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Vojtěch
Bernatský: 

I po 25 letech mě má
práce stále baví

PARADENTÓZA:
Tichý postrach ústní dutiny 
 
TIPY
Z LÉKÁRNY: 
Hmyzí bodnutí už nebudou
váš problém



FOND
  SIDUS
Zakoupením Lepíků, Malého zachránce 
či náramku může i Vy přispět na léčbu 
dětských pacientů.

Pohádkoví Lepíci / Veselí Lepíci / Chytří Lepíci obsahují sérii říkadel 
a veselých samolepek. Malý zachránce hra plná zábavy a učení 

se spoustou samolepek. 

DĚKUJEME



Vážení a milí čtenáři,
 
jsem potěšen, že i  v  těchto 
prázdninových dnech jste opět 
sáhli po čtení magazínu Moje 
lékárna. Jelikož se jedná o letní 
vydání, snažili jsme se přinést 
užitečné tipy nejen co se týká 
bezstarostné dovolené, ale také 
sportování v  létě, a  možná vás 
zaujme i RAW strava. 
Rozhovor jsme protentokrát při-
pravili s  moderátorem Vojtě-
chem Bernatským, který se roz-
povídal o životním stylu, rodině 
a  také o  tom, jak efektivně řídí 
svůj čas a  proč mu nic neříká 
slovo prokrastinace. Určitě stojí 
za přečtení. Z odborného čtení se můžete těšit na témata, o kterých se 
moc nemluví, ať už je to paradentóza, nebo pečovatelská zátěž u lidí 
s Alzheimerovou chorobou. Zpracovali jsme také rady, jak naučit děti 
poskytnout první pomoc, protože nikdy nevíme, kdy se jim to může 
hodit, a určitě je dobré, aby zachovaly klidnou hlavu a správně zare-
agovaly na situaci. Věřím, že každý čtenář si najde to své. Ať už čtete 
u bazénu, moře, nebo jen na balkóně, přeji vám příjemný relax, čistou 
mysl a pohodové léto.
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Zakoupením  
produktu Doplněk pro 

život podpoříte sociální 
projekt, který dává možnost 
přivýdělku matkám handica-

povaných dětí. Můžete pomáhat 
a u toho vypadat dobře. Tím, že 
budete tento projekt šířit dál, 

pomůžete lidem, kteří jsou 
ve svém životě znevý-

hodněni.

POMÁHEJTE STYLOVĚ!

 M
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www.doplnekprozivot.cz



Přichází pomalu a nečekaně
Paradentóza je soubor zánětlivých one-
mocnění postihujících periodontium, 
tedy tkáně, které obklopují a  podpo-
rují zuby. Běžně jde o  pomalý proces 
způsobený bakteriemi množícími se na 
zubech a  v  prostoru mezi nimi a  dás-
němi. Tyto bakterie produkují kyseliny, 
enzymy a  toxiny 
poškozující závěsný 
aparát zubu – va-
zivová vlákna držící 
zub ve svém lůžku.

Jaká je příčina?
V  počátečních sta-
diích je potřeba paradentózu jasně 
identifikovat a  diagnostikovat její pří-
činu. I u tohoto onemocnění totiž pla-
tí, že čím dříve s ním začnete pracovat 
s pomocí odborníků, tím lepší jsou vaše 
vyhlídky do budoucna. Paradentóza 
mívá množství příčin. Od hlubokých 
zubních kazů přes zubní povlak či zubní 
kámen až po nekvalitně zpracované ná-
hradní korunky či stísněné zuby, mezi 
které se nemůžete dostat mezizubním 
kartáčkem nebo nití. Ať už je to jakko-
liv, prvním krokem k léčbě je příčiny co 
nejdříve odstranit.

Zpozorovat 
paradentózu 
není snadné
Musíte si uvědomit, 

že mírný zánět dásní a rozrušování kos-
tí jsou velmi pomalé a  převážně bez-
bolestné procesy odehrávající se v těle 
nic netušícího pacienta. V mnoha přípa-
dech se tedy paradentóza během nelé-
čení výrazně zhorší ještě předtím, než 
pacient vůbec vyhledá odborníka. Proto 
pokud se u vás projeví kterýkoliv z ná-
sledujících příznaků, vyhledejte pomoc 
experta:
• začervenání nebo krvácení z dásní při 

mytí zubů nebo 
kousání do tvrd-
ších potravin,

• otoky dásní, které se objeví dokonce 
i po profesionálním čištění (dentální 
hygiena),

• ústup dásní, které ústí v prodlužová-
ní zubů (to však může způsobovat 
i příliš tvrdý zubní kartáček nebo sil-
né kartáčování),

• zvyšování vaků mezi zuby a dásněmi 
– mezery velké od cca 6 milimetrů 
již vyžadují profesionální čištění, an-
tibiotickou léčbu a někdy i operaci,

• ztráta zubů – zde však jde o posled-
ní a velmi závažné stadium, kterému 
byste se rozhodně měli vyhnout.

Jak paradentóze 
předcházet?
I  když je to nároč-
né, paradentóze se 
dá účinně předchá-
zet. Prvním krokem 
je udržovat dobrou 
pravidelnou hygie-
nu ústní dutiny za-

hrnující nejenom čištění klasickým, ale 
také mezizubním kartáčkem nebo zubní 
nití. Pravidelně navštěvujte dentálního 
hygienika. Profesionální čištění je totiž 
velmi důležité a měli byste si ho dopřát 
alespoň jednou za pět měsíců. Pečlivě 
si vybírejte dentální kosmetiku a neu-
spokojte se s ústními vodami průměrné 
kvality, které mohou poškozovat při-
rozenou bakteriální mikroflóru ve vaší 
ústní dutině. 
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PARADENTÓZA:
Tichý postrach ústní dutiny

Paradentóza je onemocnění, které se dá léčit, ale bohužel ne vyléčit. S její léčbou byste měli začít co nejdříve, 
protože v pokročilém stadiu již není možné zuby zachránit. I když nebolí, je pro nás velmi nebezpečná a hned po zubním 

kazu je dnes pravděpodobně nejčastějším onemocněním ústí dutiny na světě. Zjistěte s námi, jak na ni vyzrát!

V počátečních stadiích 
je potřeba paradentózu 

jasně identifikovat 
a diagnostikovat 

její příčinu. 

Pravidelně navštěvujte 
dentálního hygienika. 
Profesionální čištění je 

totiž velmi důležité a měli 
byste si ho dopřát alespoň 

jednou za pět měsíců. 
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PEČLIVĚ VYSVĚTLETE LINKU 112
Linka 112 je sjednocené celoevropské číslo, které používáme v případě jakékoliv 
nouze. Poučte své děti o  tom, jak toto číslo funguje, co vše se za ním skrývá 
a hlavně kdy ho mohou použít. Samozřejmě musí pochopit, že to není hračka ani 
kamarád na telefonu. Pokud však už dítě zná čísla, nebo dokonce ví, jak telefon 
používat, je ovládání linky 112 nevyhnutelností.
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5 tipů, jak děti naučit
první pomoc

O zásadách první pomoci nepotřebují vědět pouze dospělí, ale také děti. Dětský mozek totiž dokáže informace  
neuvěřitelně efektivně vstřebávat, a tak své ratolesti můžete celkem jednoduše učit,  

aby byly v bezpečí a věděly, jak se mají chovat v případě nouze. Nejlepší čas začít je tehdy, když už dítě chápe,  
proč nemá dávat ruce do rozpálené trouby či si hrát s nožem. V tísňové situaci mohou totiž rozhodovat právě sekundy,  

na které mohou být vaše děti připraveny, nebo naopak nikoliv. 

JAK ZASTAVIT
KRVÁCENÍ
I když je samotná 

dezinfekce rány a správné  
obvázání důležité, našim  
nejmenším zatím stačí,  

když budou vědět, že na zasta-
vení nebo zpomalení krvácení 

je potřeba vyvinout na ránu 
tlak. I pro nejmenší děti je 

velmi lehce zapamatovatelné, 
že v případě říznutí si na ránu 

musí zatlačit kapesníčkem.
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NAUČTE JE 
REAGOVAT NA POŽÁR
Pokud vám ve tři ráno začnou detekto-
ry ohlašovat požár ve vaší výškové bu-
dově, děti by měly vědět, jak se mají 
chovat. Vysvětlete jim, proč se v tako-
vých případech nikdy nevyužívá výtah 
a také proč se nesmí zdržovat balením 
svých věcí. V  tísňových situacích totiž 
jde o sekundy.
Když už mluvíme o  požárech, neza-
pomínejte dětem ukázat ani to, jak se 
mají chovat v případě, že jejich oblečení 
chytne od ohně. Trénujte, jak se mají 
zastavit, lehnout si na zem a  rolovat 
po podlaze. Vysvětlete jim princip ohně 
a také to, že jedním z možných postu-
pů při hašení menšího ohně je odstranit 
z něj zdroj vzduchu, a tedy často pomá-
há zadušení plamenů.

UMĚLÉ DÝCHÁNÍ NEMUSÍ VŽDY POMOCT
Nakolik je umělé dýchání podávané dítětem účinné, je velmi individuální. Mnoho dětí to zvládne bravurně, v některých si-
tuacích není vyloučeno, že lepší je, aby ho děti vůbec neposkytovaly. Pokud se však rozhodnete své potomky naučit této 
zručnosti, vyjasněte si, že to nikdy nesmí trénovat na živé osobě, protože by mohlo dojít ke zraněním. Na cvičebné účely 
slouží pouze specializované manekýny.

JAK JE TO
S BEZPEČNOSTÍ

A DOMÁCÍM MAZLÍČKEM
I když by váš domácí pejsek vašemu dítěti 

nikdy neublížil, nikdy nevíte, jak bude  
reagovat pes od sousedů. Nebo třeba toulaví 

psi, se kterými si vaše dítě může začít hrát 
venku. Naučte proto děti, jak se mají  

chovat v přítomnosti psů a také jak se po 
případném kousnutí zachovat.
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Pečovatelská zátěž 
u Alzheimerovy choroby 

Alzheimerova choroba má zásadní dopad na osobu nemocného, protože omezuje jeho schopnost 
samostatného života. Závislost na druhých se dotýká nejsilněji těch, kteří jsou zapojeni 

v přímé péči o nemocného, ale pociťují ji i ostatní členové rodiny. 

Výzkumné studie i příklady z dobré pra-
xe dokladují, že péče o člověka s Alzhei-
merovou nemocí nebo jinou formou 
demence je náročná a  vyčerpávající. 
Pečovatelská zátěž roste s délkou péče, 
se změnami chování nemocné osoby 
a s nedostatkem podpory ze strany ro-
diny a okolí. S tím souvisí signifikantní 
výskyt stavů deprese nebo úzkosti pe-
čujících. Situace osamocených pečují-
cích, kteří se starají o nemocnou osobu, 
může vést až k rozvoji syndromu vyho-
ření a následnému zanedbávání péče. 

Objektivní a sub-
jektivní zátěž
Objektivní pečovatel-
skou zátěží rozumí-
me samotnou péči, 
nutnost vypořádat se s  emočními po-
třebami nemocného a vliv pečování na 
některé aspekty života – rodinné inte-
rakce, zaběhané rodinné zvyklosti, zdra-
ví pečujících, sociální vztahy, finanční 
situaci apod. Subjektivní zátěž je pak 
definována jako reakce pečujícího na 
objektivní zátěž. Ovlivňována je řadou 

faktorů: rodinnými 
vztahy, sociálním 
prostředím i  kul-
turními zvyklostmi. 
Zásadní vliv v sub-

jektivní reakci hraje vnímání nemoci pe-
čujícím: co pro něho nemoc znamená, 
do jaké míry ji přijímá a jak se s ní vy-
rovnává. 

V  průzkumu „Hodnocení potřeb rodin-
ných příslušníků pečujících o  seniory“ 
používali pečující rodinní příslušníci 
v odpovědích na otázku „Co vás napa-
dá, když se řekne demence?“ následu-
jící vyjádření: „Je to mé poslání/život-
ní zkouška/nemocný nemůže být sám/
nešťastný, osamělý člověk/absolutní 
změna života/vyčlenění ze společnosti/
velká starost z  pohledu rodiny/šílené 
vyčerpání/stigma, ztráta sama v sebe/je 
to strašné/jsem hrozná oběť/nedosta-
tek času“ apod.

Modely péče 
O  nemocné s  demencí tradičně peču-
je mladší rodinný příslušník, manžel či 
sourozenec. Jedním z výrazných trendů, 
se kterým se lze v pečujících rodinách 
setkat, je takzvaná „dobrovolná samo-
statnost“. Týká se pečujících, kteří ne-
vyžadují pomoc s  péčí nebo ji aktivně 

Výzkumné studie i příklady 
z dobré praxe dokladují,  

že péče o člověka  
s Alzheimerovou nemocí 

nebo jinou formou 
demence je náročná 

a vyčerpávající. 



Zdroj: Jarolímová E, Boučková E, Holmerová I. Rodinný systém a pečovatelská zátěž u Alzheimerovy choroby. Geri a gero. 

9 / moje zdraví

odmítají. Tento postoj však skrývá řadu 
rizik. Prakticky veškerá objektivní i sub-
jektivní zátěž dopadá výhradně na jedi-
ného člověka, což ho stojí mnoho fyzic-
kých a psychických sil. 

Jiným typem péče o  nemocného je 
„sdílená péče“. I  zde působí často je-
den „koordinátor“ neboli nejzatíženěj-
ší člen rodiny, zátěž je však snížena 
přebráním části pečovatelských úkonů 
někým jiným. I sdílená péče nese riziko 
konfliktů. Především, když není dobře 
ošetřeno rozdělení kompetencí a peču-
jící se dostatečně navzájem neoceňují 
za vynaložené úsilí. Specifickou oblas-
tí rodinných vztahů při péči o člověka 
s demencí jsou „sourozenecké skupiny“, 
které mají nemocného rodiče. Obvykle 
se tu objevují konflikty týkající se toho, 
jak má péče o nemocného vypadat. 

Psychosociální pomoc pečujícím 
Překážky péče představuje problémová 
komunikace, neschopnost či neochota 
říci si o pomoc, nejistota či nevyjasně-
né představy o tom, co demence obnáší 
a jak by se s ní mělo zacházet. Snížit pe-
čovatelskou zátěž rodinných pečujícím 
mohou pomoci různé formy psychoso-
ciální pomoci. Patří mezi ně poradenství 
a podpora od odborníků či podpůrných 
skupin, telefonická krizová pomoc, psy-
choterapeutická intervence, relaxační 
techniky, rekondiční a lázeňské pobyty 
a další formy terénní, ambulantní a in-
stitucionální pomoci. Intenzivní práce 
s členy rodiny a jejich zapojení do péče 
mohou přinést pečujícím značnou úle-
vu a podpořit péči o člověka s demencí 
v domácím prostředí. 

(sa) Specifickou oblastí 
rodinných vztahů při 

péči o člověka s demencí 
jsou „sourozenecké 
skupiny“, které mají 
nemocného rodiče. 



Co pro vás zname-
ná zdravý životní 
styl? 
Pohyb, málo stresu, 
méně práce, méně 
jídla, odpočinek, hodně smíchu a rodina. 
Když z toho všeho namícháte koktejl, ze 
kterého se tak třikrát za den napijete, 
budete tu dlouho. Jsem ve věku, kdy si 
právě tyhle ingredience snažím dopřávat. 
Já vím, je to někdy dřina, ale život na 
téhle Zemi za to stojí.

Vedete rodinu ke zdravému životnímu 
stylu? 
Co vám budu povídat – snažíme se. Tý-
denní jídelníček jako Miroslav Donutil 
ve filmu Pelíšky nepíšu, ale samozřej-
mě s manželkou dbáme na to, aby naše 
strava, a hlavně jídlo pro naše děti, bylo 
nezávadné a  pokud možno zdraví pro-
spěšné. Máme v  kuchyni jeden velký 

šuplík a  ten je vět-
šinou plný sladkos-
tí. Řeknu vám, je to 
někdy dřina odolat 
dětskému nátlaku 

a prosbám. Já jsem spíš táta „měkouš“. 
Zachraňuje to naštěstí manželka, která je 
v tomhle důslednější. Ještě, že ji máme. 

Jak se udržujete v kondici? Jak si udr-
žujete váhu? Kterému sportu se v sou-
časné době věnujete?
Od malička hraji tenis, což mi vlastně zů-
stalo dodnes. Dvakrát týdně si jdu pink-
nout. Hodně chodím a navíc rychle. Taky 
trochu běhám. Na stará tenisová kolena 
jsem si zaběhl pár půlmaratonů a  byl 
to opravdu velký zážitek. Jeden jsem 
absolvoval i  v  bydlišti maminky – ve 
švédském Göteborgu – a když jsem na 
zaplněném atletickém stadionu dobíhal 
do cíle, připadal jsem si jako Emil Záto-

pek. Nicméně v současnosti úplně nejvíc 
k mé dobré kondici přispívají naše aktiv-
ní a dost pohyblivé ratolesti. 

Jste člověk, který překypuje energií, co 
vás v životě nejvíce nabíjí?
Jednoznačně rodina a přátelé. Člověk by 
se měl pořád na něco těšit. Ať už jsou 
to Vánoce, dovolená, narozeniny ane-
bo jednoduše návrat domů. Já se těším 
každý den a snažím se žít s úsměvem na 
tváři. Vážím si každého dne, který mi byl 
nadělen. 

Jak nejraději relaxujete?
Odpočinek je klíčem k  úspěchu. Ať už 
jde o  tenisový zápas, hru na vojáky se 
synem, nebo hospodu s kamarády. Čím 
jsem starší, tím více se snažím života 
užívat. Čas letí a jediné, co nám zůsta-
ne, jsou zážitky. Můj dědeček mi říkával: 
„Vojtíku, musíš ten život prožít. Nečekat 
a neodkládat.“ Byl to moudrý muž.
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VOJTĚCH BERNATSKÝ: 
I po 25 letech mě má

práce stále baví
Moderátor Vojtěch Bernatský má bezesporu zaměstnání, které mu závidí nejeden sportovní nadšenec. 

A jak sám se sobě vlastním humorem přiznává, i po čtvrt století se každý den do práce těší jako doslova malý Vojta. 
Přečtěte si, co ho na jeho práci nejvíc baví, i to, jak rád relaxuje, když zrovna není na televizní obrazovce.

Čas letí a jediné, co nám  
zůstane, jsou zážitky. 

Můj dědeček mi říkával:  
„Vojtíku, musíš ten život  

prožít. Nečekat a neodkládat. 
Byl to moudrý muž.“
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Děláte zajímavou práci, která vás ne-
pochybně baví. Zažíváte při ní i stres? 
Ať si říká, kdo chce, co chce, přímý tele-
vizní přenos je vždy hodně velký stres. 
Kolikrát jdu na vysílání Branek, bodů, 
vteřin a  vůbec nevím, jestli se ten či 
onen příspěvek stihne sestříhat a  při-
pravit k odvysílání. Režisér s editorem mi 
do bezdrátového sluchátka hlásí změny 
výsledků na jednotlivých sportovištích 
a mnohdy je skutečně potřeba velké im-
provizace. Kolikrát vyjdu po vysílání ze 
studia a mám pocit, že mám za sebou 
státnice na vysoké škole. Je to ten po-

zitivní stres, ale stejně je to pořád stres. 
S  přibývajícím věkem jsem klidnější 
a mnohem více si uvědomuji, že když ne-
jde o život… Ale stejně to člověk prožívá 
a stres vnímá. 

Považujete svoji profesi za práci nebo 
pouze za koníček?
Je to práce, kterou jsem si vysnil. Prý 
jsem už na nočníku imitoval slavného 
slovenského komentátora Karola Poláka. 
Prostě vybral jsem si tohle povolání a je 
pro mě důležité, že i po těch pětadva-
ceti letech jdu do práce, těším se tam, 
jsem plný očekávání, co zase ten nový 
den přinese. A to je pro mě klíčové. Snad 
mi to ještě nějaký pátek vydrží. Ono je 
to totiž pro samotný výsledek v jakékoli 
profesi hodně důležité. 

Jste vlastně pomyslným manažerem 
dvou rodin, jak se vám daří sladit ro-
dinný život s vaší prací? Jste schopen 
vypnout práci, když jdete domů?
Myslím, že to dokážu. I když mnohdy se 
na různé akce a  projekty připravuji ve 

svojí pracovně doma. Mám skvělou a to-
lerantní manželku, která mi hodně po-
máhá. Často i ona přijde s fajn nápadem, 
který se dá použít.

Přihlaste se zdarma na portál Eduwin a uplatněte voucher v hodnotě 500 Kč na kurzy, videa, ale i rozhovory se 
známými osobnostmi. Také pro moderátora Vojtěcha Bernatského je důležité umět řídit svůj čas, vzdělávat se, tré-
novat hlas a neustále rozvíjet svůj potenciál. Širokou škálu kurzů můžete absolvovat i na www.eduwin.cz. Nabízejí 
například kurzy zaměřené na zdraví (Jíme zdravě s Petrem Havlíčkem, Kinesiotaping-prevence bolesti karpálních 
tunelů…), fitness (Protažení v kanceláři…), osobní rozvoj (To nejlepší z Time managementu, Vědomá řeč těla…) 
a mnoho dalšího.

KDO JE VOJTĚCH 
BERNATSKÝ?
Narodil se 13. března 1975 v Ostra-
vě. Vystudoval FAMU, katedru fil-
mové a TV produkce. Pětadvacet let 
pracuje v redakci sportu České tele-
vize a moderuje sportovní zpravo-
dajství České televize Branky, body, 
vteřiny. V minulosti také působil 
jako moderátor pořadů Neuvěřitel-
ný svět rekordů a kuriozit, Devatero 
řemesel a Výletníci. V letech 2011–
2014 se stal vítězem ankety TýTý 
v kategorii „Sportovní moderátor“. 
V roce 2014 se oženil s manželkou 
Kateřinou, s kterou má dvě děti – 
dceru Elišku a syna Matyáše.
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Jak zvládáte řídit svůj čas? 
Já si svého času především vážím. Z toho 
vyplývá, že se snažím být efektivní 
a  rychlý. Prokrastinace, tedy odkládání 
věcí a úkolů mi vůbec nic neříká. Já to 
mám spíš obráceně. Chci mít všechno 
co nejdřív a nejrychleji hotové, abych to 
už nemusel nosit v  hlavě, a  tak říkajíc 
to mohl vypustit. Naše sedmiletá dcera 
Eliška to má po mně. Hned jakmile přijde 
ze školy, chce dělat úkoly, aby si pak 
mohla hrát… Mám velkého kamaráda, 
který se o různé techniky na řízení času 
zajímá, a často spolu o tom mluvíme. Je 
to hodně inspirativní. 

Jak se připravujete na svou práci pro-
fesně? Trénujete si paměť, cvičíte 
hlas, trénujete řeč těla?
Člověk by neměl žít jen z  toho, co mu 
bylo dáno. To by velmi brzy zakrněl. Dů-
ležité je vnímat svět kolem a uvědomo-
vat si, co lidé vlastně chtějí, co je baví, 
jak tráví svůj volný čas. Samozřejmě i má 
profese se v průběhu let mění a je po-
třeba na tyhle změny reagovat. Každý 
máme svoje vnitřní cítění a  schopnost 
nasávat nové podněty různě. Zatím mám 
pocit, že to všechno dohromady ještě 
pořád cítím a nasávám dobře. 

Když zhodnotíte sám sebe před 20 
lety a dnes, čemu jste se nejvíce na-
učil a v čem byste se chtěl ještě zdo-
konalit? 

Víte, já mám pocit, 
že mi je pořád čty-
řiadvacet, jako před 
těmi dvaceti lety. 
Jasně, změnil jsem 
vizáž, už nejsem Jarka Metelka z Rychlých 
šípů, nabral jsem nějakou tu zkušenost… 
Ale pořád je ve mně ten kluk, který se 
chce životem bavit. Dokud tenhle pocit 
nezmizí, bude to dobré… A  co jsem se 
naučil? Mnohem více naslouchám lidem, 
čerpám z nich, ale hlavně se snažím být 
stále optimistou. Špatné myšlenky k sobě 
prostě nepouštím… 

V září vám vyjde kniha, o čem bude?
To je teď věc, která mě nesmírně na-
plňuje. Kniha se jmenuje Dvojtáta a  je 
vlastně o  mně. O  chlapíkovi, který se 
po čtyřicítce stal dvojnásobným tátou. 
Je o  okamžicích, které tak rychle ute-
čou a zůstávají v nás tak hluboce zaryté. 
O okamžicích, při kterých se ještě jednou 
v životě a dobrovolně stáváme zase dět-
mi. Chtěl bych prostřednictvím humoru 
a  někdy i  dojetím čtenáře tak trošku 
přesvědčit o tom, že děti a jejich svět, to 
je ten největší životní dar. 

Jste aktivní na sociálních sítích, jak je 
vnímáte? Spousta lidí je vnímá jako 

negativní nástroj, 
který vede k  de-
presi a nevěře, jaký 
je váš názor?
Tak to jste mě za-
skočila. Takový ná-
zor jsem ještě ne-
zaznamenal. Beru to 
jako fakt nebo chce-
te-li technologický 

vývoj. Je to další rozměr komunikace 
mezi lidmi. Samozřejmě záleží, jak moc 
tomu člověk propadne, ale vesměs vní-
mám sociální sítě jako budoucnost. Ať 
už to chceme, nebo ne. Mě osobně baví 
Instagram, který na mě působí jako po-
zitivní prostředí a je tu i velká možnost 
jisté formy seberealizace. 

To je teď věc, která mě  
nesmírně naplňuje.  

Kniha se jmenuje  
Dvojtáta a je vlastně o mně. 

O chlapíkovi, který  
se po čtyřicítce stal  

dvojnásobným tátou.



Quick
solution

Nalgesin. Quick solution 
for headache, tootache, 
menstrual pain and pain 

in joints and muscles.

Lék k vnitřnímu užití, čtěte pečlivě příbalový leták.
Obsahuje sodnou sůl naproxenu.

Když Vás začne bolet hlava,
záda, svaly nebo zuby, je důležité
jednat rychle. Není důvod čekat,
než bude bolest příliš silná.

Nalgesin® S. Rychle si poradí s bolestí.

Bolest je 
jako tyran.
Zastavte ji dříve, než bude příliš silná.

www.nalgesin.cz

Rychlé
řešení

Nalgesin S. Rychlé řešení 
proti bolesti hlavy, zubů,

menstruační bolesti, 
bolesti kloubů a svalů
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 Společnost Fond Sidus je neziskovou organizací, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné,  
a to po finanční i materiální stránce. Moje lékárna je hrdým partnerem Fondu. Vybrané výrobky Fondu Sidus

můžete zakoupit i v síti lékáren Moje lékárna a zakoupením publikací máte možnost přispět mnoha dětským pacientům.
Níže uvádíme příběh, komu jsme pomohli.

Bára Koulová je nyní studentkou sexty 
osmiletého Gymnázia J. Heyrovského na 
Hůrce. V  srpnu 2015 jí praskla na do-
volené v  Itálii cévní anomálie v mozku 
(AVM), o které nikdo nevěděl. Okamžitý 
převoz do nemocnice a  rychlá operace 
jí zachránily život, ale krvácení do levé 
hemisféry bylo masivní. Strávila celkem 
čtyři měsíce v  nemocnici, kde se učila 
znovu otáčet na lůžku, sedět, později 
chodit, a pak další dva měsíce v lázních. 
Její diagnóza je pravostranná hemiparé-
za, kdy celou pravou polovinu těla hůře 
cítí a ovládá, pravou ruku téměř nepou-
žívá. Další diagnózy jsou poúrazová epi-
lepsie a expresivní afázie, což je porucha 
výbavnosti jednotlivých slov a  písmen 
v mluvené řeči i psaném projevu, a s tím 
související rychlá unavitelnost a  citli-
vost na hluk. Ona ví, co chce říci, má to 
„na jazyku“, ale slova si těžce vybavuje, 
bohužel toho ani mnoho nenapíše ani 
nepřečte. Dalo by se říci, že Báry „osob-
nost“ je uvězněna v jejím těle a ona je 
odkázána na empatii a ochotu okolí s ní 

aktivně komunikovat. I proto má ve ško-
le schválen individuální vzdělávací plán, 
do školy tedy dochází jen na vybrané 
hodiny a speciálně upravené testy, a učí 
se s maminkou doma. 
Po téměř dvouletém každodenním do-
jíždění a cvičení v různých nemocnicích 
a klinikách, v kombinaci se školou, byla 
Bára (i rodina) poměrně vysílena. A tak 
došlo ke změně strategie. Cílem Báry 
i  rodiny se stalo dlouhodobé a  pravi-
delné cvičení v domácím prostředí. Ro-
dina má doma vyhrazený na rehabilitaci 
jeden celý pokoj jako tělocvičnu, kde 
má Bára pás na trénink chůze, rotoped, 
stepper, žebřiny a další pomůcky. Cvi-
čení věnuje sama cca 2,5 hodiny denně, 
plus 2x týdně dochází domů fyziotera-
peutka. Bára dále denně luští číselné 
křížovky, kreslí, maluje, na tabletu tré-
nuje kognitivní funkce a  připravuje se 
do školy, to vše je pro ni také forma 
neurorehabilitace. 
Osobním koučem Báry je její maminka, 
ale motivuje ji celá rodina, sourozenci, 
spolužáci, vyučující ve škole a  spousta 
dalších lidí, kterým není její osud lho-

stejný, a ona má díky tomu stále snahu 
na sobě pracovat. V  roce 2018 zkusila 
Bára znovu plavat a po opakovaných ná-
vštěvách lázní od podzimu 2018 opravdu 
plave. Ačkoliv to v srpnu budou již čtyři 
roky od mozkové příhody, Bára se stále 
zlepšuje – vylepšuje chůzi, lépe mluví 
a stále ještě nevzdává boj o to, alespoň 
částečně rozhýbat pravou ruku. 
Je neustále třeba hledat nové nápa-
dy, podněty a motivovat. Právě k tomu 
by měla pomoci rehabilitační pomůc-
ka SunBall, kdy pacient zapojováním 
různých částí těla a  stlačováním různě 
velkých míčků ovládá hry na počítači. 
Jedná se o zábavnou formu rehabilitace 
s  možností dlouhodobého zaznamená-
vání výsledků pro další motivaci a sta-
novení nových cílů. Bára měla možnost 
si přístroj vyzkoušet a reakce byly velmi 
pozitivní. Vzhledem k  tomu, že Bára je 
velká bojovnice a chtěli bychom jí cviče-
ní v domácím prostředí usnadnit a zpří-
jemnit, uhradili jsme jí pomůcku SunBall 
v rámci výzvy 2019.
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I        STREPTOkill

objem 25 ml, 
doplněk stravy, 

alkohol min. 
58% obj.

www.streptokill.cz

Nejčastější respirační nemocí je tzv. na-
chlazení. Zažitý je také výraz „rýma“, 
ten ale popisuje jeden z  příznaků, který 
se může vyskytovat i nezávisle, a není to 
tedy úplně správně. Nachlazení zažil zcela 
jistě každý z  nás. Z  odborného hlediska 
se většinou jedná o  zánět nosohltanu. 
Projevuje se podle rozsahu postižení jed-
notlivých tkání – velmi často bývá posti-
žena nosní sliznice, což způsobuje rýmu 
a pocity ucpaného nosu, dále krk, kde si 
stěžujeme na škrábání a pobolívání. Z cel-
kových příznaků je běžná zvýšená teplota, 
únava, ztráta chuti k jídlu. Tyto potíže tr-
vají typicky 7–10 dní. Délku onemocnění 
v tomto případě nejde zkrátit. Je potřeba 
racionálně přistupovat ke všem zaruče-
ným přípravkům, které hlásají, že vás po-
tíží zbaví dříve, či dokonce ihned. Vhodná 
léčba je samozřejmě namístě – zmírňuje 
příznaky a onemocnění tolerujeme lépe.
Nachlazení způsobují viry. Obecně mů-
žeme říct, že viry jsou na prvním místě 
i u závažnějších nemocí, jako jsou bron-
chitidy a  další. Z  toho vyplývá základní 
poznatek pro léčbu – zcela jednoznačně 
musíme v  těchto případech odmítnout 
užívání antibiotik. Ty vám nijak nepomo-
hou, naopak škodí. Mimo medializova-
nou vznikající rezistenci je potřeba zmínit 
mnohem častější individuální potíže – 
mezi velmi časté patří u mnoha antibiotik 
například trávicí potíže a průjmy. Existují 
i  přípravky proti virům, ty se ale u  na-
chlazení nepoužívají.

Běžné nachlazení je potřeba z  laického 
hlediska odlišit zejména od chřipky a an-
gíny. Bohužel se stále najdou pacienti, 
kteří názvy těchto nemocí zaměňují. 
Chřipka je sice také virové onemocnění, 
bývá však mnohem závažnější a  někteří 
nemocní jsou potenciálně ohroženi také 
na životě (například starší lidé). Chřipka 
trvá déle, potíže nastupují rychle – ze-
jména vysoké teploty, bolesti hlavy, sva-
lů, kloubů. Angína je naopak bakteriálního 
původu a postiženým místem jsou typicky 
krční mandle. Projevuje se vysokou teplo-
tou a výraznou bolestí v krku zhoršující se 
při polykání. Angína se musí léčit antibio-
tiky (primárně penicilinem a  dostatečně 
dlouhou dobu) a správně vás po ní bude 
lékař zvát na odběry krve.
Co tedy při nachlazení a bolesti v krku dě-
lat? V první řadě je vhodný klidový režim 
v pohodlí domova. Při rýmě můžeme vy-
zkoušet výplachy nosu. Uvolňující spreje 
(mimo těch na bázi solných roztoků) jsou 
při dlouhodobém používání škodlivé a  je 
vhodné je využívat jenom v nutných pří-
padech. Při vyšších teplotách volíme an-
tipyretika (léky proti teplotě), která po-
mohou i  na bolest. Není nutné snižovat 
každou teplotu, ale zaryté odmítání léků 
člověka také nijak „neposiluje“.
Velký význam může mít aplikace přípravků 
do krku – různé výplachy, kloktání nebo 
spreje. Mimo subjektivní úlevu mohou mít 
preventivní a  léčebný význam. Je dobré 
vybírat přírodní přípravky, které vhodnou 

kombinací ingrediencí působí na více pří-
znaků najednou. Často zmírňují bolest, 
potlačují zánět a  působí antisepticky. 
Chrání tak nemocnou sliznici před jiným 
onemocněním. Aplikace lokálních příprav-
ků do krku má význam nejenom u nachla-
zení, ale pomůže také u angíny. U ní sice 
nemůže nahradit celkovou léčbu, ale jako 
doplněk na zklidnění krku může být velmi 
prospěšná. Hodí se také na doléčení, kdy 
po dobrání antibiotické léčby působí proti 
recidivě onemocnění.

Závěrem si připomeňme důležitá hygie-
nická opatření, jako je zakrývání úst při 
kýchání a pokašlávání nebo třeba časté 
mytí rukou. Z dlouhodobého hlediska je 
pak vhodné myslet na prevenci. 

Věděli jste, že…?
Občas bývá chlad uváděn jako příčina nemoci („nastydl jsem“). Počasí samotné samozřejmě 

žádnou nemoc nezpůsobí, může mít ale vliv na náš imunitní systém, dále může ovlivnit 
schopnost virů lépe přežívat v prostředí a také se kvůli chladnějšímu počasí lidé více 

setkávají v uzavřených prostorech. To vše nahrává sezónnosti určitých nemocí.



Co je třeba zvážit před výběrem 
očních kapek
První věc, kterou je třeba vzít v úvahu 
před volbou volně prodejných očních 
kapek, je ta, proč je potřebujete na prv-
ním místě. Trpíte alergiemi, zarudnutím, 
máte oči suché či v nich máte zánět? 
Měli byste zvážit, zda před tím, než si 
je koupíte, byste neměli navštívit svého 
očního nebo praktického lékaře, který 
by vám pomohl s diagnostikováním pro-
blému. Správné pojmenování problému 
může být na počátku půl „výhry“. Kromě 
diagnózy vám váš oční lékař může také 
poradit se správným dávkováním a dél-
kou užívání očních kapek. 
Pokud máte pocit, že vaše oči jsou neu-
stále suché, podrážděné nebo unavené, 
můžete zkusit mazací gely, masti nebo 
oční kapky s  kyselinou hyaluronovou 
tzv. umělé slzy. Denní i  noční užívání 
těchto typů kapek během činnosti, která 
vyžaduje „čistý“ zrak, by mělo být pro-
váděno opatrně, protože použití těchto 
očních kapek může způsobit krátkodobé 
rozmazané vidění. Umělé slzy jsou nej-
běžnější oční kapky prodávané v lékár-
ně. Neobsahují žádné chemikálie, které 
by způsobovaly, že se krevní cévy zu-
žují nebo rozšiřují. Pokud si nejste jisti, 
které oční kapky si vybrat, promluvte si 
s vaším očním lékařem či lékárníkem. 

Oční kapky pro suché, červené  
a svědivé oči
Suché nebo červené oči jsou nejčastěj-
ším důvodem, proč lidé používají oční 
kapky. Faktory, jako je životní prostředí, 
dlouhodobé používání počítače a únava 
očí, mohou způsobit vysychání očí. Exi-
stuje spousta kapek určených pro úlevu 
od suchých očí s  tím, že ty obsahující 
kyselinu hyaluronovou jsou nejlepší vol-
bou. Zjistěte si na 
obalu obsah kyseli-
ny hyaluronové, čím 
vyšší, tím lepší. Dále 
také délku, po jakou 
dobu můžete kapky 
používat po otevře-
ní (90 dní a  výše 
je zlatý standard), 
možnost užívání oč-
ních kapek na kontaktní čočky a výši ob-
sahu konzervantů – čím menší, tím lepší.

Oční kapky při svědění či červených 
očích způsobených alergickou reakcí
Pro svědění nebo červené oči způsobe-
né alergickými reakcemi nebo dlouhým 
ponocováním existuje spousta očních 
kapek s antihistaminiky a jinými úlevo-
vými látkami, které jsou volně prodejné, 
nebo na předpis. Tyto oční kapky nejen 
zmírňují zarudnutí, ale také zabraňují 
svědění a  vodnatým očím z  pylu nebo 
domácího mazlíčka. 

Oční kapky při vážných stavech  
(nutná návštěva lékaře)
Konjunktivitida neboli zánět spojivek 
je velmi častým očním onemocněním. 
Doprovází ho zarudnutí, svědění, zvý-
šené vylučování slz a pocit cizího těle-
sa v oku. Příčiny jsou mnohé, od bak-
teriálních, virových až po mechanické, 
jakými jsou přetěžování, anatomické 
souvislosti, suché oči či nošení kon-

taktních čoček. 
Mnoho lidí může 
zánět v  první 
fázi bagatelizovat 
a  sáhne k  vol-
ně prodejným 
přípravkům, ale 
správným řešením 
je návštěva léka-
ře a zjištění pravé 

příčiny vzniku zánětu, na což pak na-
váže správná léčba.

U  jiných vážných onemocněních, jako 
je například uveitida neboli nitrooční 
zánět, který postihuje duhovku, řasnaté 
těleso a  cévnatku, existují oční kapky, 
které pomáhají snížit zánět, nicméně 
u středních a těžkých forem je potřeba 
léčba komplexní, která může zahrnovat 
systémové podávání steroidů, imuno-
supresiv, antimetabolit či tzv. oční ste-
roidní injekce. Zde je časná návštěva 
lékaře prioritou číslo jedna.

16 / moje zdraví

Potřebujete oční kapky, 
ale nejste si jisti, které z nich koupit? 

Pak si přečtěte tento článek.
Jak si vybrat ty správné oční kapky? Při návštěvě lékárny můžete narazit na velké množství nejrůznějších typů očních kapek, 

které se rozlišují podle indikace/stavu našich očí. Můžete tam najít oční kapky na suché oči, zarudlé oči, unavené oči,  
proti alergii či zánětu. Proč je jich tolik? Co s tolika dostupnými očními kapkami a jak si vybrat?  

Tento článek vám pomůže určit, které oční kapky jsou pro váš aktuální stav nejvhodnější. 

Pokud máte pocit, že vaše  
oči jsou neustále suché,  

podrážděné nebo unavené, 
můžete zkusit mazací gely, 

masti nebo oční kapky  
s kyselinou hyaluronovou  

tzv. umělé slzy.



ENDIARON®

250 mg, 20 tablet
Nenechte se prohánět!                                                                                        

  zastavuje průjem tak, 
že zneškodní baktérie, které 
průjem vyvolaly 

  šetří normální střevní mikrofl óru 

  vhodný pro léčbu průjmu cestovatelů
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje cloroxinum. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Pr
ůj

em

                                     

órru rr

oovvatelů

-31 Kč

190
159
- Kč -

TENA LADY SLIM ULTRA 
MINI
28 ks + 50 % NAVÍC
  slipové vložky pro ženy 
s lehkým únikem moči

  poskytují trojí ochranu 
proti protečení, vlhkosti 
a zápachu

V akci také:
Tena Lady Slim Mini 
20 ks + 50 % NAVÍC
115 Kč 158 Kč (-43 Kč)

In
ko

nt

inence

Zdravotnické prostředky.

-46 Kč-

171
125
- Kč -

Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 13. 7. do 31. 8. 2019 
nebo do vyprodání zásob. Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora 
zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

www.mojelekar
na.cz

PŘI KOUPI 2 RŮZNÝCH 
VYOBRAZENÝCH PRODUKTŮ 

CESTOVNÍ TAŠTIČKA
NAVÍC*

LETNÍ CESTY

*Při koupi 2 různých vyobrazených produktů cestovní taštička za 0,01 Kč. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem 
nebo lékárníkem. Panadol Extra Novum potahované tablety, 30 tablet je lék na vnitřní užití. 
Voltaren Forte 2,32% gel, 50 g je lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 
Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej s dávkovačem, roztok obsahuje xylometazolin. 
Lék k podání do nosu. Fenistil 1mg/g gel, 30 g je lék k zevnímu použití. Obsahuje dimetindeni maleas. 
Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK. ©2019 skupina společností 
GSK nebo poskytovatel příslušné licence. V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail: cz.info@gsk.com. 
Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: ch.safety@gsk.com.

AKČNÍ NABÍDKA OD 13. 7. DO 31. 8. 2019

Červenec / Srpen

-14 Kč

109
95
- Kč --30 Kč

209
179
- Kč -

-26 Kč

195
169
- Kč -

STREPTOKILL®

kapky s ústním
aplikátorem, 25 ml 
  100% přírodní
účinná kombinace
bylinných extraktů z dubu,
šalvěje, řepíku, jitrocele,
heřmánku a dalších
šesti bylin

  extrakt z dubu přispívá
k normální funkci horních
cest dýchacích

Doplněk stravy. (1 ml/10,76 Kč)

Kr
k

-40 Kč-

309
269

- Kč -

LEROS NATUR
Detox čistící čaj s Vilcacorou 20 sáčků 
+ Leros Sirup z pampeliškových květů 
250 ml Zdarma
  vysoce kvalitní čistě bylinné čaje

  bez chemických přísad a aroma

  sirup připravovaný z čerstvého ovoce 
a vybraných bylinek pro skvěle dochucení čaje

V akci také:
více akčních balení čajů za ceny od 55 Kč
Doplňky stravy. (1 ml/0,22 Kč)

Ča
j

-55 Kč

110
55
- Kč -

-14 Kč

129
115
- Kč -



Bo
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t

NALGESIN® S
20 tablet
  lék na bolesti hlavy, 
zubů, zad, svalů, kloubů, 
menstruační bolesti, 
bolesti spojené 
s nachlazením

V akci také:
Nalgesin® S 40 tablet 
169 Kč 199 Kč (-30 Kč)
Lék k vnitřnímu užití s účinnou 
látkou naproxenum natricum. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-20 Kč

139
119
- Kč -

IBUPROFEN 400 mg
30 tablet
Účinné analgetikum 
ibuprofenum:

  zmírňuje bolest, 
tlumí zánět 
a snižuje teplotu

  při chřipkových 
a revmatických 
onemocněních

  při migrénách
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

FEN 400 mg

B
ol

est

-10 Kč

55
45
- Kč -

PROBIARON®

12 sáčků
Na doplnění normální střevní mikrofl óry doma i na cestách:

  6 miliard mikroorganismů 
Saccharomyces 
boulardii

  vitamíny A, B6, B9, 
B12 a D na podporu 
normálního fungování 
imunitního systému

Doplněk stravy. (1 sáček/9,08 Kč)

Im
un

ita

y

můů 

-50 Kč

159
109
- Kč -

PRIESSNITZ ŽÍLY A CÉVY 
MEDICAL
125 ml
  pro nohy bez křečových žil, 
metličkových žilek, otoků 
a bolesti

  obsahuje escin a fl avonoidy

  balení 125 ml

Kř
eč

ov
é žíly

Zdravotnický prostředek.

-40 Kč

239
199
- Kč -

IMODIUM® RAPID 2 mg
tablety dispergovatelné v ústech, 6 tablet
OKAMŽITÁ POMOC 
PŘI PRŮJMU

  okamžitě se rozpouští 
na jazyku 

  neovlivňuje přirozenou 
střevní mikrofl óru

V akci také:
Imodium® 8 tvrdých tobolek 
99 Kč, 109 Kč (-10 Kč)
Imodium® 20 tvrdých tobolek
155 Kč, 185 Kč (-30 Kč)
Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky Imodium® a tablety 
dispergovatelné v ústech Imodium® Rapid 2mg obsahují 
loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání. Před 
užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

Pr
ůj

em

k

-10 Kč

105
95
- Kč -

ESPUMISAN® 40 mg 
100 měkkých tobolek
  pro úlevu od nadýmání

  tobolky jsou vhodné pro 
dospělé a děti od 6 let

  kapky pro kojence, děti 
i dospělé 

  lze užívat v těhotenství

V akci také: 
Espumisan® kapky 100 mg/ml, 30 ml
135 Kč 155 Kč (-20 Kč)
Léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou simetikon. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

N
ad

ým
ání

AN® 0 4  mg
ek

/ml, 30 ml

-20 Kč

179
159
- Kč -

VOLTAREN FORTE 2,32% GEL
100 g
Voltaren Forte 2,32% gel 
proti bolesti až na 24 hodin: 

  analgetikum ve formě 
gelu s účinkem 
na 24 hodin při použití 
2× denně

  ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů

V akci také: 
Voltaren 140 mg léčivá náplast 5 ks
299 Kč 345 Kč (-46 Kč)
VoltaTherm hřejivá náplast 5 ks
249 Kč 289 Kč (-40 Kč)
Voltaren Forte 2,32% gel je lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 
Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum natricum. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. VoltaTherm hřejivá náplast je zdravotnický prostředek.

B
ol

est

-50 Kč

329
279
- Kč -

LIOTON® 100 000 GEL
100 g
  úleva pro těžké, 
bolavé, oteklé nohy 

  pro léčbu křečových 
žil a jejich příznaků, 
pohmožděnin, 
modřin a otoků

Lék ke kožnímu podání s účinnou látkou heparinum 
natricum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

parinum látkouu hep
ci.u inforrmmac

Kř
eč

ov
é žíly

-45 Kč

314
269

- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 13. 7. DO 31. 8. 2019

LOPERON®

2 mg tvrdé tobolky
20 cps.
  léčivý přípravek 
proti průjmu

  k symptomatické léčbě 
akutního a chronického 
průjmu

  pro děti od 6 let a dospělé
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
loperamid hydrochlorid. Čtěte pozorně 
příbalovou informaci.

kykykyy

bě 
ho 

spělé

Pr
ůj

em

-16 Kč

145
129
- Kč -

20 c
  léči
pro

  k sy
aku
prů

  pro
Lék k vn
loperam
příbalo

ANTIMETIL®

30 tablet
  účinná pomoc z přírody

  na cestovní nevolnost, 
rozbouřený žaludek 
a těhotenskou 
nevolnost

  nezpůsobuje ospalost

Cest
ov

ní
 n

evolnost

Doplněk stravy. 
(1 tableta/3,30 Kč)

-20 Kč-

119
99
- Kč -

GS DORMIAN RAPID
40 kapslí
  pro rychlé usínání a klidný 
spánek po celou noc

  účinná kombinace 4 bylinných 
extraktů – kozlíku, meduňky,
mučenky a chmele

  šetrná cesta k Vašemu 
odpočinku

V akci také:
GS Dormian Rapid 20 kapslí
129 Kč 152 Kč (-23 Kč)
(1 kapsle/6,45 Kč)

Sp
án

ek

Doplněk stravy. (1 kapsle/4,98 Kč)

-34 Kč-

233
199
- Kč -

IBALGIN® 
RAPIDCAPS 400 mg
30 měkkých tobolek
Účinné analgetikum ve formě 
měkkých tobolek s tekutou 
účinnou látkou:

  ulevuje od bolesti hlavy, 
migrény, bolesti zubů, zad, 
svalů a menstruační bolesti

  snižuje horečku

  tlumí zánět

B
ol

est

Lék k vnitřnímu užití s účinnou 
látkou ibuprofenum.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-20 Kč

119
99
- Kč -

GALLAX 15 ml
  na akutní i chronickou zácpu 
pro usnadnění vyprázdnění

  1 dávka večer před spaním

V akci také: 
Gallax 30 ml 
109 Kč 128 Kč (-19 Kč)
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
natrii picosulfas monohydricus 7,5 mg/ml. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Tr
áv

ic

í tra
kt

l

-13 Kč

92
79
- Kč -

GS LAKTOBACILY
FORTE 21
60 + 20 kapslí
  komplex 9 odolných kmenů 
bakterií

  21 miliard životaschopných 
mikroorganismů v denní dávce 
(2 kapsle) 

  navíc selen pro podporu 
imunity 

V akci také:
GS Laktobacily Forte21 
30 + 10 kapslí 
209 Kč 236 Kč (-27 Kč) 
(1 kapsle/5,23 Kč)

Doplněk stravy. (1 kapsle/4,49 Kč)

Za
ží

vání 

LY

-53 Kč

412
359
- Kč -

GS MERILIN 
HARMONY
60 + 30 tablet 
  přírodní a nehormonální

  klinicky ověřená účinnost 
kombinace extraktu ploštičníku 
hroznatého a třezalky tečkované

  ploštičník na všechny fyziologické 
projevy klimakteria (návaly horka, 
pocení), třezalka pro zlepšení 
nálady

V akci také:
GS Merilin 60 + 30 tablet
469 Kč 537 Kč (-68 Kč)
(1 tableta/5,21 Kč)

Doplněk stravy. (1 tableta/5,32 Kč)

Kl
im

ak

terium

é

é ké
,ka,

-74 Kč

553
479
- Kč -

ACYGAL 500 mg
10 tablet
Kyselina
acetylsalicylová:

  snižuje horečku

  tiší bolest

500 mgChřip
ka

 a
 n

achlazení

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acidum 
acetylsalicylicum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-4 Kč

33
29
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 13. 7. DO 31. 8. 2019

RHINOSTAS
1 mg/ml nosní sprej, 
roztok 10 ml
Nosní sprej s okamžitým účinkem na zmírnění 
a odstranění zduření nosní sliznice!

  při záchvatovitě nastupující rýmě 
s vodnatou sekrecí

  při alergické rýmě

Rým
a,

 n
ac

hlazení

Lék k nosnímu podání s účinnou látkou xylometazolin 
hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-24 Kč

93
69
- Kč -

KOENZYM 
Q10 30 mg
60 tobolek
  koenzym Q10 se přirozeně 
vyskytuje v lidském těle, kde 
hraje jednu z klíčových rolí 
v získávání energie z potravy

Ko
en

zy

m Q10

Doplněk stravy. (1 tobolka/2,82 Kč)

-30 Kč

199
169
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA
ZINEK 25 mg
100 + 20 tablet
  přispívá k udržení normální pleti, 
vlasů a nehtů

  důležitý pro normální syntézu 
proteinů, metabolismus sacharidů 
a udržení hladiny testosteronu

Doplněk stravy. (1 tableta/1,21 Kč)

Pl
eť

, v
lasy

-20 Kč

165
145
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA 
VARILEX
60 tablet
  obsahuje diosmin 450 mg 
a hesperidin 50 mg

Cé

vy

Doplněk stravy.
(1 tableta/2,82 Kč)

-48 Kč

217
169
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA CERUTIN
50 tablet
  obsahuje aktivní látky 
vitamin C a rutin

  vitamin C přispívá 
k normální tvorbě 
kolagenu pro normální 
funkci krevních cév

Cé

vy

Doplněk stravy. (1 tableta/0,78 Kč)

-6 Kč

45
39
- Kč -

HERBOFIT BRONHONEO 
SIRUP
100 ml
  bylinný sirup s anýzem, 
borovicí, lékořicí a jitrocelem

  příznivý vliv na dýchací systém

  anýz a jitrocel – zklidnění 
podrážděných dýchacích cest

  lékořice -stimulace imunitního 
systému

Doplněk stravy. (1 ml/0,89 Kč)

Dý
ch

ac

í cesty

-18 Kč

107
89
- Kč -

Volně prodejné veterinární 
léčivé přípravky. Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci.

Veter
in

ár
ní

 přípravky

DEHINEL® 230 mg/20 mg
potahované tablety pro kočky, 2 tbl.
  odčervovací tablety pro kočky

  účinné proti oblým 
i plochým červům

V akci také:
Dehinel® Plus Flavour 
tablety pro psy 2 tbl. 
59 Kč 75 Kč (-16 Kč) 
Dehinel® plus XL tablety 
pro psy 2 tbl. 
139 Kč 171 Kč (-32 Kč)

-18 Kč

93
75
- Kč -

FYPRYST®

roztok pro nakapání na kůži 
– spot-on pro psy 1 pipeta, 67 mg
  proti blechám 
a klíšťatům

V akci také: 
více variant Fypryst® 
roztok pro nakapání 
na kůži pro psy i kočky
Vyhrazené veterinární léčivé 
přípravky. Obsahují fi pronilum. 
Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.

Veter
in

ár
ní

 přípravky

-46 Kč

145
99
- Kč -

30%
sleva

%

FLIXONASE
50 μg/dávka nosní sprej, suspenze 60 dávek
Komplexní úleva od alergické rýmy 
po 24 hodin již v 1 dávce:                                                                                                        

  ulevuje od kýchání, 
svědění nosu a očí, 
slzení očí a ucpaného
nosu

Lék k nosnímu užití. Obsahuje 
fl utikason-propionát.
Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.

A
le

rgie

lerggiccki é rýmy 
                           vce:                      
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-50 Kčččč

379
329

- Kč -



TRÁPÍ VÁS 
ZAPOMNĚTLIVOST?
VYUŽÍVEJTE SEŠITY NA TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Trénujte pozornost, řeč, schopnost plánování a rozhodování anebo 
své zrakově prostorové dovednosti.

Sešity jsou k dostání
exkluzivně v síti lékáren

Moje lékárna

  správná volba pro 
vaše pacienty

www.mojelekarna.czj



AKČNÍ NABÍDKA OD 13. 7. DO 31. 8. 2019

SUDOCREM
125 g
  krém na opruzenou pokožku

  zklidňuje začervenalou 
a podrážděnou pokožku

  podporuje její regeneraci

  chrání před dalším drážděním 

V akci také:
Sudocrem 250 g 
239 Kč 276 Kč  (-37 Kč)
Kosmetický přípravek.

Dět
sk

á 
ko

smetika

-16 Kč

165
149
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA TĚHOTENSKÁ 
TYČINKA COMFORT PLUS 10
  vysoká citlivost < 10 mIU/ml, test se může použít ode 
dne očekávané menstruace

  jistota již do 3 minut

Zdravotnický prostředek.

Tě
ho

te
nství

-15 Kč

74
59
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA CARBO 
MEDICINALIS
20 tablet
  aktivní uhlí 
snižuje nadměrnou 
střevní plynatost

  určeno ke krátko-
dobému užívání

Ak
ti

vn
í uhlí

Doplněk stravy.
(1 tableta/2,45 Kč)

-10 Kč-

59
49
- Kč -

HEMAGEL
5 g
  k ošetření povrchových 
poranění kůže: 
odřeniny, řezné rány, 
popáleniny a drobná 
poranění v domácnosti a při sportu

  zabraňuje tvorbě strupů 
a zlepšuje vzhled jizvy

Oš
et

ře

ní kůže

Zdravotnický prostředek.

SSSUD
125 gg
  krémm na

kliddň j

DDDěěěttt
ssk

á
kko

smetikaaa

a při spoortu

-40 Kč

189
149
- Kč -

EXODERIL® 10 mg/g KRÉM
30 g
  léčí kožní a nehtové plísně

  rychle ulevuje od příznaků 
zánětu, zejména svědění

  vhodný pro dospělé i děti

V akci také:
EXODERIL® 10 mg/g krém, 15 g
109 Kč 119 Kč  (-10 Kč)
Léky k vnějšímu použití s účinnou látkou naftifi ni 
hydrochloridum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

ně

ků 
í

tii

15 g

Ko
žn

í m
ykózy

-28 Kč

207
179
- Kč -

POMÁDA NA RTY
s Panthenolem Galmed SPF 15
5 ml
Ochrana rtů před sluncem

  s Panthenolem

  ochranný faktor SPF 15

  vůně trnky

ko
sm

etika

Kosmetický přípravek.

-4 Kč

39
35
- Kč -

ACYCLOSTAD 50 mg/g
krém 5g
PRYČ S OPAREM

  k léčbě infekcí 
vyvolaných virem 
Herpes simplex 
projevujících se opary 
na rtech a obličeji

Dopplněk stravy.
(1 ta(1 tabletableta/2,45/2,45 KčKč)Kčč)

O
pa

ry

Lék k vnějšímu užití s účinnou látkou aciclovirum. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. -29 Kč

164
135
- Kč -

COREGA COMFORT
40 g + Corega antibakteriální tablety 
6 tablet NAVÍC*
  extra komfort pro citlivé dásně

  pomáhá zmírňovat tlak 
a podráždění, které může 
zubní náhrada způsobit

  pevně fi xuje celý den

  mátová příchuť

V akci také:
více akčních balení fi xačních krémů 
Corega 40 g od 99 Kč
Zdravotnické prostředky. *Za 0,01 Kč.

Péče 
o 

zu
bn

í náhradu

krémů 

-33 Kč

148
115
- Kč -

PANTHENOL 
OMEGA
tělové mléko Aloe Vera 9%
250 ml
  přináší úlevu sluncem podrážděné 
pokožce

  napomáhají regenerovat pokožku

  pomáhají obnovit elasticitu pokožky

  obsahují 9 % D-Panthenolu

V akci také:
Panthenol Omega tělové mléko 
Rakytník 9%, 250 ml
155 Kč 179 Kč (-24 Kč)
Kosmetický přípravek.

Och
ra

na
 pokožky

-24 Kč

179
155
- Kč -



MAGNE B6® FORTE
50 tablet
  obsahují citrát hořčíku 
pro účinné doplnění 
hořčíku

  hořčík a vitamín B6 
přispívají ke snížení 
míry únavy a vyčerpání 
a k normální psychické 
činnosti

V akci také:
Magne B6® Control Stress 30 potahovaných 
tablet 165 Kč 199 Kč (-34 Kč) (1 tableta/5,50 Kč)

Doplněk stravy. (1 tableta/3,30 Kč)

M
in

erá
ly

-34 Kč

199
165
- Kč -

MAGNESIUM B6 FORTE
100 + 20 tablet
  obsahuje citrát hořčíku 
a biologicky aktivní 
formu vitaminu B6

  hořčík a vitamín B6 
přispívají ke snížení 
míry únavy a vyčerpání 
a k normální psychické 
činnosti

Doplněk stravy. (1 tableta/2,08 Kč)

M
in

erá
ly

-50 Kč-

299
249

- Kč -
balení na
2 měsíce

aa

500 ta
  obsa
pro ú
hořčí

  hořčí
přisp
míry 
a k n
činno

akci
agne
blet 
plněk s

a
č

V a
Ma
tab
Dop

ETRIXENAL 250 mg
10 tablet
  úleva od akutní bolesti 
kloubů, svalů a šlach

  protizánětlivý účinek 
– zmírňuje bolest, zánět, 
zarudnutí a otok

V akci také:
Etrixenal 100 mg/g gel 100 g
179 Kč 208 Kč  (-29 Kč)
Etrixenal 250 mg je lék k vnitřnímu užití. 
Etrixenal 100 mg/g gel je lék k vnějšímu použití.
Obsahují naproxen. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

užití.

B
ol

est

-30 Kč

72
42
- Kč -

BIOPRON® FORTE
30 tobolek
  pro náhlé situace nejen 
na cestách

  složky = trojitá obnova 
střevní mikrofl óry

V akci také:
Biopron® Baby+ 10 ml
339 Kč 399 Kč  (-60 Kč)
(1 ml/33,90 Kč)

Doplněk stravy. *IMS sell-out data 
MAT 1/2019: Biopron je nejprodávanější 
značkou probiotik v ČR v počtu 
prodaných kusů i v hodnotě. 
(1 tobolka/6,63 Kč)

Stře
vn

í 
m

ikrofl óra

-86 Kč

285
199
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA 
LACTOBACILKY
20 + 10 tablet
  cucavé pastilky 
pro děti od 3 let 
a dospělé

  kombinace 
5 probiotických 
kmenů s vysokým 
podílem aktivních 
bakterií (lactobacilů)

Doplněk stravy. (1 tableta/4,30 Kč)

Za
ží

vání 

-18 Kč

147
129
- Kč -

BELIEMA®

EFFECT
10 tablet
  vaginální tablety 
s laktobacily 
a kyselinou mléčnou

  vhodné při kvasinkové 
i bakteriální infekci

V akci také:
Beliema® Expert Intim krém, 
30 ml 149 Kč 199 Kč  (-50 Kč)
Beliema® Effect je zdravotnický
prostředek. Beliema® Expert Intim 
krém je kosmetický přípravek.

Vag
in

ál
ní

 infekce

-80 Kč-

279
199
- Kč -

URINAL AKUT®

20 tablet + Urinal® Express pH
6 sáčků NAVÍC*
  akutní péče o močové cesty

  se zlatobýlem pro podporu 
funkce močových cest

M
oč

ov

é cesty

Doplněk stravy.
(1 tableta/19,45 Kč)
*Za 0,01 Kč.

-189 Kčččč

578
389

- Kč --

GINKOPRIM® MAX
60 tablet
  kvalitní extrakt ginkgo 
biloby pro podporu 
paměti, koncentraci 
a mozkovou činnost

Pa

měť

Doplněk stravy. (1 tableta/4,15 Kč)

-40 Kč-

289
249

- Kč -



MOJE LÉKÁRNA 
HYAL-VISION
oční kapky, 10 ml
  intenzivně zvlhčující s vysokým 
obsahem kys. hyaluronové 3 g/ml

  na suché, unavené, citlivé 
a zarudlé oči

  pro všechny typy 
kontaktních čoček

  použití den i noc

Oč
i

Zdravotnický prostředek.

-19 Kč-

138
119
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA HROZNOVÝ 
CUKR JAHODA
17 pastilek
  pastilky z hroznového
cukru s vitaminem C

V akci také:
více příchutí
Doplněk stravy.
(1 tableta/0,71 Kč)

V
it

am
iny

AHODA
ovééh
em CC

hoo
C

-3 Kč

15
12
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA 
PANTHENOL
sprej 10%, 150 ml
  s vysokým obsahem Panthenolu 10 %

  ochlazuje a zklidňuje pokožku po slunění

  snadno se vstřebává

ÁRNA 
OL

anthenolu 1101  %

okožku po ssslunění

Kosmetický přípravek.

Och
ra

na
 pokožky

-40 Kč

139
99
- Kč -

LADIVAL® 
GEL OF 30 
ALERGICKÁ KŮŽE
200 ml
  vhodné při projevech kožní přecitlivělosti, 
intolerance, při sluneční alergii nebo 
při atopických projevech

  trojnásobná ochrana před 
UVA-UVB-IRA

Kosmetický přípravek.

MOJE LÉ
PANTHEN
sprej 10%, 115050

ss vysokýmým obsahem

ooochlchhhlazua jje a zkklidňuj

sssnaddnno se vstřebává
KKosKososmetictický přípravek.

Och
ra

na

pokožky

Och
ra

na
 pokožky

-114 Kčč

413
299

- Kč -

KINEDRYL®

10 tablet
  k předcházení a léčbě
nevolnosti a zvracení 
při cestování
dopravními prostředky

Lék k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

L®®Cest
ov

ní
 n

evolnost

-20 Kč-

109
89
- Kč -

REPELENT 
PREDATOR ALOHA
s opalovacím faktorem 30, 
sprej 90 ml
  kapesní repelent určený i do exotických krajin

  ochranný faktor proti slunečnímu 
záření 30 SPF 

  pro děti od 2 let

  doba účinnosti 6–8 hodin

V akci také:
Repelent Predator BIO sprej 150 ml
215 Kč 249 Kč (-34 Kč)
Repelent PREDATOR FORTE sprej 90 ml
95 Kč 109 Kč (-14 Kč)

Repelenty. Používejte je bezpečným způsobem. 
Čtěte pečlivě příbalvou informaci.

Re
pe

lent

-40 Kč

269
229

- Kč -

NOVINKAAA

* Příspěvek až 500 Kč od vybraných zdravotních pojišťoven pro seniory na pomůcky pro kognitivní trénink a trénink paměti doporučené Českou 
alzheimerovskou společností. Více informací na https://www.mojelekarna.cz/poradna-moje-lekarna/dusevni-rovnovaha/trenink-mozku.html

SADA PRO 
KOGNITIVNÍ TRÉNINK
  obsahuje úkoly a hry pro samostatnou práci lidí 
s demencí žijících doma nebo pro práci ve dvojicích 
či malých skupinách v rámci institucí

Pr
ot

i d

emenci

čči malýých skupinánách v rámmmci institutucí

-150 Kčččč

549
399

- Kč -
Příspěvek 
500 Kč*

k

*

SEŠITY PRO TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
A DALŠÍCH KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ
  zaměřené na trénování jednotlivých kognitivních funkcí, které je možné použít pro 
lidi s Alzheimerovou chorobou či jinou kognitivní poruchou

Pr
ot

i d

emenci

kk 69
- Kč -

Příspěvek 
500 Kč*

k

*



HYAL-VISION 10 ml
Pastva pro VAŠE oči, oční kapky HYAL-VISION 

s kyselinou hyaluronovou 3 mg/ml.
zdravotnický prostředek

Speciální kapky navržené na:
Zarudlé oči Citlivé oči Suché oči Unavené 

oči
Užívání 
počítače

Užívání 
během dne 
i noci

Použití 
s kontaktními 
čočkami 
(všechny typy)

HYAL-VISION √ √ √ √ √ √ √

Speciální kapky s účinky:
Zklidňující účinek Zvlhčující účinek Ulevující účinek Kyselina 

hyaluronová 3 mg/ml
HYAL-VISION √ √ √ √

Lze používat do 90 dnů od otevření.  
HYAL-VISION má pH kompatibilní s přirozeným pH slz (pH 7,0-7,4).
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TIPY Z LÉKÁRNY: 
Hmyzí bodnutí už nebudou

váš problém
Letní večery volají po romantice – teplé počasí, skvělá večeře na terase, výhled na hvězdy nebo letní kino… 

Veškerá romantická atmosféra se však vytrácí, pokud vám kolem ucha neustále bzučí komáři a nepříjemně vás koušou do 
nohou. Chraňte se proti nim a také proti ostatnímu dotěrnému hmyzu díky našim tipům přímo z lékárny.

Účinná ochrana. 
Bez kompromisů
Přejete si dokonalou ochranu proti komárům, klíš-
ťatům, muchničkám a dalšímu hmyzu, kterou mů-
žete aplikovat nejenom na tělo, ale také na oděv? 
Pak si pořiďte Repelent Predator Forte Spray se 
zvýšeným obsahem účinné látky pro delší účin-
nost (působí 4 až 6 hodin). Tento přípravek díky 
dokonalému roztoku a  360° ventilu umožňuje 
100% dávkování ve svislé i vodorovné poloze. Vý-
hoda u aerosolové aplikace spočívá v dokonalej-
ším rozptýlení na všechny body těla. Tohoto efek-
tu nedocílíte u  mechanických rozprašovačů, kde 
při rozprachu ošetříte jen ohraničené kruhy, mezi 
kterými se hmyz dostane na neošetřené místo 
a bodne.

Aloha, léto bez štípanců
Tělový Repelent Predator Aloha s  vysokým  
podílem účinných látek obohacen ochranným  
UV faktorem 30 SPF je něco pro vás, pokud 
hledáte účinnou ochranu před všemi dru-
hy komárů a  klíšťat. To, co si zamilujete, je 
speciální 360° aerosolový ventil, díky kte-
rému aplikujete repelent v  jakékoli poloze 
lahvičky. Kompaktní kapesní balení vám na-
víc umožní mít prostředek neustále s sebou 
a opakovaně aplikovat v případě potřeby. Je 
vhodný i pro děti od 2 let a neobsahuje al-
kohol. Má dobré hydrofobní vlastnosti, které 
brání rychlému odparu.

Proti hmyzu šetrně
Chtěli byste se chránit před hmyzem, ale radě-
ji byste volili přírodnější cestu? Vsaďte na nový 
repelent v  aerosolovém provedení na bázi pří-
rodních esenciálních silic Bio Repelent Predator. 
Díky vysokému podílu účinných látek chrání 
proti veškerým druhům komárů i  klíšťat. Je 
vhodný k  použití i  u  dětí od dvou let, ale 
také pro domácí mazlíčky. Díky 360° ven-
tilu a dokonalému roztoku můžete apli-
kovat v jakékoli poloze rozprašovače. 
Navíc není parfemován, ale voní při-
rozenou citrusovou vůní. Můžete 
ho použít nejenom na tělo, ale 
také na oblečení, a to bez obav 
před poškozením.



19 / moje zdraví

Na alergii i svědění 
pokožky
Je účinný nejenom při neštovicích 
a štípnutí hmyzem, ale také při svě-
divých alergických reakcích. Teku-
tý pudr s  mentolem Galmed působí 
chladivě, díky svému obsahu oxidu 
zinečnatého zklidní a  mírně vysuší 
podrážděnou pokožku. Používá se 
i  při alergických vyrážkách různých 
typů u  dětí, ale také u  dospělých. 
Svěže voní a  aplikovat ho můžete 
i několikrát denně.

Konec klíšťatům na kůži: 
jednoduše a bezpečně

Jedna věc je štípanec od komára. Klíšťata však mohou způsobit mnohem větší pro-
blémy, hlavně pokud je nevytáhneme včas a  tak, jak bychom správně měli. Pří-
pravek Vetrisol Ixoderm Klíšťák zakousnuté klíště rychle paralyzuje, usmrtí a ránu 
dezinfikuje. Jeho aplikace je velmi jednoduchá: pomocí tuby aplikujte jednu až tři 
kapky na přisáté klíště, tak aby došlo k jeho úplnému pokrytí, a po 2 až 5 minutách 
klíště odstraňte pinzetou či jiným vhodným způsobem. Na postižené místo je mož-
no nakápnout ještě jednu kapku přípravku a tuto opět po cca 2 minutách odstranit. 
Dále doporučujeme místo měsíc sledovat, zda se neobjeví na kůži v místě, kde bylo 
klíště přisáto, začervenání, které se postupně může rozšiřovat (v tomto případě je 
třeba neodkladně vyhledat lékaře).

Úleva po bodnutí je důležitá
Stali jste se obětí hmyzího kousnutí, bodnutí či poštípaní? Novosil gel SWISS vás po-
drží! Obsahuje extrakt z boswellie, rdesna a světlíku, které zmírňují svědění a zklidňují 
začervenalé místo po bodnutí hmyzem. Dále šalvějovou a řebříčkovou 
silicí udržující místo aplikace mikrobiálně čisté. Přípravek Novosil gel 
je také obohacen o extrakt ze světlíku, který omezuje negativní účinky 
látek vyloučených hmyzem. Mentol s  bazalkovou silicí pak příjemně 
chladí a eliminují svědění. Jednoduše gel naneste na postižené místo 
a sledujte, jak se vám pomalu, ale jistě uleví.

DOPORUČUJE-
ME MÍSTO MĚSÍC 

SLEDOVAT, ZDA SE NE-
OBJEVÍ NA KŮŽI V MÍSTĚ, 

KDE BYLO KLÍŠTĚ PŘISÁTO, 
ZAČERVENÁNÍ, KTERÉ 
SE POSTUPNĚ MŮŽE 

ROZŠIŘOVAT!

Z řad gelů po bodnutí můžete vyzkoušet také Predator gel po bodnutí hmyzem. Tento přípravek 
účinně zklidňuje podrážděnou pokožku po bodnutí hmyzem, snižuje její svědění a současně působí 
antimikrobiálně. Příjemně chladí pokožku nejenom po bodnutí hmyzem, ale také po spálení kopři-
vami. Natírejte ho na podrážděnou pokožku několikrát denně dle potřeby. 



Léto v pohybu
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Teplé letní dny svádí spíše k lenošení u vody. Řada z nás však nezapomíná na pravidelný 
pohyb ani v době, kdy teploty šplhají k magické třicítce. Přečtěte si užitečné rady,  

kterými byste se měli řídit, pokud se vydáváte sportovat v horkých dnech.

1. Namažte se

Pokud vyrážíme na dovolenou nebo 
jen odpoledne k vodě, opalovací krém 

patří k naší povinné výbavě. Při sportu však na 
poctivé namazání většina z nás zapomíná. Při-

tom běh, turistika nebo vyjížďka na kole v parných 
dnech s sebou nese podobná rizika jako opalování 

u bazénu. Jestli se vydáváte sportovat, spíše než hutné 
nebo mastné opalovací krémy volte speciální preparáty 
určené aktivním lidem. Zpravidla na sobě mají napsá-
no, že jsou určené pro sport, vydrží, i když se zapotíte 
a nebudou z vás nepříjemně stékat. Pokud vyrážíte na 

výběh, který trvá jen několik desítek minut, bude 
stačit se namazat před aktivitou doma. Víte-li 
však, že vás čeká celodenní výlet, neváhejte 

si krém vzít s sebou. Aby přípravek fun-
goval tak, jak má, je vhodné se po 

dvou hodinách přemazat.

2. Myslete na 
pokrývku hlavy

To, že bychom v létě měli nosit pokrývku 
hlavy, slýcháme už od dětství. Tato dobře mí-
něná rada má skutečně své velké opodstatnění. 
Při dlouhodobém vystavení slunečním paprskům 

bez pokrývky hlavy dochází vlivem působení tep-
la k otoku mozkových obalů (plen). To se může 
projevovat bolestí hlavy, pocitem na zvracení 
a únavou. V extrémních případech může dojít 
až ke křečím, a to i s odstupem několika ho-

din. Tento stav je běžně známý jako úžeh. 
Díky pokrývce hlavy při sportu si tak 

můžete ušetřit spoustu nepří-
jemných problémů. 
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4. Nelámejte 
nic přes koleno

Pokud vám to váš nabitý program dovo-
lí, vydávejte se raději vždy sportovat ráno 

nebo večer. Teploty totiž bývají o něco nižší než 
dopoledne či odpoledne a pohyb pro vás samot-
né bude tak daleko příjemnější. Někdy to však 
zkrátka jinak nejde, a pokud chcete sportovat, 

musíte zvládnout i ostré denní slunce. V takovém 
případě však nic nelámejte přes koleno. Pokud 
cítíte, že něco není v pořádku, raději zastavte 

a odpočiňte si nebo trénink zkrátka úplně 
vynechte. Vždy se vyplatí naslouchat 

především hlasu svého těla, které 
nejlépe ví, co je pro něj 

vhodné.

3. Pijte

I když je pocení mnohým na obtíž, 
plní v těle důležitou funkci. Pot totiž 

ochlazuje náš organismus, aby nedocházelo 
k jeho přehřívání. V horkých letních dnech se 

tak logicky budeme potit o to více. Potem naše 
tělo vylučuje vodu a také minerální látky, kterými 
jsou sodík, hořčík, draslík a chlór. Proto se během 
horkých letních dnů doporučuje doplňovat tekutiny 
vypocené sportem spíše než vodou sportovními ná-
poji, které obsahují také minerální látky. Takovýto 

drink, který tělu dodá potřebné minerální látky 
i energii, si můžete snadno připravit i doma. 
Potřebovat k tomu budete: 1 díl minerálky 

(např. Mattoni), 1 díl koncentrovaného 
džusu a 1 díl vody. Vše promí-

chejte a je hotovo. 



Raw food neboli syrová strava je zalo-
žena na konzumaci tepelně neupravova-
ných potravin. Jídelníček vyznavačů raw 
stravy se proto skládá převážně z ovoce 
a  zeleniny, ořechů, semínek, luštěnin, 
obilovin, mořských řas nebo kokosového 
mléka. Tito lidé se snaží eliminovat te-
pelnou úpravu jídla, při které by byly po-
traviny zahřáty více než na 45 °C. Hojně 
však používají nakličování semínek, obi-
lovin a luštěnin, odšťavnění ovoce a ze-
leniny, namáčení ořechů a semínek nebo 
mixování. Hlavní myšlenkou této stravy 
je přesvědčení, že vše živé v potravinách 
se při zahřátí nad 45 °C zničí a  tepel-
ně upravovaná strava v sobě tak nenese 
žádné živiny a další prospěšné látky. 

Výhody a nevýhody raw stravy
Zajisté se shodneme na tom, že jíst tři-
krát denně teplou stravu zvládá v dnešní 
uspěchané době jen málokdo. Tepelně 
upraveným pokrmům však nelze upřít 
řadu pozitivních vlivů. Teplé jídlo bývá 
zpravidla lépe stravitelné a  také nás 
zahřívá zevnitř. To většina z  nás ocení 
zejména v zimních měsících. Při tepelné 
úpravě může navíc docházet ke zlepšení 
využitelnosti některých živin. Díky tomu 
se pak budeme cítit více zasycení. Kon-
krétně například bílkoviny a sacharidy se 
díky tepelné úpravě stávají stravitelnější-
mi a využitelnějšími.
Existují ale i živiny, kterým vaření či pe-
čení příliš nesvědčí. To platí například 
v případě vitaminu C, který se tepelnou 
úpravou ztrácí. Pokud tak chcete v obdo-

bí nemoci dostat do těla co nejvíce céč-
ka, spíše než vařící čaj s citronem, vypijte 
domácí citronádu, ve které bude vitamin 
zachován.

Raw strava ano, nebo ne?
Stejně jako všechny alternativní směry 
stravování má i raw své výhody a nevý-
hody. Díky tepelné úpravě jsou pokrmy 
lépe stravitelnější a současně se zlepšuje 
také využitelnost některých živin. Raw 
však tepelnou úpravu téměř vylučuje, 
tudíž jsou její vyznavači o tyto benefity 
připraveni. Každý z nás je však originál 
a  to, co vyhovuje jednomu, nemusí se-
dět jinému. Pokud chcete poznat bene-
fity raw stravy, nezbývá než ji vyzkoušet 
na vlastní kůži. Začít můžete například 
s naším receptem.
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Raw 
Nebezpečný trend, nebo zdravá strava?

S alternativními způsoby stravování se v dnešní době doslova roztrhl pytel. 
Stále oblíbenější se stává také raw strava. Přečtěte si, co obnáší a jaké jsou její přednosti i nevýhody.

 Hlavní myšlenkou této stra-
vy je přesvědčení, že vše živé 
v potravinách se při zahřá-
tí nad 45 °C zničí a tepelně 

upravovaná strava v sobě tak 
nenese žádné živiny a další 

prospěšné látky. 
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ČOKOLÁDOVÝ ŘEZ
Ingredience: 
200 g kešu oříšků nebo  
slunečnicových semínek, 30 g kakaa,  
150 g javorového sirupu,  
30 g kokosového oleje,  
1 lžička vanilkového extraktu,  
1/4 lžičky soli, 110 ml vody

Postup: 
Rozehřejte kokosový olej tak, aby byl 
tuk tekutý. Všechny ingredience vlož-
te do kuchyňského robotu a mixuj-
te na nižší obrátky. Postupně výkon 
zvyšujte a mixujte, dokud nebude 
krém úplně hladký. Poté si připravte 
nádobu velkou přibližně 10 x 15 cm. 
Nádobu si vyložte po bocích i na dně 
pečicím papírem nebo fólií. Hotový 
krém nalijte do připravené formy 
a zarovnejte pomocí stěrky. Zakryjte 
formu fólií a dejte na pár hodin vy-
chladit do ledničky.
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DOVOLENÁ BEZ STAROSTÍ
aneb tipy na weby, které usnadní vaše cestovní

Prázdniny klepou na dveře a vy stále ještě nemáte vybranou dovolenou? Nevadí. Máme pro vás několik tipů  
na zajímavé weby, které usnadní vaše cestování, ať už se chystáte vyrazit do Česka, nebo zahraničí. 

 Inspirujte se jimi a užijte si dny volna bez zbytečných starostí.

Ušetřete na dopravě
Pokud se neradi mačkáte v  přeplněných 
hotelových rezortech, zřejmě budete na-
místo dovolené zprostředkované cestovní 
kanceláří preferovat raději putování po 
vlastní ose. Díky tomu se nemusíte vázat 
na konkrétní místo a  můžete své plány 
i místo pobytu měnit podle aktuální ná-
lady nebo například počasí. Nevýhodou 
však pro některé může být nutnost zajistit 
si ubytování i dopravu na místo.
Při hledání nejlevnějších letenek je dobré 
sledovat stránky, které mají podchyce-
né velké slevové akce různých aerolinek, 
chyby v tarifech či slevové nabídky a po-
mohou vám ušetřit zajímavé částky. Mezi 
weby patří například Cestujlevne.com 
nebo Honzovyletenky.cz. Pro vyhledání 
výhodných letenek může dobře sloužit 
také Pelikan.cz.

Nejlepší ubytování 
za nejvýhodnější cenu
Najdou se mezi námi nepochybně i tací, 
kteří nedají dopustit na cestování na blind. 
Většina z nás však zřejmě bude preferovat 
jistotu v podobě předem zarezervovaného 
ubytování. Nabídky 
prázdninového by-
dlení od luxusních 
hotelových pokojů 
až po malé dřevěné 
chatičky najdete na 
booking.cz. Tento 
web umožňuje za-
dat spoustu para-
metrů, které od své-

ho ubytování očekáváte, jako je například 
počet hostů, televize na pokoji, snídaně 
v ceně apod. Následně pak ukáže jen ty 
nabídky, které odpovídají vašim požadav-
kům. Užitečnou funkcí je také možnost 
seřadit ubytování dle ceny.
Zajímavou možnost ubytování nabízí také 
Airbnb.cz – webový server, kde lidé nabízí 
k pronájmu své vlastní bydlení. Najdete tu 
volné pokoje ve sdíleném bytě, ale mů-
žete si pronajmout také celý byt, nebo 
dokonce dům. Existují tu i takové unikáty, 
jako je bydlení v karavanu nebo hausbótu. 

Výhodou Airbnb je 
cena, která bývá 
zpravidla nižší než 
v  hotelech (nemusí 
to však platit bez-
podmínečně, proto 
doporučujeme ceny 
vždy porovnat na-
příklad s  již zmíně-
ným bookingem), 

a také možnost setkat se s místními lidmi, 
kteří vám rádi doporučí atrakce v  okolí, 
dobrou kavárnu nebo vás seznámí s míst-
ními zvyky a tradicemi.

Neseďte na hotelu! Vymyslete 
program, na který nezapomenete…
Pokud máte zajištěnou dopravu na místo 
a ubytování, zbývá už jen obstarat pro-
gram. V  tom vám může pomoci stránka 
Tripadvisor.cz. Do vyhledávání jednoduše 
zadáte destinaci, do které se vydáváte. 
Následně se vám zobrazí nejnavštěvo-
vanější památky a další atrakce, které se 
ve vámi vybrané oblasti nachází. Podob-
ně můžete také vyhledávat ty nejlepší 
místní restaurace nebo hotely. Všechny 
tipy jsou doplněny recenzemi uživatelů, 
kteří často přidávají své osobní postřehy 
a rady, jenž často ilustrují vlastními foto-
grafiemi. Doporučujeme si tyto komentáře 
vždy pročíst, najdete tu totiž často velmi 
užitečné rady.

Pokud se neradi  
mačkáte v přeplněných  

hotelových rezortech, zřejmě 
budete namísto dovolené  
zprostředkované cestovní 

kanceláří preferovat raději 
putování po vlastní ose. 

Dovolte si být 
zase ve své kůži

Už po prvním balení bylo na
bércáku vidět zlepšení!

ZEPTEJTE SE  
SVÉHO LÉKÁRNÍKA

antimikrobiální krytí pro hojení 
bércových vředů a diabetických ran

www.sorelexhoji.cz

unikátní kombinace  
kyseliny hyaluronové a octenidinu

Stav své rány a vhodnost Sorelexu  
konzultujte vždy se svým lékařem 
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VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA: Jitka Vosiková - Liberec 1 / Blažena Kánská - Olomouc / Pavol Gróf - Velehrad

Správné řešení SUDOKU ve tvaru A=? / B=? / C=? / D=?, 
pošlete nejpozději do 20. 8. 2019 na e-mail: krizovka@mojelekarna.cz 
(do předmětu e-mailu napište "Magazín ML – tajenka") nebo poštou 

na adresu redakce KNM Agency s.r.o., Krnovská 63, 746 01 Opava. 
Zasláním správného řešení dáváte souhlas se zpracováním 

svých údajů pro marketingové účely. Výhru získají tři vylosovaní luštitelé. 
Výherci bude zveřejněni v příštím čísle magazínu Moje lékárna.

Sudoku o 3x oční 
kapky Hyal-Vision 

A

B

C

D
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Své fotografie zasílejte nejpozději do 20. 8. 2019 
na e-mail: krizovka@mojelekarna.cz  

(do předmětu e-mailu napište „Magazín ML –  
soutěž“) nebo poštou na adresu redakce  

KNM Agency s.r.o., Krnovská 63, 746 01 Opava.
Cyklistický dres získají tři vylosovaní soutěžící. 

Výherci bude zveřejněni v příštím 
čísle magazínu Moje lékárna.

Sportujte
s Mojí lékárnou!

Soutěžní úkol: Zašlete nám do
redakce fotografii, jak v létě

sportujete, tři vylosovaní získají
cyklistický dres 



s vysokým obsahem D-panthenolu 10%

ochlazuje a zklidňuje pokožku

poskytuje úlevu po slunění

jednoduché použití

snadno se vstřebává

PANTHENOL
SPREJ ML 10%, 150ml

www.mojelekar
na.cz

ENDIARON®

250 mg, 20 tablet
Nenechte se prohánět!                                                                                        

  zastavuje průjem tak, 
že zneškodní baktérie, které 
průjem vyvolaly 

  šetří normální střevní mikrofl óru 

  vhodný pro léčbu průjmu cestovatelů
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje cloroxinum. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Pr
ůj

em

                                     

órru rr

oovvatelů

-31 Kč

190
159
- Kč -

TENA LADY SLIM ULTRA 
MINI
28 ks + 50 % NAVÍC
  slipové vložky pro ženy 
s lehkým únikem moči

  poskytují trojí ochranu 
proti protečení, vlhkosti 
a zápachu

V akci také:
Tena Lady Slim Mini 
20 ks + 50 % NAVÍC
115 Kč 158 Kč (-43 Kč)

In
ko

nt

inence

Zdravotnické prostředky.

-46 Kč-

171
125
- Kč -

Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 13. 7. do 31. 8. 2019 
nebo do vyprodání zásob. Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora 
zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

www.mojelekar
na.cz

PŘI KOUPI 2 RŮZNÝCH 
VYOBRAZENÝCH PRODUKTŮ 

CESTOVNÍ TAŠTIČKA
NAVÍC*

LETNÍ CESTY

*Při koupi 2 různých vyobrazených produktů cestovní taštička za 0,01 Kč. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem 
nebo lékárníkem. Panadol Extra Novum potahované tablety, 30 tablet je lék na vnitřní užití. 
Voltaren Forte 2,32% gel, 50 g je lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 
Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej s dávkovačem, roztok obsahuje xylometazolin. 
Lék k podání do nosu. Fenistil 1mg/g gel, 30 g je lék k zevnímu použití. Obsahuje dimetindeni maleas. 
Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK. ©2019 skupina společností 
GSK nebo poskytovatel příslušné licence. V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail: cz.info@gsk.com. 
Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: ch.safety@gsk.com.

AKČNÍ NABÍDKA OD 13. 7. DO 31. 8. 2019

Červenec / Srpen

-14 Kč

109
95
- Kč --30 Kč

209
179
- Kč -

-26 Kč

195
169
- Kč -

STREPTOKILL®

kapky s ústním
aplikátorem, 25 ml 
  100% přírodní
účinná kombinace
bylinných extraktů z dubu,
šalvěje, řepíku, jitrocele,
heřmánku a dalších
šesti bylin

  extrakt z dubu přispívá
k normální funkci horních
cest dýchacích

Doplněk stravy. (1 ml/10,76 Kč)

Kr
k

-40 Kč-

309
269

- Kč -

LEROS NATUR
Detox čistící čaj s Vilcacorou 20 sáčků 
+ Leros Sirup z pampeliškových květů 
250 ml Zdarma
  vysoce kvalitní čistě bylinné čaje

  bez chemických přísad a aroma

  sirup připravovaný z čerstvého ovoce 
a vybraných bylinek pro skvěle dochucení čaje

V akci také:
více akčních balení čajů za ceny od 55 Kč
Doplňky stravy. (1 ml/0,22 Kč)

Ča
j

-55 Kč

110
55
- Kč -

-14 Kč

129
115
- Kč -


