Histamínová intolerancia (HIT) je v  sú-

časnosti neliečiteľným ochorením 

a  jedinou možnou terapiou, ako pred-

chádzať vzniku ťažkostí, je dôsledná 

a  racionálna nízkohistamínová diéta. 

Pacient by mal sám zistiť, ktoré potravi-

ny, nápoje a lieky mu spôsobujú ťažkos-

ti, a následne sa im má vyhýbať. Enzým 

DAO, ktorého majú pacienti nedostatok, 

je možné doplniť si pomocou liekov.

Pri HIT priaznivo pôsobí zvýšenie den-

ného príjmu vitamínu, pyridoxínu, medi 

a  zinku, pretože zvyšujú účinok DAO. 

Dôležitým pravidlom pri nízkohistamí-

novej diéte je konzumácia čerstvých 

potravín, pretože zrenie a  proces fer-

mentácie potravinárskych produktov 

zvyšuje množstvo histamínu.

Zo zeleniny si do jedálnička môžu pa-

cienti zaradiť karfi ol, brokolicu, cesnak, 

cibuľu, mrkvu, cuketu. Z  ovocia naj-

mä melóny, jablká, hrozno, rebarboru 

a hrušky. Ďalej nekysnuté najmä tmavé 

pečivo, ryžu, zemiaky, cereálie, ovsené 

vločky, varené vajcia a  čerstvé mäso 

okrem kuraciny. Ľudia s takýmto ochore-

ním si môžu dopriať aj syr, ten však musí 

byť čerstvý a  zrejúci nie fermentačne, 

ale enzymaticky. Ide napríklad o smota-

nový syr, o syr toff u alebo o cottage.

„INTOLERANTNÍ STRAŠIACI“
Okrem HIT najčastejšie trápia ľudí in-

tolerancie na cukry ako laktóza ale-

bo fruktóza a intolerancia na bielkovinu 

lepok, teda celiakia. V prípade laktózo-

vej intolerancie pacienti trpia nedostat-

kom enzýmu laktáza a pociťujú príznaky 

najmä na úrovni tráviaceho traktu, ako 

sú hnačka alebo zápcha, nafukovanie, 

bolesť brucha, nevoľnosť a u dojčiat sa 

môže vyskytnúť aj kolitída. Pri celiakii 

sa pacienti musia vyhýbať všetkému, 

čo obsahuje bielkovinu lepok. Príznaky 

celiakie sú podobné ako pri laktózovej 

intolerancii, teda najčastejšie tráviace 

ťažkosti, avšak u celiatikov je rizikovým 

faktorom vznik chudokrvnosti, poruchy 

menštruácie, lámavosť kostí a  iné. Jej 

terapia naďalej ostáva formou prísnej 

bezlepkovej diéty.

Histamínová intole rancia postihuje 

rad ďalších orgánov a  môže vyvolá-

vať množstvo iných symptómov. Avšak 

správnou diagnostikou a  dôslednou 

diétou človek aj napriek tomu môže žiť 

plnohodnotný život.

Autor: 

Mgr. Lenka Kostová, 
Lekáreň Dr.Max Bardejov

> bolesti brucha

> plynatosť

> kŕče

> hnačka alebo zápcha

> bolesti hlavy

>  poruchy srdcového
rytmu

> migréna

> závraty

> pokles krvného tlaku

> kýchanie

> nádcha

> kašeľ

> upchatý nos

> kožné problémy

U ŽIEN: bolestivejšia menštruácia > predčasný pôrod > nežiaduci potrat

POZOR NA PRÍZNAKY
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Bolesť výrazne znižuje kvalitu nášho ži-

vota a je jednou z najčastejších dôvodov 

návštev všeobecného lekára. Bolesti po-

hybového aparátu, kĺbov, kostí a  svalov 

sú zvyčajne spôsobené úrazom, zlým 

držaním tela, opotrebovaním, zápalom 

alebo nedostatkom pohybu. Základnými 

črtami akútnej bolesti, ktorá nás informu-

je, že niečo nie je v poriadku, je zvýše-

ná citlivosť postihnutej oblasti a  znížený 

rozsah pohybu. Táto bolesť netrvá dlhšie 

ako niekoľko týždňov a po odznení vyvo-

lávajúcej príčiny zmizne. Človek v  rámci 

samoliečby môže siahnuť po prípravkoch 

z  lekárne alebo sa môže rozhodnúť pre 

dostupnú prírodnú alternatívu.

 

RÝCHLA POMOC Z LÉKÁRNE
V lekárňach nájdeme lieky od bolesti vo 

viacerých formách, či už sú to tablety, šu-

mivé tablety, sirupy alebo čapíky. Základ-

nou látkou na tlmenie miernej až stredne 

silnej bolesti bez protizápalového účinku 

je paracetamol. Nachádza sa vo viace-

rých voľnopredajných prípravkoch buď 

samostatne, alebo v  kombinácii s  ko-

feínom a  s inými látkami na posilnenie 

analgetického účinku. Veľkou výhodou 

je, že nedráždi žalúdok. Avšak maximál-

na doba liečby bez dohľadu lekára môže 

byť 10 dní.

NEPRÍJEMNÁ BOLESŤ!
ČO ROBIŤ, KEĎ VÁS TRÁPIA 

KĹBY, SVALY ČI KRÍŽE?

V ZIMNÝCH MESIACOCH, VIAC AKO V INÝCH ROČNÝCH OBDOBIACH, 
TRÁPI ĽUDÍ OKREM PRECHLADNUTIA A CHRÍPKY AJ ZVÝŠENÁ BO-
LESTIVOSŤ KĹBOV A SVALOV. PRÍČIN MÔŽE BYŤ NIEKOĽKO. ZMENA 

POČASIA, KRATŠÍ DENNÝ ČAS, MENEJ AKTÍVNEHO POHYBU, AKO AJ ZME-
NENÉ STRAVOVACIE NÁVYKY. PREČÍTAJTE SI, ČO MÔŽETE UROBIŤ, AK VÁS 
ZASTIHNE AKÚTNA BOLESŤ SVALOV A KĹBOV. KEDY SI DOKÁŽETE PORA-
DIŤ SAMI, A KEDY UŽ JE POTREBNÉ VYHĽADAŤ LEKÁRA?

Kedy už ísť k lekárovi
  bolesť sa po nenápadnom začiatku 

o  niekoľko dní zhoršuje alebo do-

chádza k zmene bolesti

  pacient pociťuje nevoľnosť, horúč-

ku, zvracia, cíti slabosť a  tŕpnu mu 

končatiny

  dochádza k viditeľných zmenám 

kĺbov, napríklad červené, horúce 

a opuchnuté kĺby

  pretrvávajúca bolesť kĺbov po in-

fekčných ochoreniach

  objaví sa náhla bolesť v  súvislosti 

s úrazom
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V prípade, že bolesť neustupuje, sú lieči-

vami druhej voľby nesteroidné protizápa-

lové látky, ibuprofén, diklofenak, naproxén 

a  kyselina acetylsalicylová. Používajú sa 

najmä v terapii zápalových a degeneratív-

nych ochorení pohybového aparátu. Lieky 

s  obsahom týchto látok je potrebné užiť 

po jedle kvôli riziku vzniku žalúdočných 

ťažkostí. Pacienti, ktorí užívajú lieky na zní-

ženie krvného tlaku alebo hladiny cukru, 

by mali voľbu liekov od bolesti konzultovať 

so svojím lekárom. Zvýšenie účinku liekov 

od bolesti môžeme dosiahnuť aj použi-

tím mastí, gélov a sprejov. Takéto liečivo 

sa rýchlo vstrebáva cez kožu, účinkuje 

priamo v mieste bolesti a znižuje sa riziko 

vedľajších účinkov. Podobne pôsobia aj 

náplasti s obsahom protizápalových látok, 

ktoré sa uvoľňujú počas 12 hodín.

NEFARMAKOLOGICKÁ LIEČBA
Úľavu od akútnej bolesti kĺbov a  krížov, 

kde nie je prítomný zápal, môžu priniesť 

takzvané derivanciá, čiže látky, ktoré zvy-

šujú prekrvenie a  vyvolávajú pocit tepla. 

Do tejto skupiny zaraďujeme roztoky, 

gély, emulzie alebo náplasti s  gáfrom, 

s  kapsaicínom, s hadím jedom alebo 

s  mentolom. Pri akútnom poranení kĺbu, 

pri vykĺbení alebo pri pomliaždení sú veľ-

mi nápomocné ľadové obklady niekoľko-

krát denne počas 15 minút. V prípade, že 

nejde o zápalový proces, môžeme použiť 

teplé obklady, ktoré nekombinujeme s prí-

pravkami s hrejivým efektom.

V  prípade bolesti kĺbov a  krížov je nes-

mierne dôležité pravidelne a  v  závislosti 

od závažnosti stavu primerane sa hýbať. 

Veľmi dobrou voľbou je plávanie, ktoré 

na rozdiel od behu nezaťažuje chrbticu 

a kĺby, a navyše posilňuje aj svaly chrbta. 

Pacienti s bolesťami kĺbov by si mali dať 

pozor na správne držanie tela, v prípade 

nadváhy zmeniť svoju životosprávu a zní-

žiť telesnú hmotnosť.

Autor: 

PharmDr. Katarína 
Rumlová, 
 Lekáreň Dr.Max Starý 

Smokovec

Vŕba biela (Salix alba)
Kôra tohto listnatého stromu je zdrojom salicínu, 

ktorý má protizápalový účinok a  znižuje opuch 

a  bolesť. Pri príprave záparu stačí lyžička kôry 

na hrnček vody 3- až 4-krát denne. V prípa-

de, že chceme robiť obklady, môžeme dať 

vyššie množstvo. Vŕbovú kôru nesmú uží-

vať deti do 15 rokov, tehotné a dojčiace ženy 

ani pacienti s poruchou zrážania krvi.

Pŕhľava dvojdomá
(Urtica dioica)
Rastlina známa svojimi pŕhlivými chĺpkami do-

káže zmierniť opuch a bolesť v  tom prípade, že 

príčinou zvýšenej citlivosti je zápal. Na liečebné 

účely sa odporúča zbierať listy, koreň a vňať 

od začiatku jari do konca mája. Na liečbu 

bolestí kĺbov je vhodná aplikácia čerstvých listov 

a vňate, prípadne alternatívou sú aj krémy s obsa-

hom extraktu z koreňa pŕhľavy.

Kadidlovník pilovitý
(Boswellia serrata)

Je to jeden z najznámejších indických stromov, 

ktorý sa dostáva do povedomia vďaka svo-

jim účinkom na zníženie bolesti, opuchu 

kĺbu a na zvýšenie jeho pohyblivosti. Extrakt 

zo živice nájdeme v krémoch a v mastiach od 

bolesti, prípadne vo forme kapsúl, pri ktorých 

je štandardná dávka 300 miligramov denne.

Kostihoj lekársky
(Symphytum offi  cinale)
Pri liečbe bolestí krížov a kĺbov je účinná lokálna 

liečba extraktom kostihoja s obsahom alantoínu, 

ktorý urýchľuje hojenie a znižuje opuch aj boles-

tivosť. Na postihnuté miesto ho môžeme apli-

kovať niekoľkokrát denne vo forme gélu, 

masti alebo odvaru. Odporúča sa použiť 

25 gramov kostihoja na 0,5 litra vody.

Arnika horská (Arnica Montana)
Táto bylina vyniká liečivými účinkami pri ochorení 

svalov a kĺbov, a zlepšuje vstrebávanie modrín. 

Extrakt nájdeme v  lekárni vo forme masti, gélu, 

tinktúry alebo oleja, ktorý aplikujeme na bolestivé 

miesta 1- až 3-krát denne. V priebehu tehotenstva 

a pri dojčení sa jej používanie neodporúča.

PRÍRODNÉ ALTERNATÍVY
V posledných rokoch sa zvyšuje počet pacientov, ktorí pri bolesti kĺbov, krížov 

a svalov uprednostňujú prírodné produkty. Je známych mnoho liečivých rast-

lín, ktoré sa ukázali mimoriadne efektívne proti bolesti.
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Vírus kliešťovej encefalitídy sa na člove-

ka zväčša prenáša prisatím infi kovaného 

kliešťa na pokožku. Ďalej sa vírus v tele šíri 

z miesta vpichu do lymfatických uzlín, ná-

sledne do mozgu a do miechy. Kliešťa pri 

pobyte v lese alebo v parku je ľahké pre-

hliadnuť. Jeho uhryznutie nezvykne bolieť 

a ani reakcia v mieste vpichu nebýva veľká. 

O možnej infekcii rozvíjajúcej sa v tele ne-

musíme často ani len vedieť. Hoci očkova-

nie proti encefalitíde patrí medzi nepovin-

né, malo by byť samozrejmosťou pre osoby 

pracujúce v lese, pre poľovníkov, pre turis-

tov a pre milovníkov prírody. Riziko nákazy 

je podľa štúdií najvyššie u osôb vo veku od 

55 do 65 rokov. To však nevylučuje mož-

nosť nákazy aj u akejkoľvek inej vekovej 

skupiny. Svetová zdravotnícka organizácia 

(WHO) čoraz intenzívnejšie nabáda ľudí 

k zodpovednému prístupu, k ochrane ich 

vlastného zdravia a zdravia ich blízkych. 

Nezabúdajme preto ani na zdravie detí. 

Vakcína je bezpečná, vysoko efektívna 

a je možné podať ju už deťom od prvého 

roka. Vďaka klimatickým zmenám pribúda 

v celej Európe, rovnako ako na Sloven-

sku, čoraz viac oblastí výskytu kliešťovej 

zd rav i e

V TOMTO OBDOBÍ NA NÁS ČÍHA NAJMÄ CHRÍPKA, NÁDCHA A PRECHLADNUTIE. DBÁME O PRÍJEM VITAMÍ-
NOV, PIJEME BYLINKOVÉ ČAJE, AKTÍVNE CVIČÍME ALEBO UŽÍVAME VÝŽIVOVÉ DOPLNKY NA POSILNENIE 
IMUNITY. NA TO, ŽE O NIEKOĽKO MESIACOV NA NÁS PRI PRECHÁDZKE LETNOU PRÍRODOU MÔŽU ČÍHAŤ 

MALÉ NEBEZPEČNÉ TVORY, KLIEŠTE, TERAZ ANI ZĎALEKA NEPOMYSLÍME. BUĎTE O KROK VPRED! OPÝTAJTE SA 
SVOJHO LEKÁRA NA MOŽNOSŤ VAKCINÁCIE UŽ TERAZ. PRÁVE V ZIME JE TOTIŽ NAJVYŠŠÍ ČAS DAŤ SA ZAOČKO-
VAŤ PROTI NEBEZPEČNEJ KLIEŠŤOVEJ ENCEFALITÍDE.

KLIEŠTE: ÚTOČIA SÍCE 
V LETE, ALE TERAZ JE ČAS 

PROTI NIM BOJOVAŤ
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encefalitídy. U nás je zaočkovanosť proti 

kliešťovej encefalitíde veľmi nízka a riziko 

nákazy sa v posledných rokoch zvyšuje.

ZIMA JE ČAS NA OČKOVANIE
Prvé prejavy encefalitídy začne pacient 

pociťovať v  priebehu siedmich až štr-

nástich dní od nakazenia sa. Objavia sa 

nešpecifi kované príznaky podobné chríp-

ke. Vysoká teplota, únava, bolesť hlavy, 

bolesť svalstva patria medzi najbežnejšie. 

Ďalších niekoľko dní sa pacient cíti úplne 

zdravý, ale neskôr, v druhej fáze, sa môžu 

vyskytnúť horúčky nad 40 stupňov Celzia. 

Okrem toho aj poruchy zraku, strata hyb-

nosti šije a iných svalov. Tieto symptómy 

už značia zápal mozgu, encefalitídu a zá-

pal mozgových blán, meningitídu. 

Uhryznutie kliešťom však nie je jediným 

zdrojom kliešťovej encefalitídy. Nakaziť 

sa môžete aj konzumáciou čerstvého ov-

čieho alebo kozieho nepasterizovaného 

mlieka a mliečnych výrobkov. V kravskom 

mlieku vírus nedosahuje také vysoké hla-

diny. Prenosu z človeka na človeka sa báť 

nemusíme, nie je totiž možný.

Vo väčšine prípadov infekcia nezanechá-

va stopy. Horšou správou je, že na liečbu 

kliešťovej encefalitídy je súčasná medicí-

na stále krátka. Neexistuje 

žiaden špecifi cký 

liek, ktorý boju-

je proti tomuto 

vírusu. Liečba 

je zamera-

ná výlučne 

na tlmenie 

príznakov, vyžaduje sa zotrvanie pacien-

ta v pokojovom režime a  trvá niekoľko 

týždňov.

Toto vážne ochorenie pre možné násled-

ky, akými sú obrna, úbytok svalovej hmo-

ty, poruchy pamäti, závraty a konštantné 

bolesti hlavy, sa ozaj neoplatí podceniť. 

Trvalými neurologickými a  psychickými 

poruchami spôsobenými vírusom kliešťo-

vej encefalitídy trpí približne 40 percent 

nakazených pacientov.

V LETE UŽ MÔŽE
BYŤ NESKORO
Na vytvorenie dostatočne vysokej hladiny 

protilátok proti kliešťovej encefalitíde ne-

stačí aplikovať vakcínu len v jednej dávke. 

V praxi to znamená nasledovné: keď chce-

te byť úplne chránení proti tomuto vírusu, 

lekár vám pichne vakcínu trikrát v priebehu 

ôsmich až dvanástich mesiacov. Po prvých 

dvoch dávkach podaných v  prvom až 

trojmesačnom intervale môžete očakávať 

dostatočne vysokú ochranu pre nadchá-

dzajúcou sezónou kliešťov. Ak sa necháte 

zaočkovať napríklad v decembri, už v apríli 

máte v krvi dostatočné množstvo protilátok 

na to, aby ste sa kliešťovou encefalitídou 

nenakazili. Po tretej dávke má očakávaná 

ochrana pretrvávať tri až päť rokov.

Sezóna kliešťov sa začína v apríli a skon-

čiť sa môže až v októbri. Aj z toho dôvodu 

sú zimné mesiace na vakcináciu najvhod-

nejšie. O vhodnosti a o čase očkovania 

sa vždy poraďte so svojím praktickým le-

károm. Vakcínu si na základe lekárskeho 

predpisu jednoducho zakúpite v lekárni. 

Vakcíny nie sú preplácané 

zdravotnými poisťovňami, 

pacient v tomto prípade 

hradí celú sumu vakcíny.

Iné očkovania
vhodné v zimnom
období
STARÁ ZNÁMA CHRÍPKA
Často podceňovaná a  zamieňaná 

s  prechladnutím. Hoci v  súčasnos-

ti vírus chrípky nepredstavuje pre 

väčšinu zdravej populácie smrteľné 

riziko, ohrozené sú rizikové skupiny. 

Rizikovou skupinou sú deti, seniori 

nad 65 rokov, tehotné ženy, pacien-

ti trpiaci častými a vážnymi infekcia-

mi dýchacieho systému, diabetici, 

imunodefi cientní pacienti alebo 

osoby s kardiovaskulárnym ochore-

ním. Očakávaná zaočkovanosť proti 

chrípke by podľa Svetovej zdravot-

níckej organizácie (WHO) mala do-

sahovať 75 percent. Realita na Slo-

vensku je približne len 4 percentá. 

Ak ste doteraz váhali, pochybovali 

alebo vyčkávali, je načase toto dô-

ležité nepovinné očkovanie podstú-

piť. Sezóna očkovania je v  plnom 

prúde a začína sa spravidla v  sep-

tembri. Čím skôr sa dáte zaočkovať, 

tým bude účinnosť vakcíny vyššia. 

Ak sa očkovanie vykoná až v čase 

zvýšenej aktivity chrípky, môže byť 

neskoro a  jej efektívnosť sa zníži. 

Očkovaním sa zaručí ochrana na 

jednu chrípkovú sezónu.

ZDRAVÉ DÝCHACIE CESTY
Pneumokokové infekcie sú naj-

častejšie bakteriálne infekcie dý-

chacích ciest. Očkovanie proti 

pneumokokom je zaradené medzi 

povinné detské očkovania, preto-

že táto infekcia so sebou prináša 

veľké riziká najmä najmenším pa-

cientom. Nepríjemne vie potrá-

piť aj dospelých. Ak sa tento rok 

chcete vyhnúť napríklad zápalu 

pľúc alebo iným ťažkým respirač-

ným infekciám, možnosťou je vak-

cína. Odporúča sa u starších ľudí, 

u  pacientov s  chronickými ocho-

reniami a  u  fajčiarov. Vakcína sa 

podáva jednorazovo bez potreby 

preočkovania.

Autor: 

Mgr. Pavlína Repašská, 
Lekáreň Dr.Max Topoľčany
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Prechladnutie nie je chrípka. Chrípku 

spôsobuje vírus chrípky, keď telesná 

teplota vystúpi na 39 až 40 stupňov 

Celzia a trvá 3 až 4 dni. Pacienti poci-

ťujú malátnosť, zimnicu, nechutenstvo, 

bolesti kĺbov a svalov. Chrípka sa začína 

náhle, z plného zdravia, a môže spôso-

biť závažné komplikácie. Prechladnu-

tie a chrípka sa neliečia antibiotikami. 

Základom liečby je oddych, pravidelné 

vetranie, dostatok tekutín a vhodne zvo-

lené voľnopredajné prípravky z lekárne. 

Horúce nápoje sú u pacientov veľmi ob-

ľúbené, nie sú to len obyčajné čaje, ale 

skutočné lieky obsahujúce dve alebo 

viac účinných látok. Ich úlohou je zmier-

niť príznaky chrípky a prechladnutia. Po-

máhajú odstrániť prejavy ochorenia, ako 

sú zvýšená teplota, bolesť hlavy, upcha-

té dutiny, kašeľ, bolesť hrdla a svalov. 

Preto sa nesmú používať ako čaje na 

zahriatie. Veľa ľudí ich pije na bežné 

uhasenie smädu. Pri neustálom užívaní 

môžu totiž spôsobiť vážne poškodenie 

pečene, obličiek, žalúdka a zvyšujú rizi-

ko vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

AKO ICH SPRÁVNE UŽÍVAŤ
Obsah vrecúška sa rozpustí v 250 

mililitroch teplej vody, približne 

70-stupňovej. Neodporúča sa po-

užívať vriacu vodu, pretože tá zničí 

prospešný účinok vitamínu C. Lieky 

sa už nekombinujú s  inými liekmi 

proti bolesti či na zníženie teploty. 

Počas liečby sa nesmie piť alkohol. 

Užívajú sa maximálne tri- až štyri-

krát denne s  odstupom štyroch až 

šiestich hodín medzi jednotlivými 

dávkami. Maximálna dĺžka užívania 

je  päť dní, ak príznaky choroby ne-

ustupujú, je nutné navštíviť lekára.

ZÁZVOR – je ideálny spoločník chladných dní, zahreje 

a účinne bojuje pri prvých príznakoch ochorenia. Známy je svojím 

protizápalovým účinkom, tlmí bolesť, znižuje horúčku, podporuje 

potenie a vylučovanie škodlivých látok z tela. Môže sa používať 

aj ako prevencia, pretože podporuje imunitu. Nastrúhaný zázvor 

sa zaleje horúcou vodou, nechá sa lúhovať a prípadne sa ochutí 

medom a citrónom. V lekárňach Dr.Max je 

dostupný vo forme granulátu s obsa-

hom medu a zázvoru. Jeho pitie je 

dobrou alternatívou pre ľudí, ktorí 

zo zdravotného dôvodu nemôžu 

piť bežné horúce nápoje s účinný-

mi látkami.

ZIMNÉ A CHLADNÉ POČASIE SO SEBOU PRINÁŠA VYSOKÝ VÝSKYT 
OCHORENÍ HORNÝCH A  DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST. ORGANIZ-
MUS ČELÍ MNOŽSTVU, VIAC AKO 200 DRUHOM BAKTÉRIÍ A VÍRU-

SOV, PRIČOM ASI NAJČASTEJŠÍM PÔVODCOM INFEKCIÍ JE RINOVÍRUS. 
TIETO VÍRUSY VYVOLÁVAJÚ ZVÝŠENÚ TEPLOTU, NÁDCHU, KAŠEĽ, SLA-
BOSŤ, ŠKRIABANIE A  BOLESŤ V  KRKU. AK SA OCHORENIE PODCHYTÍ 
VČAS, JE MOŽNÉ PREKONAŤ HO SPRÁVNOU DOMÁCOU SAMOLIEČBOU 
BEZ NUTNOSTI NÁVŠTEVY LEKÁRA.

CESNAK – známy ako prírodné 

antibiotikum má protivírusové, pro-

tiplesňové a  antibakteriálne účinky, 

ktoré si zachováva hlavne v surovom 

stave. Pred jedením je vhodné roz-

pučiť ho, a tým sa aktivuje jeho obsa-

hová účinná látka. Ak sa zmieša 

s tromi až štyrmi lyžicami 

medu, zmierni 

sa jeho pre-

nikavý zá-

pach.

TEPLÉ MLIEKO – s me-

dom a s maslom pomôže pri 

boľavom hrdle. Ak sa doňho 

pridá rozpučený cesnak, jeho 

liečivé účinky sa ešte znáso-

bia.

Vyskúšajte prírodný recept proti prechladnutiu

NAJVIAC
VYSKYTUJÚCE SA 
ÚČINNÉ LÁTKY
PARACETAMOL – znižuje ho-

rúčku a tlmí bolesť, v nápoji sa 

nachádza v množstve 325 až 

1 000 miligramov. Maximálna 

denná dávka pre dospelého 

človeka sú 4 gramy. Jednorazovú 

dávku 1 000 miligramov by nemali 

užívať ľudia s hmotnosťou nižšou ako 

65 kilogramov.

FENYLEFRÍN – sťahuje cievy v sliznici nosa, 

a  tým zabezpečí uvoľnenie upchatého nosa 

a prínosných dutín.

VITAMÍN C – posilňuje imunitu organizmu, skracuje 

dĺžku trvania a zmierňuje príznaky ochorenia. Zastú-

pený v nápoji môže byť od 50 až do 100 miligramov, 

čo zodpovedá odporúčanej dennej dávke pre do-

spelého.

GUAIFENEZÍN – prírodná látka, ktorá napo-

máha vykašliavanie, má upokojujúce účinky 

a pomáha pri zaspávaní. Preto je potrebné 

dávať si väčší pozor pri užívaní prípravku 

s  touto účinnou látkou najmä pri realizo-

vaní činností, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

pozornosť. Užíva sa pri vlhkom, pro-

duktívnom kašli, nie pri suchom, 

čiže dráždivom kašli.

POZOR: HORÚCI NÁPOJ 
NIE JE OBYČAJNÝ ČAJ!
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CIBUĽA – sa dá pripraviť na všetky možné 

spôsoby. Nakrája sa na kocky, zaleje sa medom 

a uloží sa v uzavretom pohári na teplé miesto, až 

kým nepustí šťavu. Tento sirup podporuje vykaš-

liavanie a pomáha pri bolestiach v hrdle. Cibuľový 

čaj je rovnako účinný a výborný pri zapálených 

prieduškách a  pri podráždených hlasivkách. 

Nadrobno nakrájaná 

cibuľa sa môže 

zavesiť na noc 

blízko chorého, 

ktorý inhaluje jej 

výpary.

VITAMÍN C – zvyšuje 

imunitu, jeho najznámejším 

zdrojom sú citrusové plody. 

Kyslá kapusta alebo chren 

ho obsahujú omnoho viac 

ako citróny.

BYLINKY – vykašliavať pomôže brečtanový sirup, 

na suchý a dráždivý kašeľ je vhodnejší skôr skorocel. Čaj 

z lipy pomôže na vypotenie pri vysokej teplote rovnako, 

ako aj čierna baza, ktorá zmierni kašeľ a uvoľní hlieny. 

Silný odvar zo šalvie je vhodný na kloktanie pri zápale 

hrdla a pri upchatých dýchacích cestách. Liečivé účinky 

má aj bazalka, ktorá sa nemusí pri-

dávať len do varenia, ale môže 

sa z nej uvariť čaj proti kašľu, 

ktorý zvýši imunitu a  uľahčí 

vykašliavanie. Rovnako aj 

šípkový čaj obsahuje vysoké 

množstvo vitamínu C.

HORÚCI NÁPOJ NIE 
JE PRE KAŽDÉHO
KTO BY SA MU MAL VYHNÚŤ
TEHOTNÉ A DOJČIACE ŽENY – znižuje prekr-

venie maternice, čím znižuje prívod kyslíka  

a prechádza do materského mlieka, preto nie je 

vhodný pre tehotné a dojčiace ženy.

DETI DO 12 ROKOV (niektoré až do 15 rokov) – 

kvôli vyššiemu obsahu jednotlivých liečiv.

PACIENTI S  VYSOKÝM KRVNÝM TLAKOM – 

fenylefrín sťahuje cievy, a tým zvyšuje krvný tlak. 

Niektoré nápoje obsahujú väčšie množstvo sodí-

ka, ktorý zadržiava vodu v tele, a tým sa zvyšuje 

tlak krvi. Pri dodržiavaní správneho dávkovania 

ovplyvňujú tlak krvi len minimálne, nemali by ich 

užívať najmä pacienti so závažnou či so zle kon-

trolovanou hypertenziou, čiže s vysokým krvným 

tlakom.

PACIENTI S OCHORENIAMI PEČENE A OBLI-
ČIEK – paracetamol zaťažuje pečeň, vhodnejšie 

sú lieky s  obsahom ibuprofénu alebo kyseliny 

acetylsalicylovej.

PACIENTI UŽÍVAJÚCI ANTIDEPRESÍVA – ne-

smú užívať horúce nápoje s obsahom fenylefrínu.

PACIENTI UŽÍVAJÚCI LIEKY NA RIEDENIE 
KRVI WARFARÍN – paracetamol zvyšuje jeho 

účinok.

PACIENTI S  CUKROVKOU – niektoré horúce 

nápoje obsahujú sacharózu, ktorá zvyšuje cukor 

v  krvi. Diabetikom sa odporúča užiť horúci ná-

poj s umelým sladidlom alebo užiť liek vo forme 

tabletky proti prechladnutiu.

PACIENTI SO ZVÝŠENÝM vnútroočným tla-

kom.

Autor: 

Mgr. Michaela Jarkovská, 
Lekáreň Dr.Max  

Bratislava
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RICHARD MÜLLER: 

NAJŤAŽŠIE ŽIVOTNÉ 
CHVÍLE MI POMOHLI 

PREKONAŤ MOJE DETI   
Foto: Lukáš Kimlička
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Koncom roka ste na Slovensku a v Čes-
ku absolvovali úspešné turné Šansóny 
a  iné piesne. Aké podujatia chystáte 
pre svojich fanúšikov najbližšie?
Najskôr sa chystám oddýchnuť si. Na 

začiatku budúceho roka ma čakajú ešte 

veľké koncerty. Budeme hrať na plesoch 

v Bratislave aj v Prahe. Mám za sebou 

náročné mesiace, od jesene 2016 sme 

v podstate boli stále na turné. Najskôr 

s Adelou Vinczeovou, potom s Michae-

lom Kocábom a s Ondřejom Soukupom. 

Veľmi ma to tešilo a bavilo, ale už si po-

trebujem oddýchnuť. Čiže všetko, čo 

by sa mohlo zrealizovať v roku 2020, je 

momentálne len v rovine počiatočných 

príprav, alebo dokonca uvažovania. 

Možno vydám CD-čko, alebo keď si od-

dýchnem, možno budem mať opäť chuť 

na turné, to ešte naozaj neviem.

Získali ste množstvo ocenení a už vyše 
tridsať rokov vypredávate koncertné 
sály. Máte ešte v súkromnom živote 
nejaké sny alebo ambície, ktoré by ste 
chceli dosiahnuť?
V súkromnom živote mám jediný sen, 

a ten je, aby sme boli všetci zdraví. Mám 

manželku a  tri úžasné deti. Dve sú už 

dospelé a jedno je ešte malé. Najmenší, 

Markus, ma z nich potrebuje asi najviac. 

Začal chodiť do školy, darí sa mu a mám 

z neho veľkú radosť. Som ako každý iný 

otec, snažím sa mu venovať čo najviac 

času. Ak sa dá, robíme spolu úlohy ale-

bo sa hráme. V profesionálnom živote 

už chcem asi len to, aby ľudia chodili na 

koncerty a kupovali si nosiče.

Ak by ste si museli vybrať, ktorú pes-
ničku alebo ktorý album považujete za 
svoj najlepší, a prečo?
Je ich viac, preto sa mi z nich vyberá veľmi 

ťažko. Keby som niektorý z mojich albumov 

nemal rád, tak by som ho nevydal, a rov-

r o zhovo r

VÝNIMOČNÝ SPEVÁK, SKLADATEĽ, HUDOBNÍK A DRŽITEĽ DESIATOK OCENENÍ RICHARD MÜLLER TO V ŽI-
VOTE NEMAL VŽDY JEDNODUCHÉ. NAPRIEK ŤAŽKOSTIAM A ZDRAVOTNÝM PROBLÉMOM BAVÍ PUBLIKUM 
VO DVOCH REPUBLIKÁCH UŽ VYŠE TRIDSAŤ ROKOV. NEDÁVNO DOKONČIL ÚSPEŠNÉ TURNÉ ŠANSÓNY 

A INÉ PIESNE, A VYDAL KNIHU TEXTY. V ROZHOVORE PRE ČASOPIS MAXIMUM EŠTE VIAC POODHALIL SVOJE 
SÚKROMIE A NAČRTOL PLÁNY DO BUDÚCNOSTI. S POKOROU PRIZNAL, ŽE V NAJŤAŽŠÍCH CHVÍĽACH MU V BOJI 
SO ZÁVISLOSŤAMI POMOHLI JEHO DETI. PRÁVE KVÔLI NIM SA VŽDY OPLATÍ ŽIŤ A BOJOVAŤ. ZA NAJVÄČŠÍ ŽI-
VOTNÝ OMYL, KTORÝ DODNES ĽUTUJE, POVAŽUJE ROZVOD S MANŽELKOU SOŇOU MÜLLEROVOU.

Veľmi ma to 
tešilo a bavilo, 

ale už si potrebujem 
oddýchnuť.

Foto: Ivo Kiapeš
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nako je to aj s mojimi pesničkami. Medzi 

textami však mám svojho obľúbenca. Te-

raz som vydal knihu Texty, ktorá obsahuje 

všetky texty, ktoré som počas kariéry na-

písal. Za asi suverénne najlepší považujem 

Život, tento text som napísal pre Jara Filipa.

Plánujete v  spisovateľskej činnosti 
pokračovať? Môžeme v  blízkej bu-
dúcnosti očakávať ďalšiu Vašu knihu, 
možno zbierku poviedok alebo nejakú 
beletriu?
To ešte naozaj neviem, všetko je to zatiaľ 

predo mnou.

Zima je špecifické ročné obdobie, 
ako najradšej trávite dlhé a chladné 
večery?
Čítam si a počúvam hudbu.

Keby ste mohli vo svojom živote zme-
niť jednu vec, ktorej ste sa dopustili, 
ktorá by to bola?
Nikdy by som sa nerozviedol. Jediná 

vec, ktorú naozaj ľutujem, je to, že som 

rozbil rodinu.

Vďaka čomu sa Vám podarilo počas 
najťažšieho životného obdobia zvíťa-

ziť nad Vašimi démonmi a nad závis-
losťami?
Vďaka pevnej vôli a mojim blízkym ľu-

ďom, ktorí ma obklopovali. Akokoľvek 

mi však bolo zle, vždy som si spomenul 

na svoje deti. Kvôli nim rozhodne  stojí 

zato žiť a v najhoršom období mi vždy 

boli oporou.

Autor: 

PhDr. Erik Mihalko, 
externý spolupracovník 

časopisu MAXimum

Foto: Ondřej Pýcha

Foto: René Miko Foto: René Miko
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NA URÝCHLENIE 
HOJENIA PORANENEJ 
NOSOVEJ SLIZNICE

Nosová roztoková aerodisperzia OLYNTH® PLUS 1 mg/50 mg/ml,  OLYNTH® PLUS 0,5 mg/50 mg/ml obsahuje xylometazolíniumchlorid a dexpantenol a je určená na podanie do nosa. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú 

informáciu pre používateľa alebo sa poraďte so svojím lekárom či lekárnikom. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Írsko. Lokálny zástupca: Johnson & Johnson, s. r. o., Karaďžičova 12, 821 08 Bratislava.
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Vymeňte textúru pleťového krému
V zime je pokožka suchšia, produkuje menej podkožného mazu, 

a preto je namieste uvažovať o kréme s výživnejšou textúrou. Tá 

vám dodá správnu výživu a zároveň pleť lepšie ochráni pred výkyv-

mi teplôt. Nebojte sa pokožku hydratovať aj v zime. Práve teraz je to 

veľmi dôležité. Výbornú službu vám urobia aj výživné pleťové masky.

Nezabúdajte na ruky
Chrbty rúk ukazujeme svetu rovnako často ako tvár. Preto ich pat-

rične rozmaznávajte intenzívnou starostlivosťou. Pravidelne ich 

ošetrujte krémom a nezabudnite ani na jemnú nechtovú kožu, 

ktorá by v zime mohla popraskať. 

Starajte sa o pokožku tela
V zime si môžete všimnúť, že na suchej pokožke sa tvoria šupin-

ky. Súvisí to so zníženou hydratáciou a s nižším počtom lipidov 

v pokožke. Starajte sa o pokožku už v kúpeľni. Vymeňte sprchový 

gél za taký, ktorý neobsahuje mydlo. Po umytí si pokožku jemne 

vysušte a nešúchajte ju. Hneď ju natrite ľahkým mliekom, krémom 

alebo výživným balzamom.

Vyberte si vhodné doplnky 
starostlivosti
Ak trávite čas vonku, určite by vám nemal chýbať vo výba-

ve na zimnú prechádzku Cold Cream od URIAGE. Tento 

prípravok perfektne ochráni odhalené časti, ako sú naprí-

klad líca. Popraskaným perám zabránite správnou výži-

vou, napríklad pomocou tyčinky z radu XEMOSE alebo 

BARIÉDERM Cica-lips. Obe vám poskytnú intenzívnu 

hydratáciu a zvláčnenie. Ak sa chystáte na lyžovač-

ku, alebo ak idete na exotickú dovolenku do tepla, 

nezabudnite zase na primeranú slnečnú ochranu.

ZIMA JE ČAS, KEĎ SA O SVOJU POKOŽKU MUSÍME STARAŤ VIAC AKO INOKEDY. NA JEJ STAVE SA NEPODPISUJE 
LEN NIŽŠIA VONKAJŠIA TEPLOTA, ALE AJ ZNÍŽENÉ MNOŽSTVO PRIJATÝCH TEKUTÍN, NEDOSTATOK VITAMÍNOV 
ČI OBLEČENIE, KTORÉ NARÚŠA NAŠU PRIRODZENÚ KOŽNÚ BARIÉRU. V STAROSTLIVOSTI O PLEŤ A O POKOŽKU 

PRETO ODPORÚČAME V AKTUÁLNOM OBDOBÍ DODRŽIAVAŤ ASPOŇ TIETO ŠTYRI CENNÉ RADY.

PLEŤ A POKOŽKA SÚ
V ZIME VIAC OHROZENÉ

Autor: 

Veronika Blahová, 
špecialista pre dermo 

poradenstvo Dr.Max

zd rav i e
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BioGaia® ProTectis
Kvapky s Lactobacillus reuteri Protectis

experti

Zastúpenie v SR:
Ewopharma spol. s r.o. | Prokopa Veľkého 52 | 811 04 Bratislava
T 02/5479 3508 | info@ewopharma.sk
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lactobacil Lactibacillus reuteri

Vitamín D 
prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného 

systému

www.biogaia.skZastúpenie v SR:
Ewopharma spol. s r.o. | Prokopa Veľkého 52 | 811 04 Bratislava
T 02/5479 3508 | info@ewopharma.sk
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BioGaia® ProTectis 
s vitamínom D

Lactobacillus reuteri Protectis
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VZIME MUSÍME BYŤ OBOZRETNEJŠÍ A MALI BY SME SI DÁVAŤ VÄČŠÍ POZOR NA SVOJE ZDRAVIE. PRAVDE-
PODOBNOSŤ OCHORENIA JE VYŠŠIA AKO POČAS ROKA. PRINÁŠAME VÁM CHUTNÉ RECEPTY, KTORÉ TELO 
NIELEN ZAHREJÚ, ALE DODAJÚ MU AJ POTREBNÉ ŽIVINY. VYVÁŽENÁ STRAVA JE ZÁKLADNÝM ELEMENTOM, 

KTORÝ OVPLYVŇUJE TERMOREGULÁCIU TELA A IMUNITNÝ SYSTÉM. VYSKÚŠAJTE TRADIČNÉ NÁRODNÉ JEDLÁ 
Z OKOLITÝCH KRAJÍN, KTORÉ SI URČITE ZAMILUJETE.

CHUTNÉ A ZDRAVÉ JEDLÁ, 
KTORÉ POSILNIA IMUNITU

Postup:
Kyslú kapustu pokrájame, pridáme strúhané jablká a na drobno nakrájanú ci-
buľu. K tomu primiešame postrúhanú, vopred uvarenú cviklu a rascu, ktorú si 
opražíme na panvici bez oleja. Z cukru, z citrónovej šťavy a z oleja si urobíme 
zálievku. Mierne ju osolíme, zalejeme ňou šalát a necháme vychladnúť. Podá-
vame ju k pečenému mäsu alebo ku grilovanej zelenine.

Poľsko

Cviklový šalát s kyslou kapustou 
Suroviny: 
1 kus veľkej uvarenej cvikly  2 kusy jablka  1 kus 
cibule  0,5 kilogramu kyslej kapusty  citrónová 
šťava  1 kávová lyžička práškového cukru  po-
lovica kávovej lyžičky celej rasce  1 polievková 
lyžica za studena lisova-
ného oleja  soľ

r e cep ty

TIP ŠÉFKUCHÁRA 
Niektoré potraviny majú tendenciu za-
hrievať organizmus. Máme na mysli na-
príklad parenú zeleninu, teplý čaj, kura-
cie mäso, kyslú kapustu, brokolicu a čili 
korenie. Do jedál sa v  zimných mesia-
coch odporúča pridávať vo zvýšenom 
množstve aj škoricu, citrón, cesnak, 
jablká, hrušky, orechy, zázvor a med.
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Nemecko

Pečené jablko
s chia pudingom
Suroviny:
250 mililitrov sójového, mandľového, 
kokosového alebo iného mlieka  4 po-
lievkové lyžice chia semiačok  2 väčšie 
jablká  4  polievkové lyžice hnedého 
cukru  4 polievkové lyžice drvených 
vlašských orechov  polovica čajovej 
lyžičky škorice  4 čajové lyžičky malino-
vého lekváru

Postup:
Chia semená necháme v  sójovom alebo 
v inom mlieku napučať najmenej 4 hodiny. 
Ideálne v priebehu noci. Jablká si ošúpe-
me a nakrájame na malé kúsky. Poukladá-
me ich na plech, pridáme trstinový cukor, 
mletú škoricu, malinový džem a  drvené 
vlašské orechy. Zmes vložíme do rúry 
a pečieme pri teplote 200 stupňov Celzia 
približne 20 minút. Do mištičiek dáme 
chia puding  a na to navrstvíme vychlad-
nutú a upečenú jablkovú hmotu.

Suroviny:
4 kusy kuracích pŕs  1 kus póru  2 poliev-
kové lyžice strúhaného čerstvého zázvoru 
1  kus citrónu  2 kusy mrkvy  1 kávová lyžič-
ka kurkumy  1 polievková lyžica zemiakového 
škrobu  2 polievkové lyžice olivového oleja 
3 kusy stonky zo zelerovej vňate  2 decilitre 
kuracieho, alebo zeleninového vývaru  20 mi-
lilitrov vodky  1 deciliter bieleho vína

Postup:
Marinádu pripravíme tak, že rozmixujeme šťavu 
z citróna, vodku, kurkumu a sparenú citrónovú 
kôru. Kuracie fi lé zľahka naklepeme. Mäso vloží-
me do marinády a necháme ho dve až tri hodiny 
v chladničke. Mrkvu, zázvor, zelerovú vňať a pór 
nakrájame na rezančeky. V hrnci rozohrejme 
olej a postupne pridávame mrkvu, zelerovú vňať 
a zázvor. Keď bude zelenina osmažená, zale-
jeme ju kuracím vývarom a  dusíme do mäkka. 
Potom pridáme zemiakovú múku rozmiešanú s 
bielym vínom. Kura usmažíme na tefl ónovej pan-
vici bez tuku a pridájme ho do pripravenej ze-
leniny. Podľa chuti osolíme a okoreníme. Jedlo 
podávame s listovým šalátom alebo s ryžou.

r e cep ty

Taliansko

Zázvorovo-citrónové kura
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oddychovka

Autor      
krí ovky:   

Juraj      
Mitošinka

E V      
Zlatých    

Moraviec

cielené    
v tanie     
dierok

iarlil     
(bás.)

oblúk  
(odb.) fúkal druh hliny

zmeták    
z vlnených 

knôtov

Pomôcky: 
bahr, ar-   

kus, lakto-  
flavín, mop

zakliesnil napodob-  
nenina

najni šia   
 päty   

st pa

lté       
farbivo    

v mlieku
symetrála

3. as     
tajni ky

zatvorilo   
zapínadlo

cielilo kniha máp  
skoriguj

Pomôcky: 
Akis, plo-  
ník, skrip-  
tor, plint

Eva       
(dom.)     
faj ivo

prerušova- 
ný krik     

obyvat    
ostrova

stredo-    
morská 
rastlina

bálo sa    
(kni .)

priesada   
(hovor.)    
1. as     
tajni ky

syn lesné-  
ho boha   
Fauna

pisár    
(hist.)     

spijú sa    
(hovor.)

existoval
stránka    

usádzam   
sa

zn ka    
pre foot    

zn is uje

zn ka    
pre abvolt

stroví     
v ká      
rieka      

(z arab.)

kr ali     
napádaj

druh     
klobásy

nástroj     
na lúpanie  

zn. pre  
milipieza

nafukujem  
zn. pre    

milihenry

Tivadar    
(dom.)     
zn. pre    
lambert

mihoce sa druh      
machu

m ské    
meno

2. as     
tajni ky

V rámci oddychovky sme pre Vás opäť pripravili obľúbenú krížovku. Za správnu odpoveď víťaz získa balíček produktov  určených na 

starostlivosť o dieťa od značky BEBELO. Riešenie zašlite najneskôr do 1. 3. 2020 e-mailom na: redakciamaximum@drmax.sk alebo 

na adresu: Limitless Group, s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava. Správna odpoveď z predchádzajúceho jesenného vydania bola: 
NEPLAŤTE VIAC ZA TO ISTÉ. Úspešným riešiteľom krížovky a výhercom, ktorému zasielame produkty kozmetiky NUANCE, sa stal pán 

Daniel Gloss z Veľkého Orvišťa, ktorému touto cestou srdečne blahoželáme.

KRÍŽOVKA 

Pre viac tipov, rád, súťaží a detailov zo života Dr.Max sledujte aj na našich sociálnych médiách

  – Lekáreň Dr.Max  – lekaren_drmax  – Lekáreň Dr.Max



www.drmax.sk/beautyclub

Nechajte si poradiť v BeautyClub Dr.Max to najlepšie pre vašu 

krásu a zdravie. Navštívte nás v lekárňach, online na stránke 

www.drmax.sk/beautyclub, na Instagrame a Facebooku.

Krása sa začína zdravím

i n ze r c i a



ABSOLÚTNY KLENOT 
PRE VAŠU KRÁSU

VZÁCNE EXTRAKTY Z PERÁL, KAVIÁRU 

A KOMPLEX OMLADZUJÚCICH LÁTOK STIMULUJÚ 

PRIRODZENÚ OBNOVU BUNIEK V PLETI.

Exkluzívne v lekárňach Dr.Max a na www.drmax.sk

i n ze r c i a


