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EDITORIAL

JAK VÁS ŘÍZLI?

Dvě vteřiny nám údajně stačí k tomu, abychom poznali, zda se nám nějaký 
muž či žena líbí. Něco ještě může změnit jejich mluvní projev a chování, ale 
o tom nejdůležitějším – zda se s dotyčným nebo dotyčnou – chceme ještě 
vůbec zabývat, je rozhodnuto takhle rychle. 

Proč se nám vlastně někdo na první pohled tak líbí, že na něm můžeme oči 
nechat, a jiného bychom nejraději víckrát neviděli? Je to ideálními proporce-
mi obličeje danými zákonem zlatého řezu. Jím se totiž všechno hezké v příro-
dě řídí. Určuje, jaká má být vzdálenost mezi očima, vzájemné postavení očí 
a rtů vzhledem k délce a šířce obličeje… Znamená to tedy, že ideální člověk 
musí být úplně pravidelný? Ale vůbec ne! Každý z nás byl obdařen menší či 
větší asymetrií: jedno oko níž, jeden koutek úst výš. 

Viděli jste někdy fotografie vytvořené ze dvou stejných polovin lidského 
obličeje? Jedná se v podstatě o dva odlišné jedince. A často nejsou moc 
přitažliví. Vždyť přece v nedokonalosti je krása! Věděli to dávní umělci, víme 
to i my. Pihatá dívka může zaujmout víc než kráska s bezchybnou pletí. Krá-
lovna krásy se nemusí líbit všem (a většinou ani nelíbí). Odborník nad jiné 
povolaný, doc. MUDr. Jan Měšťák, který léta seděl v porotě Miss, k tomu 
říká: „Hodnotit krásu, například ženy, je velmi subjektivní. Vizuální dojem je 
pouze část krásy, která je doplněna tím, co z ženy vyzařuje. Její osobností.  
Jsou ženy, které nemusejí být krásné, a jsou přitom pro nás nádherné a osloví 
nás. Naproti tomu jsou jiné ženy, obdarované od přírody symetrickou krá-
sou, které na nás mohou působit studeně a nic nám neříkají.“

Buďme proto spokojené s tím, jak nás příroda „řízla“.  Nebo s tím něco dělej-
me. Abyste věděly, jaké jsou možnosti, budeme vám  i v tomto roce přinášet 
spoustu novinek a informací o tom, jak si udržet půvab a mládí. 

Hana Profousová, šéfredaktorka časopisu 
a portálu Kosmetika&Wellness 
(www.kosmetika-wellness.cz)

Vážená redakce, děkuji za váš rozhovor s Lindou 
Vojtovou. Čišelo z něj, jak je to milá a skromná žena 
– a přitom ve světě udělala velkou kariéru, o níž se 
toho u nás často ani moc neví. Nejvíc mě dojalo její 
přiznání, že ráda plete. Protože je to i můj koníček, 
byla mi ještě o kousek sympatičtější. Zároveň vám 
chci poděkovat za zajímavé informace, o kterých se 
ve vašem časopise dozvídám. O spoustě omlazova-
cích metod jsem neměla ani tušení. 

Helena K.

Z VAŠICH DOPISŮ

STAŇTE SE NAŠIMI 
PŘÁTELI NA 
FACEBOOKU

Časopis pro krásu, zdraví, estetiku a životní styl

Linda 
Vojtová: 
„Mockrát jsem 
slyšela, že si 
mám nechat 
upravit nos!“ 

HORMONY 
PROTI STÁRNUTÍ

www.kosmetika-wellness.cz
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likvidace 
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Akné netrápí 
jen puberťáky

Žhavé 
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ESTETICKÉ STŘÍPKY

CO NIČÍ NAŠI KŮŽI?
Stárnutí pokožky nejvíc ovlivňují volné radikály, 
tedy velice reaktivní částice, které postrádají je-
den elektron a snaží se ho „ukrást“ našim buň-
kám. Napadají a narušují kolagen, který dodá-
vá kůži pružnost a pevnost. Zevní stárnutí kůže 
nejvíce zapříčiňuje sluneční záření, které volné 
radikály aktivuje, dále toxické látky z ovzduší 
(těžké kovy, čisticí chemické látky, průmyslové 
zplodiny), chronické infekce, zánětlivé stavy, ne-
vhodná strava, nedostatek spánku a stres. Půso-
bením všech těchto škodlivých faktorů se pokož-
ka vysušuje, tvoří se na ní vrásky, kůže ochabuje, 
ztrácí elasticitu, objevuje se na ní pigmentace 
a rozšířené žilky. Existuje několik výborných an-
tioxidantů, které můžou navrátit stárnoucí pleti 
její bývalý lesk. Je to vitamin C, beta-karoten, 
červené barvivo lykopen obsažené v rajčatech, 
melounech či grapefruitech a izoflavonoidy – 
najdeme je např. v sojových bobech. 

Hana Profousová, 
foto: Fotolia a archiv firem

HANA RADÍ, JAK MÍT 
RUCE BEZ POSKVRNKY
Také vás trápí suchá pokožka a nepěkné pig-
mentace na hřbetech rukou? Asi je to pozůstatek 
letního pobytu na slunci.  Zkusila jsem je „vybě-
lit“ krémem na ruce Syncare. Obsahuje BIO 
konopný olej, který pokožku okamžitě hydratuje 
a zvláčňuje, zanechává ji jemnou a chráněnou 
před okolními vlivy. Líbilo se mi, že ani trochu 
nelepí a nezanechává mastný film. Navíc mě 
potěšilo, že má certifikát přírodní BIO kosmetiky.

KMENOVÉ 
BUŇKY: 
CESTA 
K MLADISTVÉ 
PLETI
V nejspodnější části lidské kůže 
se nacházejí epidermální kmeno-
vé buňky. Jsou to mateřské buňky 
všech buněk v epidermu, které jsou 
zodpovědné za tvorbu nových 
a regeneraci poškozených kmeno-
vých buněk. Nově vzniklé kmenové 
buňky prostupují směrem k povrchu pokožky a přitom vytvářejí originální buňky různých kožních 
vrstev. Pokožka se tak neustále obnovuje a regeneruje. A právě ztráta aktivity kmenových buněk má 
negativní vliv na tuto obnovu. Naše pleť sice pořád sama přirozeně regeneruje, avšak s věkem se 
tato doba z průměrných 28 dní (ve 30 letech věku) prodlužuje až na 50 dní. Přípravky s obsahem 
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DOKOLÁ ILUZE 
MLADÉ PLETI JE 
ZDE!

Trápí vás váčky pod očima? Inteligentní 
neviditelný polymer s názvem Second Skin 
je dokáže redukovat – nebo to tak alespoň 
vypadá! Polymer se na pleti chová jed-
noduše jako mladší pokožka, tvrdí Anne 
Lynn Chang, dermatoložka ze Stanford 
University v Kalifornii, kde nový materiál 
vyvinuli. Revoluční vynález, který může 
obrátit naruby kosmetický průmysl, také 
zkoumají vědci z Massachusetts Institute 
of Technology: objevili silikonový polymer, 
jenž může vytvořit dokonalou iluzi mladé 
pleti – včetně pružnosti i odrazu světla.

„Nejdříve naneseme na pleť silikonový 
krém a jako další vrstvu platinový kata-
lyzátor, který zesíťuje molekuly v krému. 
Výsledná kůže je prodyšná, udržuje vlh- 
kost a rozptyluje světlo. Pilotní studie 
na 25 dobrovolnicích prokázala, že no-
vou kůži je možné nosit více než 24 hodin 
bez jakéhokoliv rizika a nepohodlí,” tvrdí 
Robert Langer z Massachusetts Institute.

Nová kůže vypne pokožku, a vrásky či 
váčky pod očima jsou méně patrné. Second 
Skin může při opakovaném použití dokonce 
zlepšit strukturu vlastní kůže, říká R. Langer, 
ale nechce zacházet do podrobností, do-
kud výzkumy nepotvrdí další studie.

ŠNEČÍ SLINY PRO 
KRÁSNOU PLEŤ

Chce to silnou náturu, ale zato si 
můžete zcela zadarmo dopřávat přírod-
ní a účinnou „kosmetiku” ze šnečích 
výměšků. Pružnost, pevnost, hydrataci – to 
vše vaše pokožka získá, pokud se oddáte 
neobvyklé terapii podobně jako ženy v Ja-
ponsku, které si nechají „procházet” roz-
tomilá zvířátka po obličeji, aby tak získaly 
vysoce výživnou masku. Ňam!

Vědci totiž zjistili, že šnečí sliz obsahuje 
látky vysoce prospěšné pro pokožku. 
Účinný koktejl je namíchán z bílkovin 
a vitaminů pomáhajících proti akné, dále 
elastinu a kolagenu posilujících epider-
mis, a konečně také z kyseliny glykolové, 
která zajistí odstranění odumřelých buněk 
a zlepší texturu kůže. 

Ve Francii přišli na přijatelnější řešení. 
Sliz ze šneků, kteří jsou ručně stimulovaní 
k jeho produkci, sbírají, čistí, filtrují a kon-
centrují v laboratoři. „Šnek si vlastně 
ve výměšku vyrábí vlastní autoregenerační 
ochranu, která obsahuje alantoin, díky 
němuž se dokáže obnovit během několika 
dnů. Pro naši pleť tak může mít neméně 
účinné revitalizační schopnosti,” vysvětluje 
Sarthe Fabrice Pierron, majitel firmy Mlle 
Agathe, který vyvinul celou kosmetickou 
řadu v biokvalitě.

AKNÉ CHRÁNÍ PLEŤ 
PROTI STÁRNUTÍ

To, že mastná pleť stárne pomaleji než 
jiné typy, je obecně známý fakt. Nedávno 
britští vědci odhalili, proč tomu tak je: přišli 
na tajemství spojující stárnutí buněk a vliv 
akné během dospívání. Podle nedávné 
studie Královské akademie v Londýně lidé 
náchylní k akné totiž stárnou pomaleji než 
ostatní. „Naše výsledky naznačují, že ten-
to jev může souviset s délkou telomer (kon-
cové části chromozomů), která se zdá být 
odlišná u lidí s akné, což znamená, že je-
jich buňky můžou být lépe chráněny proti 
stárnutí,” vysvětluje Simone Ribero, hlavní 
autorka studie.

Porovnáním genetických profilů žen 
s akné a bez této kožní choroby studie zjis-
tila, že ty, které byly náchylné ke kožním 
problémům, měly telomery významně 
delší než jejich protějšky se zdravější kůži, 
což znamená, že jejich buňky byly lépe 
chráněny proti stárnutí. Délka telomer urču-
je stárnutí našich buněk. Pokaždé, když se 
buňka dělí, telomery se zkracují, a děje se 
tak až do okamžiku, kdy se buňka nemůže 
vyvíjet a správně fungovat. Proces zkra-
cování telomer je také spojen se zvýšeným 
rizikem rakoviny a předčasného úmrtí. 
Takže, radujte se ze svého akné, výhody 
se dostaví později!
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V této rubrice se budeme 
pravidelně věnovat Vašim 
dotazům ke správné 
domácí péči o pleť. 
Ke spolupráci jsme pozvali 
erudované odborníky 
a oslovili jsme kosmetičky 
z Kliniky krásy PHYRIS. 
Vybrali jsme pro ně tři 
dotazy, které nám 
pravidelně chodí 
do redakce a těšíme 
se na další.

Máte zájem o poradenství a nastavení ideál-
ní péče o pleť? Spojte se přímo s odborníky 
díky našemu magazínu. Napište své předsta-
vy a požadavky a my Vám vypracujeme péči 
na míru pod dohledem kosmetičky.

Má pleť je v zimě hodně červená, šu-
pinatá a chvílemi i pálí. Mám 43 let, 
jinak normální pleť, pouze v zimě se 
to vždy zhorší. Krémy z lékárny mi 
nezabírají. Co byste mi poradila?
Olina, 43 let, Pardubice
Zima patří mezi krásné, ale náročnější obdo-
bí pro pleť. Citlivější pleť reaguje na stresové 
faktory červenáním a i lehkými projevy kupe-
rózy (rozšířené žilky). Dopřejte si zimní kabá-
tek pro pleť v podobě Anti Stress krému 
z řady Skin Control. Aby byla péče dokonalá, 
myslete i na prevenci a kombinujte s lehkým 
denním krémem Couperose Balm, který 
můžete použít buď zcela samostatně, nebo 
v kombinaci s daným pleťovým krémem.

Kosmetiku PHYRIS znám a jsem moc 
spokojena s výsledky. Chtěla bych se 
zeptat na jaké roční období a na jaký 
typ pleti je nejvhodnější Smoothing 
Cream z řady See Change? A zda po-
užívat jako denní nebo noční?
Jaroslava, 51 let, Praha
V první řadě moc děkujeme za pochvalu! 
Doporučuji Smoothing Cream z řady 
See Change všem klientkám, které potřebují 
hloubkovou hydrataci, zjemnit na dotyk su-
chou pleť s jemnými vráskami.

Je mi 34 a má dosavadní péče o pleť 
byla: každé ráno a večer omývání 
obličeje mýdlem a vyčištění pleti ple-
ťovou vodou. Od 30 let jsem přidala 
po ránu ošetření hydratačním pleťo-
vým krémem a lehké líčení. Takže 
večer jsem ke svému rituálu přidala 
odličování. Jinak zhruba půl roku 
prokrvuji pokožku studenou spr-
chou. V poslední době jsem si všimla, 
že se mi začíná rýsovat, jak říkám já, 
„přemýšlecí“ vráska mezi obočím 
a tři další vrásky na čele. Vadí mi, 
že „přemýšlecí“ vráska působí, jako 
bych se mračila. Taky mě začaly 
trápit mírně rozšířené póry a zarud-
lá místa na lících hned vedle nosu 
a pigmentová skvrna ve tvaru knírku 
pod nosem. Má pleť je spíše smíšená 

– lesknoucí se místa nad čelem, bra-
da, nos, ústa. Mám i tmavší místa 
kolem očí – kruhy. Má pleť je po vy-
čištění napjatá. Po nanesení krému 
to pomine. Nerada bych pečovala 
o svou pleť špatně, tak Vás tímto pro-
sím o vaše doporučení. Dá se to ještě 
napravit vhodnými krémy?
Magda, 34 let, Ústí nad Labem
Pečlivě jsem si prostudovala celý Váš dopis. 
Vše nasvědčuje tomu, že Vaše pleť je hlubo-
ce dehydratovaná. Začala bych správným 
postupem odličování! Vzhledem k tomu, 
že ráda používáte vodu – doporučuji ráno 
i večer skvělý inteligentní gel s probiotici  
– Intelli Gel. Následně doporučuji aplikovat 
2 x denně aktivátor pleti Termasomi Gel, 
který spolu s krémem zlepší hydrataci pleti až 
o 35 %. Zlepšení pocítíte velice rychle. Vzhle-
dem k typu a stavu pleti vyzkoušejte pleťo-
vý krém z řady Hydro Active – Hyaluron 
Sensation krém v dávkování 2x denně. 
Jako doplňkovou péči bych volila oční krém 
ze stejné řady.

PORADNA
PHYRIS

ODBORNÍK RADÍ

Ing. Alexandra Fričová, MBA.  

Věnuje se kosmetice 16 let a patří 
mezi vyhledávané odbornice v ob-
lasti poradenství a diagnostiky pleti. 
Působí na pozici obchodní ředitelky 
a ambasadorky kosmetické značky 
PHYRIS. 

www.phyris.cz/kontakty

www.kosmetika-wellness.cz 7

http://www.almaf.cz/cs/phyris


PYRAMIDA 
KRÁSY
Miniinvazivní omlazovací 

zákroky se těší stále 
větší oblibě. Jednak 
nevyžadují žádnou 

velkou rekonvalescenci 
a ve správné kombinaci 
proces stárnutí viditelně 

pozastaví. Začnete-li 
s nimi včas, než gravitace 
zpustoší váš obličej, může 
vám být třicet už napořád.

Hana Profousová, Foto: Fotolia
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M
oderní estetická medi-
cína neřeší jednotlivé 
vrásky. Zabývá se 
omlazením celého ob-
ličeje, tedy likvidací dů-
sledků přibývajících let 

a zemské přitažlivosti, která kůži táhne dolů. A pro-
tože už není tak pevná jako v mládí, jsou kontury 
stále povolenější. Miniinvazivní zákroky korektivní 
dermatologie použité ve správný čas a ve správné 
kombinaci mají pozoruhodný synergický efekt. Fun-
gují jako základna pyramidy, která pak „podrží“ 
všechna další kosmetická ošetření.
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TAJEMSTVÍ KRÁSY

Důležité je navštívit renomované pracoviště, kde vám odborník 
(ale spíš odbornice, protože tuto profesi vykonávají většinou 
ženy) nebude nutit všechno, co je zrovna in, ale vytvoří omlazo-
vací „plán“ – přesně podle konkrétních potíží. 

A jaká je ta správná doba, kdy podobné ošetření podstou-
pit? Krátce po třicítce je optimální jako prevence. Použít se dá 
i ve věku vyšším, ale pak musíme počítat s tím, že za obnovu víc 
zaplatíme. Ideální čas je – jak se shodují korektivní dermatoložky 
– po čtyřicítce. Záleží ale samozřejmě také na genetické výbavě: 
zatímco jedna žena se po padesátce může pochlubit hladkou 
tváří, jiná má kůži jako šarpej. 

ZÁZRAČNÉ PAPRSKY
V poslední době je „zlatým standardem“ trojice ošetření, z nichž 
každé je ideální pro jiný problém. Téměř vždy je to botulotoxin. 
O další místa se dělí výplně, plazmaterapie a nitě likvidující po-
vadlé kontury. Základnu pyramidy by ale měl tvořit laserový re-
surfacing. Další stupínky odbornice doporučí podle momentální 
potřeby pleti. Většinou se najednou udělají dvě ošetření a třetí 
následuje po určité době, někdy se omlazení musí rozložit do tří 
návštěv po určitém časovém odstupu.

Proč je nejdůležitější laser? Protože než dojde na další prostřed-
ky, je v první řadě potřeba zlepšit kvalitu pleti, vrátit jí ztracenou 
pružnost a pevnost, odstranit z ní drobné vrásky a nerovnosti. 
Laserové paprsky mají schopnost proniknout do hlubších vrstev 
kůže, kde zesilují vazivová vlákna a stimulují buňky k další tvor-
bě kolagenu. Účinky ošetření se projeví zhruba za čtrnáct dní 
po zákroku. Podle síly laserových paprsků (a druhu přístroje) pak 
přetrvávají od několika dní až do pěti let. 

Ke krátkodobému rozzáření pleti poslouží biostimulační laser, 
který bývá k dispozici i v kosmetických salonech. Na dermato-
logických klinikách čeká těžší kalibr: frakční laser, který odpaří 
tenkou vrstvu buněk z kožního povrchu a vypne vazivo v hlubších 
vrstvách. Horní vrstva kůže se v průběhu několika dní obnoví, 
a právě tím dojde k omlazení až o několik let – a vydrží několik 
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ho výrazu je botulotoxin, protože vygumuje vrásku mezi obočím 
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INZERCE

http://www.payot.cz
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zvolené dávce je stále možné svaly pohybovat, 
takže nevznikne „maskovitý“ obličej. Účinky 
nastoupí pátý až sedmý den a udrží se přibliž-
ně čtyři měsíce. Zkušenosti odborníků ukazují, 
že když se botox píchá pravidelně (nejlépe 
každých pět měsíců, jakmile jeho účinky pomi-
nou), efekt vydrží déle, protože svaly atrofují 
a nejsou schopny se stáhnout. 

Třetí krok může patřit výplním nebo nitím, ale 
v poslední době se stále častěji oba zákroky 
spojí, protože každý odvede svůj kus práce. 
Jejich hlavním úkolem je vrácení mladistvých 
kontur, protože vinou věku a gravitace tkáně 
povolují a obličej klesá. 

Výplně se aplikují injekčně po místním zne-
citlivění (nebo už samy lokální anestetikum 
obsahují), takže je zákrok bezbolestný. Pří-
padné drobné modřinky a mírný otok zpravi-
dla do druhého dne zmizí. Efekt je vidět hned 
a vydrží podle zvoleného materiálu až dva 
roky. Někdy je součástí omlazovacího proce-
su plazmaterapie, o níž jsme psali v minulém 
čísle. Cílem ošetření vlastní upravenou krví je 
rozzáření pleti. Plazma se aplikuje injekčně. 
Je bohatá na růstové faktory s regeneračním 
účinkem na pokožku. I v tomto případě se 
efekt udrží několik měsíců. 

DOBŘE PŘIŠITÉ MLÁDÍ

Asi největším hitem jsou v poslední době nitě, 
jejichž úkolem rovněž je šetrně, ale efektivně 
vypnout ochabující kůži obličeje a odstranit 
vrásky. Po předchozím znecitlivění ošetřované 
partie se aplikují kanylkou pod kůži, kde zpev-
ní uvolněné obličejové kontury, zvýrazní lícní 
kosti, vyplní vrásky, poradí si s pokleslou kůží 
na čele i na krku. Použít se dají s úspěchem také 
na povadlé paže nebo břicho. Aplikovat se dají 
podle potřeby příčně i podílně. 

Nitě o síle lidského vlasu jsou vstřebatelné 
a nefungují tak, že by obličej opravdu „drže-
ly“. Jejich úkolem je stimulace tvorby kolagenu 
a nových kolagenových sítí. Efekt procedury se 
projevuje okamžitě, což je dobře vidět po ošet-
ření půlky obličeje. Když se vlákna po zhru-
ba deseti měsících vstřebají, je možné zákrok 
zopakovat. 
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TAJEMSTVÍ KRÁSY

RESTART MLÁDÍ
Možnosti, které nám dnes nabízejí moderní 
technologie, byly dřív naprosto nepředstavitelné. 
V současné době můžeme stárnutí účinně 
(a navíc bezbolestně) pozdržet neinvazivními 
a miniinvazivními zákroky. A zlepšují se 
i možnosti léčby svalů a kloubů.  

Hana Profousová, foto: Mediestetik, lázně Bohdaneč, studio Vanda, Medici-H

DO FORMY!
Radiofrekvenční přístroj pro sportovní medicí-
nu VEGA je určený nejen pro léčbu problémů 
pohybového ústrojí, ale i pro efektivní přípravu 
svalů před sportovním výkonem. Vhodný je 
tedy hlavně pro sportovce, ale ve spojení s fy-
zioterapií poskytne nemocným péči, díky níž 
se budou schopni vrátit do běžného života co 
nejdříve bez bolesti a omezení hybnosti.

OMLAZENÍ BEZ SKALPELU
Ultraformer III pracuje na bázi vysokofrekvenčních ultrazvukových vln, které ohřívají tkáně. V dů-
sledku toho se tkáňové struktury stáhnou a dojde k liftingovému efektu. Zároveň se začne tvořit 
nový kolagen. Přístroj se dokáže zaměřit jak na svrchnější kožní struktury a stimulovat jen tyto 
buňky k vyšší produkci kolagenu, tak i na hlubší vrstvy. Pokožku obličeje zanalyzuje a ošetří až 
do hloubky 4,5 mm. Kromě obličeje ho lze použít i na formování postavy, protože dokáže vyslat 
energii do podkožního tuku na těle, kde tukové buňky teplem zničí a tělo je následně vyloučí.

PRO POHYB BEZ BOLESTI
Bolí vás záda, svaly, klouby, bojujete s otoky 
a nic vám nepomáhá? V lázních Bohdaneč 
na tyto problémy používají přístroj TR-Therapy. 
Nová metoda neinvazivní fyzikální terapie, 
která je založena na interakci radiofrekvenč-
ního proudu s biologickými tkáněmi, efektivně 
ulevuje od bolesti. Je velmi účinná při akutních, 
ale i chronických potížích pohybového apará-
tu. Zařízení dokáže uvolňovat svaly, redukovat 
otoky, regenerovat a hojit tkáně. Radiofre-
kvenční proud nejprve působí na povrchovou 
svalovou tkáň a následně selektivně na svalové 
a vazivové úpony hlouběji v tkáni. Metoda je 

zcela bezbolestná, úleva přichází okamžitě 
a její účinky přetrvávají delší dobu. TR-Therapy 
pomáhá při následujících potížích:
l bolesti krční a bederní páteře
l poúrazové stavy
l léčba otoků po úrazu
l regenerace svalů
l pohmožděné a namožené svaly
l bolesti kloubů
l úponové bolesti
l syndrom karpálního tunelu
l záněty šlach
l po extrémních sportovních výkonech

RUCE UŽ VĚK NEPROZRADÍ
Neodvažujete se nosit krátké rukávy nebo minisukně, protože vás trápí povislá kůže na stehnech 
a pažích? Na tyto problémy platí Exiform, který dokáže zpevnit povolené partie a zatočí i s celuliti-
dou. Ošetření začíná ruční aktivací lymfatické-
ho systému, aby se otevřely lymfatické uzliny. 
Potom je zahájena přístrojová lymfodrenáž 
s hloubkovou masáží, která má detoxikační 
a antistresové účinky. Výsledkem je zeštíhlení 
problematických partií těla, zmírnění celulitidy, 
vyhlazení a zpevnění pokožky, detoxikace 
organismu, zlepšení krevního a lymfatického 
oběhu, rozmasírování svalů postižených otoky 
nebo křečemi.
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O mimořádných zdravotních účincích konopí se ví už 
dávno ve světě i u nás. Nyní se možnosti jeho využití 

ještě znásobí: českým vědcům se podařilo izolovat 
z rostliny kanabidiol, takže získali čistou látku bez obsahu 

psychotropního THC, což je skutečný světový unikát. 

Hana Profousová, Foto: Fotolia

K
onopí jako lék, konopí 
a Alzheimer, konopí proti 
bolesti… Zkuste si zadat 
„konopí“ na internetu a vy-
padnou na vás přes dva 
miliony odkazů. Toto hes-

lo patří v poslední době k nejvyhledávanějším. 
A rozhodně ne proto, že by se o ně zajímali dro-
gově závislí (ti nalézají zdroje jinde). Jsou to 
lidé, které trápí nějaká bolest, na niž hledají lék. 

OCHRÁNCE KOŽNÍCH 
BUNĚK

Léčebné účinky konopí jsou lidstvu známy 
celá tisíciletí. Už naši předci objevili, že ko-
nopný výtažek obsahuje látky se silnými rege-
neračními schopnostmi.  Dokáže buňky čistit, 
vyživovat, energeticky zásobovat a upravovat 
jejich hospodaření s vodou. Poradí si i odstra-

něním odumřelých buněk a urychluje zdravé 
buněčné dělení. 

Díky těmto regeneračním, antibakteriálním 
a stimulačním vlastnostem je konopí ideálním 
pomocníkem nejen při kožních chorobách, ale 
také při prevenci proti nim, protože v případě 
poškození kožních buněk dokáže podpořit 
jejich přirozenou regeneraci. Není proto divu, 
že využití konopí je velmi všestranné: krémy 

BLAHODÁRNÝ DOTEK 
PŘÍRODY
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výborně působí na problematickou pokožku – 
dokonce i s atopickým ekzémem a lupénkou. 
Šampony a další vlasové přípravky obsahující 
extrakt z konopí regenerují nejen kštici, ale také 
vlasové kořínky, takže zabraňují vypadávání 
vlasů. Uživatele konopných prostředků najde-
me i mezi osobami trpícími nemocemi pohybo-
vého aparátu, s revmatickými potížemi a s bo-
lestmi svalů. 

Kosmetika z konopí je přírodní, tělo nijak ne-
zatěžuje, nemá v sobě žádné hormony apod. 
Obsahuje konopný olej, který působí jako pří-
rodní emollient, takže pomáhá pokožku udržo-
vat hebkou a jemnou, zklidňuje ji a zabraňuje 
svědění. Je vhodná pro alergiky i děti.

„KONOPNÉ 
VLAŠTOVKY“ 

Snad všechny kultury na světě odpradávna vy-
užívaly konopí jako lék na různé nemoci a bo-
lesti, muselo ale jít o konopí seté nikoliv indické, 
které bývá kvůli vysokému THC zneužíváno 
jako droga. Tyto dvě rozdílné rostliny bývají 
běžně zaměňovány, což ve výsledku způso-
bovalo skeptický pohled na výrobky z konopí. 
Dnes se situace naštěstí změnila a konopné pro-
dukty jsou běžně k dostání. 

A nedávno se zablýskalo na ještě lepší časy! 
Českým vědcům se podařilo izolovat z konopí 

JAK KONOPNÁ 
KOSMETIKA 
POMÁHÁ
Z konopných rostlin se vyrábějí krémy, 
gely, masti, tělová mléka, šampony, spr-
chové gely, mýdla, balzámy, oleje na neh-
ty, ústní vody, balzámy na rty, pleťové 
vody a mnohé další produkty, které mají 
četné benefity:
l hydratují a vyživují pokožku
l mají zklidňující účinky
l zmírňují kožní obtíže (akné, ekzémy 
a kožní plísně)
l chrání pokožku před každodenními vli-
vy (smog, make-up, klimatizace) 
l vyrovnávají pH kůže
l hojí jizvy, strie, opruzeniny, popáleniny
l ulevují od bolesti svalů a kloubů
l jsou hypoalergenní

PRVNÍ VE STŘEDNÍ 
EVROPĚ!
RYOR je první firmou, která použila kana-
bidiol ve svých kosmetických produktech. 
Požádali jsme proto o pár informací mar-
ketingovou ředitelku Evu Novotnou:

Jaký význam pro vaše produkty 
má izolace kanabidiolu?
Kanabidiol je opravdu neuvěřitelná záleži-
tost. Ještě nikdy jsme se nesetkali u žádné 
aktivní látky s tak mimořádně regenerační-
mi účinky. Čeští vědci zjistili, jak tuto látku 
získávat z konopí tak, aby neobsahovala 
THC, a my jsme první kosmetická firma 
ve střední Evropě, která kanabidiol využila 
ve svých přípravcích. Jedná se o poměrně 
náročný a zdlouhavý proces, což navyšu-
je jeho cenu. Když jsme ovšem při testová-
ní na našich zaměstnancích a rodinných 
příslušnících viděli, jak funguje na za-
rudlou, přesušenou a atopickou pokožku, 
nechali jsme udělat testy na dermatologic-
kém pracovišti a hned po potvrzení výsled-
ků, jsme nelenili a uvedli výrobek na trh.

Naše čtenářky bude určitě zají-
mat, jaké novinky chystáte pro 
letošní rok?
Novinek je hned několik. Jednak doplníme 
do naší nové konopné řady s obsahem ka-
nabidiolu Konopný korekční krém pro pro-
blematickou pleť. Další novou záležitostí 
je Maska na černé tečky, kterou uvedeme 
hned z kraje roku. Plánujeme ještě další 
nové věci, ale to bych si zatím nechala 
jako překvapení.

Jsem přesvědčena, že zmíněný 
Konopný korekční krém pro pro-
blematickou pleť se stane velkým 
hitem; jaké výhody má oproti ob-
dobným kosmetickým výrobkům?
Tento krém je velmi lehký, ideální je nejen 
pro normální a smíšenou pleť, ale také pro 
pokožku s občasným výskytem problema-
tických partií a pupínků. Obsahuje nejen 
zmíněný kanabidiol, který řeší většinu zá-
sadních problémů pokožky, ale také hyd-
ratační látky a zmatňující složku. Je ideální 
pro typy pleti vyžadující pouze lehký krém.

CO JE TO 
KANABIDIOL (CBD)?
Rostliny obsahují desítky druhů kanabi-
noidů. Z toho nejvýznamnější jsou dva 
– známější je THC, který je omamný 
a jehož působení legislativa zakazuje, – 
a pak CBD neboli kanabidiol. Právě izo-
lace toho druhého je významnou událostí, 
protože kanabinoidy zapadají přesně 
do endokanabinoidů, což jsou látky, jež si 
tělo podle potřeby samo produkuje – a to 
je právě ten důvod, proč má kanibidiol tak 
výborné regenerační účinky na jakkoliv 
podrážděnou pokožku. Navíc nemá psy-
chotropní účinky.

látku, která se nazývá kanabidiol (CBD). O její 
existenci se ví již dlouho, ale vědci nemohli 
přijít na to, jak ji získat čistou bez obsahu psy-
chotropního THC i bez dalších příměsí, např. 
zbytků herbicidů, pesticidů apod. Jedná se tedy 
o skutečný unikát. A česká firma RYOR se stala 
první, která použila kanabidiol ve svých kosme-
tických produktech. Prvními třemi „konopnými 
vlaštovkami“ z řady Cannabis Derma Care se 
staly: Konopné mléko, Korekční krém pro pro-
blematickou pleť a Konopný výživný gel.

„Byli jsme nadšeni myšlenkou, že se konečně 
do kosmetiky nebude přidávat pouze konopný 
olej, který sice je zajímavý a účinný, ale zda-
leka nedosahuje mimořádných účinků kanabi-
diolu,“ říká Ing. Eva Štěpánková, zakladatelka 
firmy RYOR. 
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extrakt z konopí regenerují nejen kštici, ale také 
vlasové kořínky, takže zabraňují vypadávání 
vlasů. Uživatele konopných prostředků najde-
me i mezi osobami trpícími nemocemi pohybo-
vého aparátu, s revmatickými potížemi a s bo-
lestmi svalů. 

Kosmetika z konopí je přírodní, tělo nijak ne-
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„KONOPNÉ 
VLAŠTOVKY“ 
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Českým vědcům se podařilo izolovat z konopí 

JAK KONOPNÁ 
KOSMETIKA 
POMÁHÁ
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chové gely, mýdla, balzámy, oleje na neh-
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l chrání pokožku před každodenními vli-
vy (smog, make-up, klimatizace) 
l vyrovnávají pH kůže
l hojí jizvy, strie, opruzeniny, popáleniny
l ulevují od bolesti svalů a kloubů
l jsou hypoalergenní

PRVNÍ VE STŘEDNÍ 
EVROPĚ!
RYOR je první firmou, která použila kana-
bidiol ve svých kosmetických produktech. 
Požádali jsme proto o pár informací mar-
ketingovou ředitelku Evu Novotnou:

Jaký význam pro vaše produkty 
má izolace kanabidiolu?
Kanabidiol je opravdu neuvěřitelná záleži-
tost. Ještě nikdy jsme se nesetkali u žádné 
aktivní látky s tak mimořádně regenerační-
mi účinky. Čeští vědci zjistili, jak tuto látku 
získávat z konopí tak, aby neobsahovala 
THC, a my jsme první kosmetická firma 
ve střední Evropě, která kanabidiol využila 
ve svých přípravcích. Jedná se o poměrně 
náročný a zdlouhavý proces, což navyšu-
je jeho cenu. Když jsme ovšem při testová-
ní na našich zaměstnancích a rodinných 
příslušnících viděli, jak funguje na za-
rudlou, přesušenou a atopickou pokožku, 
nechali jsme udělat testy na dermatologic-
kém pracovišti a hned po potvrzení výsled-
ků, jsme nelenili a uvedli výrobek na trh.

Naše čtenářky bude určitě zají-
mat, jaké novinky chystáte pro 
letošní rok?
Novinek je hned několik. Jednak doplníme 
do naší nové konopné řady s obsahem ka-
nabidiolu Konopný korekční krém pro pro-
blematickou pleť. Další novou záležitostí 
je Maska na černé tečky, kterou uvedeme 
hned z kraje roku. Plánujeme ještě další 
nové věci, ale to bych si zatím nechala 
jako překvapení.

Jsem přesvědčena, že zmíněný 
Konopný korekční krém pro pro-
blematickou pleť se stane velkým 
hitem; jaké výhody má oproti ob-
dobným kosmetickým výrobkům?
Tento krém je velmi lehký, ideální je nejen 
pro normální a smíšenou pleť, ale také pro 
pokožku s občasným výskytem problema-
tických partií a pupínků. Obsahuje nejen 
zmíněný kanabidiol, který řeší většinu zá-
sadních problémů pokožky, ale také hyd-
ratační látky a zmatňující složku. Je ideální 
pro typy pleti vyžadující pouze lehký krém.
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KANABIDIOL (CBD)?
Rostliny obsahují desítky druhů kanabi-
noidů. Z toho nejvýznamnější jsou dva 
– známější je THC, který je omamný 
a jehož působení legislativa zakazuje, – 
a pak CBD neboli kanabidiol. Právě izo-
lace toho druhého je významnou událostí, 
protože kanabinoidy zapadají přesně 
do endokanabinoidů, což jsou látky, jež si 
tělo podle potřeby samo produkuje – a to 
je právě ten důvod, proč má kanibidiol tak 
výborné regenerační účinky na jakkoliv 
podrážděnou pokožku. Navíc nemá psy-
chotropní účinky.

látku, která se nazývá kanabidiol (CBD). O její 
existenci se ví již dlouho, ale vědci nemohli 
přijít na to, jak ji získat čistou bez obsahu psy-
chotropního THC i bez dalších příměsí, např. 
zbytků herbicidů, pesticidů apod. Jedná se tedy 
o skutečný unikát. A česká firma RYOR se stala 
první, která použila kanabidiol ve svých kosme-
tických produktech. Prvními třemi „konopnými 
vlaštovkami“ z řady Cannabis Derma Care se 
staly: Konopné mléko, Korekční krém pro pro-
blematickou pleť a Konopný výživný gel.

„Byli jsme nadšeni myšlenkou, že se konečně 
do kosmetiky nebude přidávat pouze konopný 
olej, který sice je zajímavý a účinný, ale zda-
leka nedosahuje mimořádných účinků kanabi-
diolu,“ říká Ing. Eva Štěpánková, zakladatelka 
firmy RYOR. 
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P
leťová séra 
obsahují větší 
množství aktiv-
ních látek, kte-
ré mají zajistit 
i n t enz ivně j š í 

péči. Mají lehčí konzistenci 
a krém rozhodně nenahradí, 
ale dobře doplňují. Dají se 
použít pravidelně nebo jako 
nárazová intenzivní kúra. Je-
jich čas nastává vždy, kdy 
je pleť unavená, vyčerpaná 
nebo přecitlivělá, to pak jsou 
jejich účinky opravdu vidět. 
Dobře se nanášejí a rychle 
se vstřebávají. Dají se použít 
jak samostatně, tak pod krém. 
Některá jsou určena pouze 
na noc (např. ta s obsahem 
retinolu), jiná na denní použití 
(obsahují UV faktor)

KÚRA PRO 
DEHYDROVANOU 
PLEŤ
Trpíte nepříjemným přesušením pleti, které 
náhle schází pružnost a vláčnost? Možná 
jen málo pijete nebo se pohybujete v klima-
tizovaných místnostech. Takové pleti pomů-
že hydratační sérum:  vrátí jí potřebné látky 
a vlhkost. V takových případech by přípravek 
měl obsahovat kyselinu hyaluronovou, která 
má hydratační účinky na kůži. Její moleku-
ly na sebe váží vodu, pleť se rychle osvěží 
a zlepší. 

JAK POKOŽKU 
PROJASNIT

Hlavní podíl na tom, 
že pleť vypadá una-
veně, je vedle věku 
a nedostatku spánku 
celý styl našeho živo-
ta plný stresu, dále 
vadí tabákový kouř 
a znečištěné životní 
prostřední. Sérum 
by mělo pleti dodat 
aktivní látky pro oži-
vení a rozjasnění 
pleti, ale má vytvořit 
i ochranný film jako 
dostatečnou bariéru 
před vnějšími vlivy.

LIFTING 
PRO 
ZRALOU 
POKOŽKU

Takový přípravek má zpevnit oblasti kolem očí 
a posílit kůži, která se věkem stává tenčí a po-
klesá. Vypínací séra obsahují výživné látky 
a zlepší celkovou pružnost pokožky. Peptidy 
podporují kolagenová vlákna, vysoce odolné 
mořské řasy zlepšují funkci hydrolipidové bari-
éry, kyselina hyaluronová vrací do kontur obli-
čeje vodu. Liftingová séra obsahují látky, které 
brání kolagenovým vláknům v povolování. Pů-
sobí rychle a viditelně.
 

PRO MINIMALIZACI 
PIGMENTOVÝCH 
SKVRN

Tmavší skvrny na pleti jí dodávají 
unavený a stárnoucí vzhled. Bělicí 
pleťová séra pigmentace zesvětlu-
jí, chrání kůži před jejich zvýraz-
něním. 

KDYŽ JE KŮŽE 
SUCHÁ
Suchá pleť se skládá do vrásek 
a stárne daleko rychleji než např. 
pokožka mastná. Potřebuje dodá-
vat tuk, ale také hydrataci a schop-
nost si získanou vodu co nejdéle 
udržet. 

PÉČE 
O MASTNOU 
A PODRÁŽ-
DĚNOU 
PLEŤ
V tomto případě je úkolem 
séra pleť zmatnit, stáhnout 
postupně nápadnější póry 
a omezit další produkci 
mazu

PÁR KAPIČEK POSTAČÍ
Sérum by nemělo chybět v arzenálu přípravků pro zlepšení kondice naší 

pleti. Dokáže účinně bojovat proti vráskám a dalším příznakům stárnutí. Stačí 
si jen správně vybrat.

Milana Šimáčková, Foto: archiv firem
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Naše čtenářka Jana si už dlouho přála „něco se 
sebou udělat“. A jak se zase jednou ukázalo, 
nejlépe se rozhoduje pod tlakem: nabídli jsme 
jí operační úpravu víček, nalíčení, nový účes, 
elegantní oblečení, potom jsme navrhli termín 

– a hned přestala váhat!

Hana Profousová, Foto: Radek Hensley
Líčení a česání salon Fabio Salsa, Vodičkova 7, Praha 1

Oblečení salon Jaroslava, palác Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1
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T
eď má Jana (50) nejen 
mladší oči a celkově 
omládla, ale také lépe vidí. 
To byl původně hlavní dů-
vod, proč začala už před 
několika měsíci uvažovat 

o úpravě očních víček. Celý den se totiž dívá 
do monitoru a oči jí často slzely. Roli ale samo-

zřejmě hrál i vzhled. Proto se přihlásila do naší 
soutěže o proměnu – a usmálo se na ni štěstí. 

MALÝ ZÁKROK, VELKÝ 
EFEKT!
Hezkých pár let jí ubral doc. MUDr. Jan 
Měšťák, CSc. na klinice Esthé, který o ope-

raci víček říká, že je to nejradostnější zákrok: 
nepříliš náročný a přitom s velkým efektem. 

Na konzultaci si naši vítězku nejdříve dů-
kladně prohlédl. Po pokynech „Zavřete 
oči“, „Otevřete oči“ následoval verdikt: 
na očích je viditelná asymetrie (což je ov-
šem běžné), lehká orbitopatie, tedy jinak 

JAK NÁM JANA 
MLÁDLA 

PŘED OČIMA

Jana před úpravou víček Co říkáte: o kolik Jana omládla? Naše výherknyě právě vyšla z rukou odbornic ze salonu Fabio Salsa
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O ÚPRAVĚ VÍČEK ŘÍKÁ 
DOCENT MUDR. JAN 

MĚŠŤÁK, CSC., ŽE JE TO 
NEJRADOSTNĚJŠÍ ZÁKROK: 

NEPŘÍLIŠ NÁROČNÝ 
A S VELKÝM EFEKTEM. 

NAŠE ČTENÁŘKA JANA 
MĚLA MOŽNOST SE O TOM 

PŘESVĚDČIT.

TAJEMSTVÍ KRÁSY

posazené oči, takže přebytky kůže jsou 
na jednom oku větší, a mírná ptóza (pokles 
jednoho víčka)… S tím vším bude nutno 
počítat při zákroku. Potom plastický chi-
rurg popsal, jak bude postupovat, že celý 
zákrok bude trvat asi hodinu, aby Jana vě-
děla, do čeho jde. A nakonec jí slíbil, že 
celý vzhled obličeje bude osvěžený. Potom 
ve svém nabitém diáři pro nás laskavě na-

šel volný termín, takže jsme se už za pár 
dní sešli na operačním sále. 

Jana už je uložena, vrchní sestra, která při 
zákroku asistuje, jí do očí kape kapky kvůli 
znecitlivění a celou oblast dezinfikuje. A už 
přichází docent Měšťák. Ještě před tím s naší 
čtenářkou absolvoval poslední konzultaci 
před výkonem, kdy potvrdil, že odoperuje 

horní i dolní víčka najednou a odhadl, jak 
velká bude redukce kůže. 

SPECIALITA PANA 
DOCENTA
Nyní nastává část zákroku, na kterou je pan 
docent pyšný: vysvětluje, že operovanou část 
umrtvuje velmi pomalu, třeba i dvě a půl mi-

Doc. MUDr. Jan Měšťák na konzultaci naší 
čtenářce vysvětluje, jak bude zákrok probíhat

Blefaroplastika začíná dezinfikováním 
operačního pole

Specialita docenta Měšťáka: velmi 
pomalé umrtvování operované partie

Při odebírání nadbytečné kůže je potřeba koagulovat, tedy zastavit krvácení

Jedno oko je hotové! Už se šije dolní víčko druhého oka

Jana má po operaci a na klinice Esthé přespí 
do druhého dne, aby ji měl docent Měšťák pod 
kontrolou
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nuty, takže pacient necítí žádnou bolest, což 
Jana potvrzuje. Nyní se soustředí na to, aby 
se podle pokynů operatéra dívala správným 
směrem, a pan docent si soustředěně vymě-
řuje, kolik kůže odstraní. Začíná spodním víč-
kem pravého oka. V tomto okamžiku je důle-
žité, aby se Jana dívala nahoru na prst vrchní 
sestry, na tom závisí odebrání správného 
množství kůže. Přitom chirurg vyjímá tukové 
váčky, odstraní nadbytečnou kůži a následně 
víčko sešije. A už se pouští do víčka horního, 
z něhož odstraňuje zhruba patnáct milimet-
rů kůže. Než se nadějeme, už se přesouvá 
u operačního stolu na druhou stranu a celý 
proces se opakuje. Druhé horní víčko šitím 
trochu tvaruje, protože právě na něm má 
Jana malou ptózu, takže je pokleslejší. 

Za týden Janě na klinice odstraní stehy 
a za pár dnů, když zmizí všechny pooperač-
ní stopy, nastává další část proměny.

ZÁVĚREČNÉ HÝČKÁNÍ
I když se pro plastickou operaci rozhodne člo-
věk dobrovolně, přece jenom na sál vstupuje 
s malou dušičkou. Jana už má první odvážný 
krok za sebou a teď už ji čekají jen samé příjem-
né věci. Její omlazené oči dostanou slavnostní 
rám: tedy odborné nalíčení a nový účes. 

Nejdříve se scházíme v salonu Fabio Salsa. 
A protože je Jana u odborníků, vedou se 
dlouhé odborné diskuse o jejích vlasech. Je 
vybrán správný odstín a kadeřnice Simona se 
může pustit do práce. Naší výherkyni dopřeje 
relaxační mytí hlavy s masáží za doprovodu 
kvalitních kosmetických produktů Fabio Sal-
sa. A protože si naše čtenářka nepřeje výraz-
né zkrácení, kadeřnice jí vlasy pouze zastřih-
ne. Po ní nastupuje vizážistka Katka, která už 
má podle Janina barevného typu jasno, jaké 
„barvičky“ budou nejvhodnější. Pleť sjednotil 
make-up a korektor pod očima, obličej roz-
zářila tvářenka. Oči oživily stíny v barvě lila. 
Ještě růžovo-červený odstín rtěnky a je hoto-
vo! A za pár minut už můžeme zodpovědně 
prohlásit: Jana očividně „prokoukla“! 

Pro pomyslnou třešničku na dortu míříme 
do salonu Jaroslava. Návrhářka Jaroslava 

Procházková se v něm zaměřuje hlavně 
na nadčasovou úpletovou módu. Na Janu 
tu čeká množství výrazně barevných a ná-
paditých modelů. A protože má naše čte-
nářka štíhlou postavu, může si vybrat bez 
obav cokoliv. A to je možná trochu problém. 
Je proto moc ráda, že majitelka butiku si už 
předem prohlédla její fotku a vytipovala, co 
by naší čtenářce mohlo slušet. Po zasvěcené 
debatě a odborném výběru nakonec 
z kabinky vychází šmrncovní „třicítka“. 

Tyhle odstíny budou 
podle odbornice 
Janě slušet nejlépe

Tyhle stíny se podle vizážistky Katky 
k Janině typu hodí nejlépe

Ruce odbornice Simony se pustily do Janiných vlasů

Jana se vítá s Jaroslavou 
Procházkovou,  majitelkou salonu Jaroslava
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u operačního stolu na druhou stranu a celý 
proces se opakuje. Druhé horní víčko šitím 
trochu tvaruje, protože právě na něm má 
Jana malou ptózu, takže je pokleslejší. 

Za týden Janě na klinice odstraní stehy 
a za pár dnů, když zmizí všechny pooperač-
ní stopy, nastává další část proměny.

ZÁVĚREČNÉ HÝČKÁNÍ
I když se pro plastickou operaci rozhodne člo-
věk dobrovolně, přece jenom na sál vstupuje 
s malou dušičkou. Jana už má první odvážný 
krok za sebou a teď už ji čekají jen samé příjem-
né věci. Její omlazené oči dostanou slavnostní 
rám: tedy odborné nalíčení a nový účes. 

Nejdříve se scházíme v salonu Fabio Salsa. 
A protože je Jana u odborníků, vedou se 
dlouhé odborné diskuse o jejích vlasech. Je 
vybrán správný odstín a kadeřnice Simona se 
může pustit do práce. Naší výherkyni dopřeje 
relaxační mytí hlavy s masáží za doprovodu 
kvalitních kosmetických produktů Fabio Sal-
sa. A protože si naše čtenářka nepřeje výraz-
né zkrácení, kadeřnice jí vlasy pouze zastřih-
ne. Po ní nastupuje vizážistka Katka, která už 
má podle Janina barevného typu jasno, jaké 
„barvičky“ budou nejvhodnější. Pleť sjednotil 
make-up a korektor pod očima, obličej roz-
zářila tvářenka. Oči oživily stíny v barvě lila. 
Ještě růžovo-červený odstín rtěnky a je hoto-
vo! A za pár minut už můžeme zodpovědně 
prohlásit: Jana očividně „prokoukla“! 

Pro pomyslnou třešničku na dortu míříme 
do salonu Jaroslava. Návrhářka Jaroslava 

Procházková se v něm zaměřuje hlavně 
na nadčasovou úpletovou módu. Na Janu 
tu čeká množství výrazně barevných a ná-
paditých modelů. A protože má naše čte-
nářka štíhlou postavu, může si vybrat bez 
obav cokoliv. A to je možná trochu problém. 
Je proto moc ráda, že majitelka butiku si už 
předem prohlédla její fotku a vytipovala, co 
by naší čtenářce mohlo slušet. Po zasvěcené 
debatě a odborném výběru nakonec 
z kabinky vychází šmrncovní „třicítka“. 

Tyhle odstíny budou 
podle odbornice 
Janě slušet nejlépe

Tyhle stíny se podle vizážistky Katky 
k Janině typu hodí nejlépe

Ruce odbornice Simony se pustily do Janiných vlasů

Jana se vítá s Jaroslavou 
Procházkovou,  majitelkou salonu Jaroslava
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TAJEMSTVÍ KRÁSY

ZIMNÍ ROZMAZLOVÁNÍ

*Trápí vás vlasy bez lesku a vitality? Podepsalo se 
na nich nešetrné barvení a melíry? Zkuste je zachránit 
pomocí pečující řady BC Repair Rescue dodávající 
vlasům látky, které je vyživí a navrátí jim pevnost i lesk. 
Kombinace hloubkově pečujícího šamponu, kondicioné-
ru, vyživující masky a přípravku na ošetření konečků je 
spolehlivým doprovodem na cestě za zdravou hřívou, 
Schwarzkopf Professional, 249 Kč.

*Takzvané „nahé“ líčení je 
jedním z největších trendů 
posledních let. Pomůže vám 
ho vytvořit Cure make up. 
Tekutá konzistence složená 
ze suspenze velmi jemných 
pigmentů v oleji dokáže vy-
čarovat přirozený vzhled 
a nádherně projasnit obličej. 
Stačí aplikovat jen pár kapek 
a vybírat lze ze šesti odstínů, 
Korff, 1074 Kč.

*Profesionální šampon Kera-
tin Gold je doslova napěcho-
ván keratinem, arganovým 
olejem a rostlinnými buňkami. 
Obsahuje také zlaté částice 
odrážející přirozené světlo, 
takže vaše vlasy budou zářit 
zdravím a vitalitou. Pravidelná 
péče zajistí hladké, pružné 
a snadno upravitelné vlasy, 
Tahe, 269 Kč (300 ml).

*Která žena by nechtěla oslnit svými řasami? Správně nalíčené oči dokáží vy-
tvořit hlubší pohled a udělají z vás sexy femme fatale. Nevěříte? Vyzkoušejte řa-
senku Grand Entrance. Díky takzvané triple technologii skvěle prodlouží, zvětší 
objem a zvýrazní vaše řasy, Elizabeth Arden, 750 Kč.

*CBN Collagene obsahuje Verisol, paten-
tovaný bioaktivní kolagen, u něhož studie 

prokázaly, že jeho 2,5g dávka podporuje 
tvorbu kolagenu v těle a přispívá tak 

k viditelnému snížení objemu vrásek 
a výrazně lepší pružnosti pokož-

ky, Charming4ever, 1680 Kč.

*Grow Reveal 60 Second Facial je expresní čisticí 
péče na ucpané póry, která odstraňuje odumřelé 
buňky a vyhlazuje. Díky bylinné vůni rozmarýnu 
má navíc uklidňující účinky, Lumene, 370 Kč. 

*Sametově jemná emul-
ze Balance krém 24H 
pro celodenní péči plní 
funkci dva v jednom: leh-
ký krém se rychle vstře-
bává a může se používat 
pro den i na noční péči. 
Vyživuje, chrání a inten-
zivně hydratuje a obsa-
huje čistě přírodní složky, 
jako je glycerin, výtažek 
z černého bezu nebo 
extrakt z ženšenu, For 
Life & Madaga, 399 Kč 
(50 ml).

*Kombinace krému 
na opalování s ochran-
ným faktorem SPF 30 
a balzámu na rty Winter 
Protection. Krém obsahuje 
vitamin E, bílý čaj a gink-
go bilobu, které chrání 
pokožku před spálením 
a předčasným stárnutím, 
balzám na rty s bambuc-
kým máslem se snadno 
roztírá a v zimě zabrání 
jejich popraskání i vysuše-
ní, Rituals, 365 Kč.

*Valentýnské překvapení!
Cupid –  koupelová bomba s uklidňující růží 
a bergamotem, Lush, 139 Kč

Chladné počasí, vítr, sníh a mráz, to vše dává naší pleti i vlasům pěkně zabrat. 
Právě v tomto období si zaslouží co nejlepší péčí. Bohatě se vám vyplatí. 

Simona Procházková, Foto: archiv firem

*Čisticí mléko Milky 
Cleanser je určené pro 
normální a suchou pleť. 
Díky kombinaci rýžového 
oleje a jemných proteinů 
v mléčné emulzi dokonale 
a šetrně odstraní make-up  
i veškeré nečistoty a zane-
chá pleť obličeje, krku a de-
koltu hladkou a pružnou, 
Phyris, 650 Kč (200 ml).



ZHUBNĚTE 
S BUNĚČNÝM TRENÉREM

Formování postavy, zeštíhlení, zpevnění 
zadečku a stehen, to je téma, které se 

většinou stává hlavním předmětem rozhovorů 
žen a dnes i mužů v každém věku.
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„V současné uspěchané době máme jen krát-
ký  čas  na  vytvoření  si  úsudku  o  druhé  oso-
bě, proto se stal vzhled významným prvkem 
neverbální komunikace“ říká Alena Kimlová, 
hlavní  firemní  kosmetička  GERnétic.  „Štíhlá 
postava je nejen trendem doby, ale i odborní-
ci se shodují, že přebytečná kila příliš zatěžují 

organismus,  a  je-li  nadváha  opravdu  velká, 
jsou  vážným  zdravotním  rizikem,“  dodává 
Alena Kimlová.

Kosmetika  GERnétic  nabízí  možnost  formovat 
postavu prostřednictvím  výjimečných produktů 
a podpořit celkový zdravotní stav.
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ADVERTORIAL

Samozřejmě není možné očekávat, že pouze 
aplikací  přípravků  budete  hubnout.  K  dobré-
mu  výsledku  se  vždy  váže  úprava  jídelníčku 
a  zvýšení  pohybové  aktivity.  Aktivní  produkty 
GERnétic vám pomohou uspíšit hubnutí, vyváží 
metabolismus a zamezí tzv. jo-jo efektu, kdy se 
po ukončení hubnoucího procesu váha rychle 
vrací zpět.

PŘÍČINY VZNIKU 
NADVÁHY
Nadbytečný  příjem  energie,  špatná  skladba 
jídelníčku, nedostatek pohybu, dědičná dispo-

zice,  nevyrovnaná  funkce  štítné  žlázy  a  nad-
ledvinek,  interní  hladovění  (tělo  šetří  energii, 
zpomalení metabolismu), stres, nedostatek času 
– to vše jsou příčiny vzniku nadváhy či dokonce 
obezity. Nadváha  je dnes prokazatelně příči-
nou  různých  zdravotních problémů,  které  nás 
pak  během  života  provázejí,  proto  je  nutné 
o své tělo dobře pečovat.

ZEŠTÍHLUJÍCÍ 
PRODUKTY GERNÉTIC
Přípravky  Adipo  Gasta,  Perfect  Body  a  další 
produkty GERnétic, které napomáhají formovat 

postavu, jsou obohaceny o „buněčného trené-
ra“,  díky  němuž  lze  ztenčovat  tukovou  vrstvu 
lokálně v partiích, které potřebujeme zeštíhlet. 
Tělové přípravky GERnétic vám pomohou celý 
proces zeštíhlování urychlit a dospět dříve k vy-
toužené postavě.

www.gernetic.cz 

Zkušenost
odborníka
RNDr. Lucie Benešová, Ph.D., ředi-
telka pro výzkum a služby Geno-
mac výzkumný ústav, s. r. o.
„Velký  vliv  na  schopnost  těla  odpovídat 
na zeštíhlovací program má také genetic-
ká predispozice, která se může u různých 
lidí lišit. Jedná se především o geny řídící 
ukládání  a  odbourávání  tuků.  Ve  spolu-
práci  s  Genomac  výzkumným  ústavem 
provedl GERnétic  malou  studii,  kde  jsme 
na několika  jedincích sledovali,  jaké  jsou 
účinky  zeštíhlovacího  přípravku  Adipo 
Gasta  v  závislosti  na  různých  genetic-
kých předpokladech. Z výsledků vyplývá, 
že  při  zavedení  základního  redukčního 
režimu  (pravidelná  pohybová  aktivita  + 
úprava/redukce  stravy  dle  genetických 
predispozic)  došlo  k  úbytku  celkové 
hmotnosti,  obvodu  pasu  a  boků  u  všech 
testovaných osob. Rychlost a míra úbytku 
však byly kromě počátečního BMI a „ra-
zantnosti“  redukčního  programu  závislé 
z velké části na sledovaných genetických 
predispozicích.  Jejich  znalost  tedy  může 
napomoci při odhadu účinku zeštíhlovací 
kúry  na  konkrétní  osobu.    Pozitivní  infor-
mací pro klienty  je, že pomocí přípravku 
Adipo Gasta od kosmetiky GERnétic  lze 
redukovat hmotnost cíleně v problematic-
kých partiích bez ohledu na věk či pohlaví.
www.genomac.cz 

http://www.gernetic.cz


JAKÉ JE VAŠE 
DENTÁLNÍ ZDRAVÍ?

Sníte o krásném úsměvu, který vidíte na stránkách časopisů či 
v televizi?  Nebo se spíš chcete zbavit bolestivého problému? 

Přestaňte váhat a vydejte se na stomatologii. Vždyť špatné zuby 
jsou problémem nejen estetickým, ale i zdravotním. 

Hana Profousová, foto: All-Dente
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S
 úsměvem jde všechno líp, to 
je známá věc. Jenže co když 
se bojíte roztáhnout koutky úst, 
aby nebyl vidět váš chrup, kte-
rý není moc pěkný buď od pří-
rody, nebo jste se o něj špat-

ně starali a na jeho stavu je to znát. Řešení 
existuje, jenže… Snad k žádnému jinému lé-
kaři nechodí lidé s tak malým nadšením jako 
k zubaři – a přitom úplně zbytečně! Díky 

moderním technologiím 
je ošetření bezbolestné 
a rychlé. Nikdo by se 
neměl stydět otevřít ústa 
jen proto, že mu v dás-
ni zejí prázdná místa. 
„Špatné zuby zname-
nají problém nejen es-
tetický, ale zpravidla 

i funkční“, říká MUDr. Sabina Moravco-
vá z ordinace All-Dente. A hned nastíní, co 
všechno je se svým kolektivem schopna pro 
pacienta udělat. 

ROVNÁTKA NEJSOU 
JENOM PRO DĚTI
Základem je důkladné vstupní vyšetření a kon-
zultace, kde se pacient seznámí s možnostmi 

řešení svého problému.  Může jich být celá 
škála od dentální hygieny přes bělení zubů až 
po zubní náhrady. Můžou to být korunky, fa-
zety, kompozitní onlaye, které se lepí na zub, 
nebo zubní implantáty, případně kombinace 
více možností. 

Výchozí stav před ošetřením (nadměrná ztráta skloviny a zuboviny) Stav po ošetření patrovou kompozitní fazetou (bez nutnosti broušení zubů)
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Někdy je vhodnější pacienta nejdříve odeslat 
na ortodoncii, kde některé problémy můžou spra-
vit rovnátka (ta už dávno nejsou určena jenom dě-
tem, nosit se dají v každém věku, jen se spolu s při-
bývajícími roky prodlužuje doba jejich nošení). 
Po ukončení léčby se doladí zbývající problémy. 
Co nevyřeší ortodontista, dokončí se proteticky. 

Dávno jsou pryč doby, kdy se člověk vyhýbal 
společnosti, protože čekal, až bude mít hotové 
zuby. Dnešní estetická rekonstrukce probíhá velmi 
rychle: „Nejdříve se pobavíme o tom, co je mož-
né dosáhnout a co pro to bude třeba podstoupit. 
Potom uděláme otisk, který pošleme do laborato-
ře, kde na jeho základě zhotoví modely, potom 
přijde na řadu DSD analýza:  v laboratoři naske-
nují profil obličeje, provedou analýzu počítačem, 
navrhnou situaci, jak bude vypadat výsledná 
práce. Tento výsledek pacient vidí. Navíc nám 
laboratoř dodá předtvar chrupu, díky němuž 
uděláme speciálním materiálem vizualizaci plá-
nované rekonstrukce přímo v ústech pacienta,“ 
popisuje doktorka Moravcová. Nejtěžší případ, 
kdy probíhá kompletní rekonstrukce, trvá cca dva 
měsíce. Ani v té době ale nechodí člověk bezzu-
bý. V ústech má provizorní náhrady.“ 

NOVÝ CHRUP = 
PSYCHICKÁ PROMĚNA
„Na mé práci se mi líbí, že když vzhled úsmě-
vu vylepšíme, tak pacientům vrátíme i správnou 

funkci v ústech, obnovíme jejich dentální zdraví, 
což je stejně důležité.  Když jsou zuby vzadu 
skousané například od skřípání zubů, tak se 
silně opotřebovávají přední zuby. A pak jen 
tím, že se zuby v zadní části chrupu zvednou 
do správné výšky, je možné rekonstruovat před-
ní zuby a ty už se dále neopotřebovávají. Pro-
blém je zkrátka důležité řešit komplexně.“

Jiný problém představuje špatné postavení 
zubů, kdy některé chybí. Tady může opět nej-
dříve zasáhnout ortodontista a stomatolog stav 
doladí. Lze řešit i stav, když chybí sklovina nebo 

i zubovina. Při všech těchto rekonstrukčních pra-
cech sledují stomatologové hlavní cíl: aby byl 
postup co nejméně invazivní, aby se zuby příliš 
nebrousily a samozřejmě aby zákrok nebolel. 
A garantují, že jejich pacienti se po skončení 
rekonstrukce cítí mnohem lépe, zvedne se jim 
sebevědomí, je to pro ně velká psychická pro-
měna.

O nově získaný krásný úsměv se musí jeho ma-
jitel dobře starat, zuby správně čistit, pravidelně 
chodit na dentální hygienu. Pak má jistotu, že se 
dlouhá léta bude moct bez obav smát. 

VYBERTE SI ÚSMĚV!
Digital Smile Design (DSD) pomáhá vy-
tvořit chrup podle estetických a funkčních 
požadavků pacienta. Nejdříve vyjádří své 
požadavky, stomatolog pak rozhodne o je-
jich možné realizaci a udělá sérii fotografií 
a získané snímky zpracuje na počítači. Po-
tom se stanoví parametry pro vytvoření po-
žadovaného chrupu. Díky virtuální modela-
ci úsměvu vidí pacient výsledek ještě před 
ošetřením na digitální fotografii. Vybraný 
DSD projekt se předá zubnímu techniko-
vi k vytvoření voskové modelace nových 
zubů. Závěrečnou fází je zhotovení a ap-
likace náhrad (korunek, fazet, lumineers 
(tenké porcelánové fazety ad).

Chrup před a po ošetření celokeramickými fazetami



TEKUTÝ LIFTING
Výplňové materiály, které má v současné době k dispozici 

korektivní dermatologie, nabízejí něco, co bylo donedávna 
nemyslitelné: umí vrátit čas o mnoho let zpátky – bez bolesti, 

řezání, jizev a rekonvalescence. 

Hana Profousová, Foto: archiv a Fotolia

www.kosmetika-wellness.cz24

V
ěková hranice se stále 
posunuje, lidé jsou déle 
společensky aktivní. Lo-
gicky tedy mají zájem 
na tom, aby byli nejen 
úspěšní ve své práci, ale 

také dobře vypadali. Přibývající roky a hlavně 
gravitace ale nepracují pro nás. A tak chce-
me-li vypadat mladistvě, začneme se zajímat 
o některý z miniinvazivních zákroků estetické 
medicíny. V jejich prospěch hovoří i situace 
na trhu práce, která nás nutí vrátit se co nejdříve 

ke svým povinnostem, nemůžeme si dovolit ho-
jit se několik týdnů doma. A další změna? Prim 
hraje přirozenost a prevence. Není to snad 
úžasná představa, že když třicetiletá žena dnes 
začne na svém vzhledu pracovat, může celé 
roky vypadat stejně dobře? Tedy na třicet!
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TAJEMSTVÍ KRÁSY

NASTŘELENÉ MLÁDÍ
Za tuto možnost vděčíme zejména výplním 
(fillerům) na bázi kyselině hyaluronové, která 
je v drtivé většině jejich základem. Má totiž 
úžasnou schopnost absorbovat vodu, takže 
po vpíchnutí zvětšuje svůj objem a současně 
také objem ošetřené partie.  

Mluví pro ně i to, že současné ženy už tolik neřeší 
vrásky, víc je trápí ztráta objemu a povadlé kon-
tury obličeje.  Tohle napravit umí nejlépe právě 
výplňové materiály: do propadlých míst, kde 
ubyla tkáň a tuk, se aplikují tupou kanylou nebo 
přístrojem Vital injector. Koncovka v podobě pis-
tole se vakuově přisaje na povrch kůže, takže lze 
regulovat hloubku vpichu od několika desetin až 
po čtyři milimetry. Volitelná je i dávka na jeden 
„výstřel“. Při něm vždy na zlomek sekundy vnik-
ne do kůže pět mikrojehel silných jako vlas a rov-
noměrně tam rozloží revitalizační koktejl. 

MUDr. Miroslava Pele-
chová, primářka z Ústavu 
lékařství a kosmetiky hovoří 
o novince v aplikaci fillerů 
– liftingu kombinací kanyly 
a bolusů. „Laicky by se dal 
pojem bolus popsat jako 

materiál aplikovaný ´do kopečka´. Tam, kde je 
velký propad tkáně a chci vytvarovat pěknou linii 
obličeje, použiji bolus ve dvou bodech lícních kos-
tí a dále pokračuji v aplikaci výplně kanylou. Pro 
dosažení co nejpřirozenějšího vzhledu je důležité 
umět správně zacházet se zasíťovanými moderní-
mi materiály.“ Této metodě se říká volumizace: ne-
jde tu jen o vrásky, ale řeší se poměr horní, střední 
a dolní třetiny obličeje, a to z pohledu čelního, ale 
i z profilu. „Když se nepodíváte na stav z boku, 
tak se může stát, že spodní ret ujíždí, brada 
ustupuje a pořád tu zůstává trochu unavený vý-
raz,“ vysvětluje korektivní dermatoložka. 

„ZŮSTAŇME NA 
HŘIŠTI PŘÍRODNÍCH 
MATERIÁLŮ!“ 

Za dobu používání výplní se výrazně zlepšila 
nejen aplikace, ale také se zvýšila jejich kvalita, 
takže efekt vydrží mnohem déle. „Okolo roku 
1994 jsme dostali do rukou kolagenové implan-

tační materiály,“ vzpomíná zkušená korektivní 
dermatoložka. „Byly vytvořeny z hovězích 
materiálů a jejich životnost byla v porovnání 
s dnešními velmi krátká. Tělo je odbouralo bě-
hem zhruba tří měsíců. Následně se objevily 
materiály na bázi kyseliny hyaluronové, vyrá-
běly se například z kohoutích hřebínků.“

Vývoj letěl kupředu obrovským tempem a do po-
předí se dostalo i kritérium, že materiál nesmí být 
z jakéhokoli zvířecího zdroje. Tak na trh vstou-
pila „nonanimal“ kyselina hyaluronová, tedy 
vyráběná biotechnologickou cestou. „A na hřišti 
přírodních materiálů bychom měli zůstat, proto-

že u nich nehrozí alergické projevy,“ vysvětluje 
doktorka Pelechová. Materiál je tedy jasný, jeho 
druh závisí na tom, čeho chce odborník dosáh-
nout. Jiný použije u hubeného obličeje, kde se 
dobře uplatní schopnost kyseliny vázat vodu, 
u širšího typu obličeje tento efekt postrádá smy-
sl. Jinak vznikne „marfušoidní“ tvářička, jak říká 
paní doktorka. Není to podle ní přemírou výplní, 
ale necitlivou volbou typu materiálu. „Dnešní vý-
plňové materiály jsou špičkové, splní, co od nich 
očekáváte, musí je ale aplikovat odborník, který 
ví, na co je používat,“ říká MUDr. Pelechová. 
„Mně se zdá nejlepší ctít tvary, které příroda vy-
myslela. A je to i nejatraktivnější. Podívejme se 
na fotky deset let staré a pojďme se vrátit k tomu, 
jak jsme tehdy vypadaly.“

IDEÁLNÍ PRO 
MODELACE
Prodloužení doby účinnosti výplní protáhlo tzv. 
zasíťování kyseliny hyaluronové, tedy moleku-
lární hmotnosti – právě to určuje vlastnosti výpl-
ňových materiálů. „Silně zasíťovaná forma má 
dlouhou trvanlivost a je ideální pro modelace,“ 

vysvětluje paní primářka. „Podle mých zkušeností 
je tato forma výborná pro řešení propadů lícních 
kostí a hlubokých vrásek. Tyto takzvané 3D ma-
teriály mají životnost okolo osmnácti měsíců.“ 

Déle je efekt vždy viditelný v horní části obli-
čeje, kde bývá menší mimika. Ještě lepšího vý-
sledku se dá dosáhnout, když se výplně doplní 
o další omlazovací techniky, například o apli-
kaci botulotoxinu, který je vhodnější na horní 
část obličeje, kam se fillery většinou nedávají, 
a v poslední době zejména o nitě.  

Vyplnit lze tímto způsobem obličej nebo rty: vrátí 
se jim plnost, oblost, kontury se pozvednou, takže 
zmizí i nějaké ty vrásky, kůže je zregenerovaná 
a zvýší se její pružnost. Tyto „zázraky“ ovšem platí 
v případě, kdy se s nápravou začne včas, dokud 
není obličej hodně pokleslý. Ještě i pak se dá lec-
cos zlepšit, ale trvá to delší dobu a stojí víc peněz. 

KYSELINA MLÁDÍ
Kyselina hyaluronová tvoří jednu z hlavních 
složek mezibuněčné hmoty a je součástí 
pojivových, epiteliálních a nervových tkání 
živých organismů. Ve velkém množství se 
nachází v očním sklivci, kůži a chrupavkách. 
Celkem padesát pět procent z celkového 
obsahu této kyseliny v lidském těle najdeme 
v pokožce. Má hlavní roli při zachování 
její pružnosti. Svými antioxidačními účinky 
ji chrání před volnými radikály, podporuje 
tvorbu kolagenu a podílí se i na dalších důle-
žitých biologických pochodech v kůži. Stár-
nutím se koncentrace kyseliny v pokožce po-
malu snižuje. Tím dochází k její dehydrataci, 
ztrátě pevnosti, k tvorbě vrásek. Pravidelné 
dodávání této kyseliny mládí pleti je tedy vel-
mi důležité pro její zdravý a mladistvý vzhled. 
Kyselina hyaluronová se dodává pokožce 
dvojím způsobem. Prvním z nich je používá-
ní pleťových krémů a sér s jejím obsahem. 
Hlavní nevýhodou v tomto případě je mini-
mální vstřebatelnost do kůže. Molekuly hy-
aluronanu jsou totiž tak velké, že nemůžou 
projít přes vrchní část kůže. Druhá možnost 
je injekční aplikace čistého hyaluronanu 
v podobě gelu do pokožky. Tato metoda je 
účinná a rychlá.

DNEŠNÍ MODERNÍ 
VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY 

SPLNÍ, CO OD NICH 
OČEKÁVÁTE, ALE 

MUSÍ JE APLIKOVAT 
ODBORNÍK, KTERÝ VÍ, 

NA CO JE POUŽÍT.



VPUSŤTE DO SVÉ 
KOUPELNY ZDRAVOU 

KOSMETIKU
Trpíte alergickými reakcemi na kosmetické produkty? Nebo se chcete „vrátit“ 

k přírodě a být šetrnější, jak ke svému tělu, tak ke zvířatům a planetě? Pak 
vás jistě zajímá, co si v tubách, kelímcích a lahvičkách přinesete domů. 

Hana Profousová, Foto: Anna Pleslová

www.kosmetika-wellness.cz26

O první prodejní trh s čistě přírodní kosmetikou Green Beauty Market byl velký zájem

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA 
NA VELKÉM JEVIŠTI
Zajímá vás, jaké jsou trendy a inovace 
v biokosmetice? Potom vám nesmí unik-
nout VIVANESS, mezinárodní odborný 
veletrh přírodní kosmetiky, který se již 
po jedenácté koná od 15. do 18. února 
v Norimberku souběžně s nejvýznam-
nějším veletrhem biopotravin BIOFACH, 
jehož se zúčastní 1500 vystavovatelů. 
Na letošním veletrhu VIVANESS se před-
staví kolem 250 vystavovatelů z více než 
30 zemí. Důležitý je přitom ten správ-
ný mix: veletrh nabízí bohatý program 
a ohromnou rozmanitost přírodní kosmeti-
ky. A protože právě tato kosmetika zažívá 
v poslední době velký boom a poptávka 
po ní se neustále celosvětově zvyšuje, je 
dobré dostat se přímo ke zdroji nejnověj-
ších informací. 
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JE SNAD JEN 
OTÁZKOU ČASU, KDY 
SPOTŘEBITELÉ, KTEŘÍ 

CHTĚJÍ POUŽÍVAT 
ŠETRNÉ VÝROBKY, 

NEBUDOU KLAMÁNI.

TAJEMSTVÍ KRÁSY

N
a českém trhu je k dis-
pozici více než stovka 
značek přírodní kos-
metiky z celého svě-
ta. Aby je člověk ale 
objevil, musí být tak 

trochu detektiv. V drogeriích a parfumeriích jich 
najdeme jen hrstku. Jiné se jako přírodní „tváří“, 
ale složení tomu neodpovídá. A přitom i čeští 
spotřebitelé začínají pozorně číst obaly pro-
duktů a chtějí vědět, jaký je původ jednotlivých 
složek, vždyť i kosmetika může negativně ovliv-
ňovat naše zdraví. 

VSTŘÍCNÝ KROK 
KE SPOTŘEBITELI
 „Zatímco na jídlo platí v zemích Evropské unie 
přísné směrnice, v případě kosmetiky neexistuje 
žádná jednotná právní norma, která by stanovi-
la požadavky na označování kosmetických pro-
duktů jako ´přírodní´, ´bio´ nebo ´ekologicky 
šetrné´. Díky tomu někteří výrobci s těmito pří-
vlastky zacházejí, jak je jim libo, a výsledkem je 
nesnadná orientace spotřebitelů“, popisuje situa-
ci Andrea Mouaddab Vémolová, organizátorka 
podzimní akce Green Beauty Market – první-
ho prodejního trhu s čistě přírodní kosmetikou 
doplněnou o semináře špičkových odborníků, 
kde si návštěvníci mohli všechno ozkoušet 
a hlavně si udělali představu, jaké mají možnosti, 
chtějí-li se vydat cestou alternativní péče o krásu.

Situace na trhu je smutná: můžeme se potkat 
s výrobky, které jejich výrobci chytře označují 
v některém viditelném místě jako „přírodní“, 
ačkoliv nemají certifikát a jde pouze o marketin-
govou strategii.  Druhou možností je, že si firmy 
samy definují vlastní pravidla týkající se přírodní-
ho původu jednotlivých složek a jejich procentu-
álního zastoupení ve výrobku, který marketingo-
vě propagují a podle nich i své výrobky označují, 
standardy pak dávají k dispozici i zákazníkům 
v podobě prohlášení, jako je tomu u některých 
českých firem. Takový přístup je férovější, protože 
prohlášení musejí být pravdivá, avšak „kvalita ta-

kových výrobků bývá komplikovaně ověřitelná, 
srovnání s jinými značkami je pak pro spotřebi-
tele téměř nemožné,“ konstatuje autorka knihy 
Kosmetika v teorii a praxi Vlasta Feřteková.

Nejobtížnější je pro kosmetické producenty splně-
ní standardů nějakého nezávislého certifikátu. Je 
snad jen otázka času, kdy spotřebitelé, kteří chtějí 
používat šetrné produkty, nebudou nijak klamá-
ni. V současné době je jedinou cestou sledování 
kontrolované přírodní kosmetiky s certifikacemi.

VYZNÁTE SE 
V CERTIFIKÁTECH? 
Aby se předešlo výše zmíněnému matení spo-
třebitelů, vznikly v různých zemích certifikační 
a kontrolní nezávislé orgány, které vytvořily pro 
zájemce standardy pro skutečně přírodní a bio 
kosmetiku. Přísně hlídají nejen složení (zákaz 
používání syntetických a škodlivých látek), ale 
také výrobní postupy (ekologická výroba, še-
trné zacházení s ingrediencemi atd.) a mnohá 
další kritéria. Největší důraz je kladen na slože-
ní produktů – důležitý je jejich přírodní původ 
případně původ z ekologického pěstování. 
Certifikační společnosti nepodporují testování 
na zvířatech a kácení tropických lesů, naopak 
proti těmto jevům bojují. U produktů označe-
ných logem certifikačních společností si spotře-
bitel může být jist kvalitou z hlediska ingrediencí 
a jejich původu i z hlediska bezpečnosti složek 
pro naše zdraví.

Rozdíl mezi přírodní a bio kosmetikou je pak 
většinou pouze v podílu bio ingrediencí, z pří-
rody totiž berou všechny.

MEZINÁRODNÍ 
CERTIFIKÁTY

NaTrue – mezinárodní certifikát, který vznikl 
na popud výrobců skutečné přírodní kosmetiky, 
kteří nechtěli klamat zákazníka obyčejnými re-
klamními slogany. 

COSMOS – standard, který byl uveden 
na trh v roce 2015 a sjednocuje národní certi-
fikáty z různých zemí tak, aby zefektivnil jejich 
komunikaci směrem k zákazníkům. Má dva 
stupně, podle množství obsažených bio ingre-
diencí. Standard upravuje všechny aspekty 
výroby kosmetického produktu, jako je: původ 
surovin, jejich zpracování, uskladnění, balení 
produktu, chování výrobce směrem k životní-
mu prostředí, marketing a kontrola. Dodatky 
standardu, které výrobce musí dodržovat, 
dokonce obsahují detaily o jednotlivých ingre-
diencích, postupech či chemických reakcích, 
které se smějí používat. 

DEMETER – ochranná známka pro označení 
produktů biodynamického zemědělství je udě-
lována po splnění dalších kritérií nad rámec 
ekologického zemědělství. Biodynamické pěs-
tování rostlin pracuje s fázemi měsíce, dyna-
mizováním půdy a celkově vychází z principů 
celostní medicíny. 

USDA Organic – tuto známku uděluje Země-
dělský úřad Spojených států amerických – je 
možno ji získat v různých vyobrazeních pro po-
traviny, textil nebo kosmetické produkty osobní 
péče i péče o domácnost. Podmínky pro jeho 
získání patří k nejpřísnějším. 

CPK – CPK – je český certifikát přírodní kos-
metiky. Výrobky s tímto certifikátem musí obsa-
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N
ení to tak dávno, kdy 
jsem seděla s kamarád-
kou v kavárně a ona si 
stěžovala. Na to, jak 
na slevovém portálu kou-
pila pro sebe a přítele ve-

čeři v luxusní restauraci za pár stokorun a těšila 
se na příjemný večer. Jaké bylo její překvapení, 
když v restauraci neměli poznamenanou rezer-
vaci, kterou den před tím udělala, dostali speciál- 
ní jídelní lístek, který prý je platný jen pro ty, co 
chodí se slevovými vouchery, personál se k nim 
choval přezíravě a nakonec po hodině odešli, 
aniž se dočkali dezertu… Během jejích lamenta-
cí mi došlo, že stejné to bude nejspíš se všemi 
službami, které jsou na některých slevových por-
tálech nabízené, např. lifting obličeje za pět tisíc 
korun apod. Sestavila jsem si proto vlastní pravi-
dla, jak (ne)nakupovat, kdybych náhodou někdy 
chtěla. Třeba vás budou inspirovat.   

1. Nikdy nepodlehnu nejnižší ceně. Upřímně 
řečeno, proč by mi někdo dával něco zadarmo? 
Obchodníci budou vždy chtít vydělat, je proto 
ale dobré spolehnout se pouze na velké a reno-
mované portály, které případné problémy řeší 
za vás. Plastika nosu za 1000 Kč sice může vy-
padat lákavě, pokud ji ale kupujete na neznámé 
adrese, bůh ví, jak to s vaším nosem dopadne. 

2. Nechci slevu zadarmo. Aneb proč si ku-
povat něco, co vlastně nepotřebuju jen proto, 
že je to za hubičku? Tisícovka za botox zní sice 
dobře, ale co když ho do sebe nechci nechat 
píchat? Proč se nechat nutit k akci jen proto, že 
na ni mám? 

3. Než nakoupím, vždy si nastuduju recenze, 
komentáře. A nebudu spoléhat na to, že na fot-
ce předmět mého zájmu vypadá skvěle. Rea-
lita může být jiná. Luxusní restaurace nebude 

nablýskaná, klinika krásy bude omšelá, lékař 
nebude mít příslušnou atestaci, atd… 

4. Internet je plný nepravdivých informací, 
takže si vše ověřím, než nakoupím, to je bez 
debaty. 

5. Ve Spojených státech nedávno proběhl vý-
zkum, který poukazoval na to, že některé spo-
lečnosti přicházejí s nabídkou slevy jen proto, 
že věří, že si na jejich službě zákazník vypěstuje 
závislost. To může platit třeba u likvidace vrá-
sek, bělení zubů, dokonce i dobře naservírova-
ném hamburgeru. Počítejte ale s tím, že první 
vstupní péči dostanete zadarmo, v ceně další-
ho, bez něhož se neobejdete, zpravidla první 
sezení výrazně doplatíte. 

6. Je pravda, že někdy společnosti ceny umě-
le navyšují, takže jim nevadí pro jednou prodá-
vat za ceny reálné. Není ale dobré se na tento 
postup spoléhat.

7. Datum spotřeby voucheru, který si poří-
díte, si pohlídejte. Má cenu koupit si poukaz 

na chemický peeling s datem spotřeby do čer-
vence na konci května? Vzhledem k tomu, že 
po této proceduře nesmíte na slunce, navíc 
v termínu plánujete dovolenou asi moc ne, že. 
Takže je při nákupu nezbytné uvažovat logic-
ky a nenechat se oslnit jen cenou. 

8. Jestliže se někdy rozhodnu pro nákup vou-
cheru na cokoliv, vždy budu vyžadovat péči jako 
klasický zákazník. To, že firma špatně proškolila 
zaměstnance, kteří se pak ke slevovým zákazní-
kům nechovají pěkně, je věc společnosti. A signá-
lem pro mne –  jako spotřebitele –, že se tam už 
nikdy nevrátím. A nepomůže ani akční cena.

BOTOX ZA PĚT SET? NO, NEKUPTE TO… 
Sledujete slevové portály a díky pokřiveným cenám na nich máte pocit, že 

na tom vyděláte? Nenechte se nachytat, pokud podlehnete obzvlášť lákavé 
nabídce, můžete splakat nad výdělkem.

Klára Kotábová, Foto: Fotolia

Při využití akční nabídky 
zkrášlujících zákroků dopo-
ručuji maximální obezřetnost, 
tedy nákupy na top portálu, 
přímou komunikaci s klinikou, 

klidně ještě před zaplacením voucheru. Jako 
zákazník máte na takové chování práva. 
Nejde jen o vaši krásu, může jít i o zdraví.

Tip Kláry
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Vitalitou ke spokojenosti

www.vitalnisenior.cz je web nejen pro seniory

Senior není ten starý, ale ten zkušený…

Posláním portálu vitalnisenior.cz je soustředit na jednom místě informace 
a nabídku služeb a produktů pro cílovou skupinu 55+. 
Vizí webové stránky je re� ektovat zájmy a životní styl této cílové skupiny.

Portál www.vitalnisenior.cz je nejefektivnější cesta, jak nabídnout informace, 
produkty a služby určené pro uspokojování potřeb této rostoucí cílové 
skupiny lidí.

Kontakt: Press21 s. r. o. 
Holečkova 103/31
150 00 Praha 5 – Smíchov
tel.: +420 720 704 199
www.press21.cz
e-mail: info@vitalnisenior.cz

Více informací najdete 
na www.vitalnisenior.cz.

Vitalnisenior.cz 
přináší informace 
z následujících oblastí:

•   Peníze

•   Bydlení

•   Zdraví

•   Výživa

•   Cestování

•   Služby

•   Nákupy

•   Zábava

NEJVĚTŠÍ VELETRHY PRO 
PROFESIONÁLNÍ KOSMETIKU

WELLNESS A SPA

PVA EXPO PRAHA 
PRAHA 9 – LETŇANY

10. – 11. 3. 2017
8. – 9. 9. 2017

VÍCE NEŽ 300 VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ 
A CELODENNÍ ATRAKTIVNÍ PROGRAM: 

• Anti-aging program, profesionální péče 
o náročnou a problematickou pleť, workshopy

• Aromaterapie, masáže, relaxace a regenerace
• Současné trendy v kosmetické péči i líčení
• Kadeřnické show, módní přehlídky
• Soutěže v líčení, účesech a nail designu
• Program péče o ruce a nohy

INZERCE

http://www.vitalnisenior.cz
http://www.vitalnisenior.cz
http://www.vitalnisenior.cz
http://www.vitalnisenior.cz
http://www.press21.cz
mailto:info@vitalnisenior.cz
http://www.beautyexpo.cz
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P
rincip tohoto zákroku, který 
je oblíbený u stále více žen, 
je jednoduchý. Jde o injekč-
ní zavádění účinných látek 
do kůže, která se díky nim 
revitalizuje a hydratuje. To 

je vidět především na vyšší elasticitě pokožky, 
znatelným vyhlazením vrásek. Vpichy se pro-
vádějí velice tenkou jehličkou, na místa, kam 
byl předem aplikován anestetický krém. Zá-
krok není bolestivý, ani nehrozí, že byste kvůli 
němu vypadla dlouhodobě z procesu. Me-
zoterapie je primárně určena pro zpevnění 
kontur tváří, brady, krku, dekoltu, hřbetů rukou. 
Nově také pro zlepšení stavu vlasů.

OMLAZENÍ 
AŽ O 10 LET

Slábnoucí a řídnoucí hříva může mít hned 
několik příčin. Vlasy chřadnou kvůli stresu, 
nevhodnému životnímu prostředí, při nedo-
statečné výživě. Mezoterapie vlasů nejen řeší 
tyto problémy, ale může také sloužit jako pre-
vence. 

Kombinace látek, která se při tomto ošetření 
používá, slouží jako koktejl, díky němž je po-
zitivně ovlivněn růst vlasových cibulek, posiluje 
se tak růst vlasů a zlepšuje se mikrocirkulace 

ve vlasové pokožce. Vzhledem k tomu, že jde 
o dlouhodobý fyziologický proces, metoda 
dosahuje nejlepších výsledků při pravidelném 
opakování, např. jednou měsíčně. Vlasovým 
cibulkám se tak dostává pravidelná péče, což 
je pro jejich pozitivní stimulaci klíčové. 

Pojďme se podívat na mezoterapii vlasů zblízka. 
Jak vysvětluje MUDr. Markéta Majerová, 
korektivní dermatoložka MEDICOM Clinic: „Při 
vlasové mezoterapii aplikujeme do pokožky hla-
vy léčivou látku, která obsahuje růstové faktory, 
kmenové buňky a vitaminy. Spolu s klíčovými 
živinami tak vlasové kořínky dostávají impuls 
k obnově vlasů. Pokožka hlavy se celkově lépe 

Mezoterapie patří mezi osvědčené 
metody omlazení: pleti, dekoltu, 

hřbetů rukou. Víte ale, že je také 
perfektním pomocníkem pro 

zlepšení stavu vlasů? 

Klára Kotábová, Foto: Fotolia
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TAJEMSTVÍ KRÁSY

prokrvuje, vlasy jsou hustší, silnější a lesklejší.“ 
Proto, pokud je vám kolem třiceti let a trápíte se 
s nepoddajnými, lámajícími se, vysušenými vlasy, 
je tato terapie přesně tím vhodným pro vás. Vě-
děla jste, že dokonalá hříva dokáže váš vzhled 
omladit až o deset let? 

„NAROSTLY MI 
KVALITNĚJŠÍ VLASY!“
Mezoterapie vlasové pokožky a vlasů je také 
indikována v případech alopecie – tedy nad-
měrného vypadávání vlasů.  Pětačtyřicetiletá 
Jana, která mezoterapii vlasů podstoupila, se 
svěřuje: „S příchodem hormonálních změn 

ve středním věku a vysazením antikoncepce 
se mi radikálně změnila kvalita vlasů. Pro-
řídly, a když jsem viděla, že se stav nelepší, 
dala jsem na doporučení kamarádky a mám 
za sebou již čtyři procedury. Nejedná se o nic 
bolestivého, celý zákrok trvá cca půl hodinky 
a opravdu jsem viděla zlepšení kvality vlasů již 
při prvním sezení. Dermatoložka mi ale dopo-
ručila, abych mezoterapii podstoupila alespoň 
čtyřikrát do roka, že se mi zpomalí stárnutí vla-
sových folikul, dokonce mi vlasy nebudou tolik 
šedivět. Měla pravdu: po doběhnutí prvních 
tří měsíců vlasy opět začaly ztrácet lesk i pev-
nost, takže jsem se okamžitě objednala a zase 
si zvedla sebevědomí díky zdravým vlasům. 

Objektivně tedy můžu říct, že mi začaly růst 
nové vlasy a padání vlasů se o dost zmírnilo. 
Aplikace probíhala množstvím vpichů jehliček 
do vlasové pokožky. Nebylo to moc příjemné, 
ale dalo se to vydržet. Po častější aplikaci už 
víte co očekávat, zvyknete si. Poté je pokožka 
hlavy citlivější asi tak tři dny a je doporučeno 
v tuto dobu nesportovat, aby silný vitaminový 
koncentrát zůstal pro výživu vlasů a nebyl vy-
plaven krví jinam. Léčba na mě působí velmi 
dobře, a proto u ní zůstanu.“

CO JE MEZOTERAPIE? 
Procedura spočívá v aplikaci revitalizač-
ních koktejlů do podkoží, přesně do míst, 
kam je potřeba je dostat. Díky tomu je účin-
nost mnohem vyšší než při užívání např. 
vitaminových doplňků stravy. Většinou se 
jedná o směs vitaminů, aminokyselin a ko-
enzymů. Podpoří se tak tvorba kolagenu 
a nových buněk, které vypnou pokožku 
a vyrovnají vrásky; někdy se využívá také 
k odstranění celulitidy. Jde o miniinvazivní 
postup, není ale bolestivý, protože zhruba 
hodinu před ním se aplikuje na ošetřova-
nou lokalitu znecitlivující krém. Výsledky 
jsou vždy vidět ihned.
Mezoterapie se provádí buď jemnými mi-
krojehličkami (hydrolifting), tupou kanylou 
(skinbooster) nebo speciální mezopistolí 
(Vital Injector), kdy do podkoží najednou 
vjíždí pět mikrojehliček s přednastavenou 
hloubkou průniku i velikostí kapek. Ošetře-
ní probíhá ambulantně, doba jeho trvání 
se odvíjí od velikosti ošetřované plochy, 
ale přibližně se jedná tak o půlhodinu. 
Mezoterapie je vhodná pro všechny 
typy pleti a doporučit ji lze jako prevenci 
i mladším ženám (kolem třiceti let). 



RTY STVOŘENÉ 
K LÍBÁNÍ

O svátku zamilovaných se 
líbáme v průměru častěji 
než jiné dny. Jak ale zařídit, 
aby vaše rty byly opravdu 
žádoucí? 

Klára Kotábová, Foto: Fotolia
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P
od pojmem svůdná ústa si lidé 
nejčastěji představí dokonalé, 
plné a syté rty. Ale ne každý se 
s nimi narodil, takže jak toho 
docílit pomocí dekorativní 
kosmetiky? Monika Píšová, 

ambasadorka Oriflame k tomu říká: „Pokud 
nemáte dokonalé rty, neházejte flintu do žita. 
Po nanesení krémů na obličej, aplikujte rovnou 
i poctivou vrstvu balzámu na rty. Když máte líče-
ní hotové, obtiskněte rty do kapesníku. Na tak-
to připravené rty naneste první vrstvu rtěnky 
pouze dovnitř, poctivě zapracujte štětečkem 
na rtěnku a obtiskněte do ubrousku. Následně 
celé rty orámujte konturovací tužkou a tužkou 

je pak rovnou vybarvěte a rozmažte směrem 
do středu rtů. Tužkou můžete napravit případné 
nesouměrnosti nebo rty lehce zvětšit. Důležité 
je, aby konturovací tužka měla stejnou barvu 
jako rtěnka. Celé rty pak ještě jednou vyplňte 
rtěnkou, můžete rovnou bez štětečku. Takto by 
měla být rtěnka téměř nesmrtelná.“

JAKÉ BARVIČKY 
(NE)MUSÍTE MÍT
Jako jsou letos trendy v líčení rtů, jaké barvičky 
by ve vaší kosmetické taštičce rozhodně chy-
bět neměly? Odbornice vypočítává: „Jsou to 
matné rty, pěnové textury, fialové a vamp rty 

ve všech fialových odstínech. Pro ty, které vydrží 
nejíst a pijí brčkem, je ideální ombre efekt, kdy 
od tmavých krajů barva přechází ve světlejší 
střed. Jediným úskalím je, že rty pak nesmíte 
rozmazávat, aby se barvy nesmíchaly úplně.“

Pravdou ale zůstává, že tmavé rtěnky zužují rty, 
rty vždy zužovaly a vždycky je zužovat budou. 
Proto se nepoddávejte trendům jen proto, že 
jsou právě v kurzu, ale rtěnku vždy přizpůsobuj-
te hlavně sobě a svému barevnému typu. 

Vizážistka podotýká závěrem: „Co bude in 
vždy, je rudá rtěnka. Každá žena, ano, oprav-
du každá, má svůj odstín červené, který se hodí 
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TAJEMSTVÍ KRÁSY

CO BYSTE MĚLA 
VĚDĚT, NEŽ SE 
ROZHODNETE 
ZÁKROK 
PODSTOUPIT 
Zvětšení rtů pomocí materiálů, které jsou 
přirozenou součástí těla (tuk, kyselina hya-
luronová), je velmi dobře snášeno a nemá 
vedlejší účinky. Vstřebává se přibližně 
po osmi měsících a zákrok je třeba obnovit.
Umělé materiály, jako silikon, mají výhodu 
okamžitého výsledku změny vzhledu. Citliví 
lidé ale můžou cizí předměty snášet v těle 
hůř, může se tedy komplikovat rekonva-
lescence. Pokud jste na cokoliv alergická, 
sdělte to během předoperační konzultace 
svému lékaři.
Chirurgický zákrok, tedy vyříznutí kousku 
kůže nad červení rtu, je možný a jde o ře-
šení trvalé. Je ale také nejvíc bolestivé. 
Zákroky tohoto druhu trvají maximálně ho-
dinu, vždy probíhají v lokální anestezii.
Po zákroku je vždy třeba rty masírovat 
a několik dnů pouze přijímat kašovitou stra-
vu brčkem.

právě pro ni. Pokud si myslíte, že vám červená 
nikdy slušet nebude, tak jste svůj odstín ještě 
neobjevila. Takže v zimním období, kdy jsou 
všechny barvy kolem černé a šedivé, je ideální 
čas vybrat si tu správnou červenou. Až se 
budete kontrolovat ve výtahu, ve výloze nebo 
v kapesním zrcátku po cestě na nákup nebo 
do práce, nezapomeňte rozsvítit svůj obličej 
výraznou rtěnkou a rozdíl poznáte okamžitě. 
Sama na sobě a obratem na lidech kolem vás.“

A CO KDYŽ PŘÍRODA 
BYLA SKOUPÁ? 
Pro šťavnatost vašeho polibku je důležitý také 
váš věk. S přibývajícími roky se totiž kolem rtů 
tvoří drobné vrásky, zvýrazňuje se brada v ob-
ličeji, a tím se vaše chlouba stává zapadlejší, 
užší a nikoliv hodna líbání. Existují výplně, díky 
nimž se vrásky kolem rtů – a nemusí to být jen 
u zralých žen –, ale také u kuřaček, vyhladí. 
Stačí použít pusátko, tedy vakuovou pumpičku 
na rty.  Ta je vhodná pro ženy, které nechtějí 
navštěvovat kliniky a rty si zvětší přiložením za-
řízení ke rtům samy. 

Pokud se nebojíte chvilky nepohodlí, můžete 
si rty nechat zvětšit na dermatologické klinice. 
Jestliže chcete své tváři dodat smyslný vzhled, 
jedná se asi o nejrychlejší proces a nejtrvalej-
ší, jak toho docílit. Zvětšení rtů je vhodné pro 
všechny ženy, které touží po drobnější korektiv-
ní změně, jež je ale ve výsledku může omladit 

až o deset let. Rty se nejčastěji zvětšují aplika-
cí kyseliny hyaluronové. Jde o vstřebatelnou 
výplň, kterou je třeba jednou za čas, což je 
individuální, obnovit. Kyselina se do linie rtů 
vstřikuje tenkou jehličkou, přesně na ta místa, 
na kterých je větší objem žádoucí. Zákrok pro-
bíhá za lokální anestezie, můžete tedy sama 

proces ukončit, protože sama rozhodnete, jak 
velké rty jsou pro vás dostatečnou radostí. Rty 
jsou po zákroku jeden až dva dny mírně otek-
lé (na to je dobré myslet už při aplikaci, aby 
výsledek nebyl přehnaný), je dobré je něžně 
masírovat, používat kvalitní balzámy. 

RTY JAKO ZAMLADA

Dalšími technikami, které vedou k dokonalým 
rtům, jsou: zvětšování rtů vlastním tukem (ten ale 
musíte nejdříve získat liposukcí), V-Y plastikou, 
kdy se posune tkáň rtu zevnitř ústní dutiny, nebo 
koriotuky – tedy vlastní vazivovou tkání, která se 
odebere ze staré jizvy na těle nebo z rýhy mezi 
hýžděmi či jinde. Tyto zákroky jsou ale poměrně 
náročné. Elegantním a trvalým řešením pro vás 
také může být aplikace silikonových válečků 
do rtů, kam se vsunou z malého řezu po straně rtu. 

Máte pocit, že výše uvedené zákroky jsou pou-
hou rozmařilostí, kterou vlastně k životu nepotře-
bujete? Než zcela zavrhnete možnosti, které se 
v dnešní době nabízejí, postavte se před zrcadlo 
a dejte si k ruce fotografii z doby, kdy vám bylo 
tak asi šestnáct let. Tehdy jste měla rty dokonalé… 
Pokud je chcete mít stejné i dnes, stačí dva dny 
nepohodlí a váš vzhled bude mladistvě dokonalý.

PŘI ZVĚTŠOVÁNÍ 
RTŮ NEZAPOMEŇTE 

NA ZÁKON ZLATÉHO 
ŘEZU, KTERÝ ŘÍKÁ, ŽE 

HORNÍ RET MÁ BÝT 
MENŠÍ NEŽ DOLNÍ.



ODVAŽTE SE!

Společenská sezona je v plném 
proudu − a která žena by netoužila 
na plese, koncertu nebo v divadle 

zazářit dokonalým vzhledem? Významné 
události si zaslouží nejen slavnostní šaty 

a elegantní účes, chybět samozřejmě 
nesmí ani večerní líčení.

Simona Procházková, Foto: archiv firem a Fotolia
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N
ejste si jistá, co vám 
sluší? Tápete, jaké jsou 
aktuální trendy? Stále 
hledáte svůj styl nebo 
toužíte vyzkoušet něco 
jiného? Myslete na to, 

že líčení pro zvláštní příležitosti se od toho kaž-
dodenního liší nejen intenzitou, ale i náročností. 

Při večerním líčení je povoleno víc experimen-
tovat, můžete se trochu odvázat. Mělo by ale 
korespondovat s vaším typem, se zvolenými šaty 
a doplňky. K extravagantnímu modelu si můžete 
dovolit odvážnější make-up, k romanticky ladě-
nému se zase hodí spíše decentní líčení. S čím 
nikdy nešlápnete vedle, to jsou třpytky – na oč-
ních stínech, make-upu, tvářence, ve vlasech…

KOUŘOVÝ HIT 
Sázkou na jistotu je kouřové líčení, které ni-
kdy nevyjde z módy. Jeho zvládnutí chce 
ale trochu cviku. Jak na to? Tento styl je za-
ložený na postupném přechodu černé linky 
k šedým a světlým odstínům na víčku. Za-
čněte tím, že měkkou černou kajalovou tuž-
kou vytvoříte silnější linku těsně nad linií hor-
ních řas. Vatovou tyčinkou nebo štětečkem ji 
následně zlehka rozmažte, aby nepůsobila 
tak ostře. Malým plochým štětcem naberte 
opatrně nejtmavší (černý) sypký stín a zleh-
ka jím poklepávejte přes linii černé linky, 
kterou tím zvýrazníte. Následně plochým 
štětcem naneste na horní víčka střední stín 
a rozetřete do ztracena. Nejsvětlejší oční 
stín aplikujte štětcem kulatým obloukovitým 
pohybem v rýze očního víčka. Zapomenout 
nesmíte na spodní víčka. Malým štětcem 
je opatrně obtáhněte směrem od vnějšího 
koutku k vnitřnímu. Nad linií spodních řas 
(to znamená ve vnitřní části víčka) nakonec 
veďte tenkou černou linku. A dílo korunuje 
samozřejmě řasenka. Před použitím prodlu-
žovací nebo zahušťující řasenky můžete po-
užít kleštičky na řasy, které je efektně natočí.
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užít kleštičky na řasy, které je efektně natočí.
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CO SI MŮŽETE 
DOVOLIT? 
Základní pravidla znějí:

*Povoleny jsou výraznější a intenzivnější barvy, 
než jste zvyklá u běžného denního make-upu, 
který nosíte do práce. Nebojte se kontrastů, me-
talických odstínů, perleti, třpytek.

*Základem je kvalitní make-up, který dokáže 
sjednotit pokožku a vytvoří sametový nádech. 
Vybírejte takový, který má stejný odstín jako 
přirozená barva vaší pleti a nanášejte ho vždy 
od nosu směrem ven, k uším (nezapomeňte 
na krk, aby nebyly vidět výrazné přechody). 
Nakonec zlehka přepudrujte. Skvělé jsou hyd-
ratační make-upy v pěnové formě.

*Pod samotný make-up můžete použít tekutý 
rozjasňovač, prodává se také pod názvem 
„báze pod make-up“ a v nabídce ho již dnes 
má většina kosmetických značek. Zahladí největ-
ší nedostatky, pokožku zjemní a vytvoří na ní ne-
viditelný „film“, připraví ji na aplikaci make-upu.

*Nezapomínejte na tvářenku, dokáže obličej 
rozzářit i podle potřeby vymodelovat, zvýrazní 
lícní kosti, potlačí například širokou bradu nebo 
větší nos. Aplikujte ji na tvář směrem ke středu 
ucha a rozetřete směrem nahoru.

*Pokud se rozhodnete pro výrazné nalíčení 
očí, nikdy nekombinujte se sytou rtěnkou. Ne-
psané pravidlo zní – buď nechat vyniknout oči 
nebo ústa, nikdy ne oboje zároveň. Vsadila jste 
na hluboký pohled? Pak vám na rty bude stačit 
jen nenápadný lesk nebo rtěnka v jemném růžo-
vém nebo tělovém odstínu.

*Vyplatí se znát tajný trik profesionálních vizá-
žistů – během líčení očí si pod obočí naneste 
trochu světlého stínu, opticky ho tak nadzvedne-
te a „otevřete“ svůj pohled.

POMŮCKY PRO 
ODVÁŽNĚJŠÍ 
MAKE-UP
1. Řasenka Wave Mascara, 
Marionnaud, 399 Kč
2. Dlouhotrvající minerální make-up 
Giordani Gold, Oriflame, 429 Kč
3. Zářivé odstíny bio rtěnek Flora Lipstick 
Zuii, Bioorganica, 545 Kč
4. Kreativní make-up sady, PUPA, info 
o ceně v obchodě
5. Paletka očních stínů Urban Shic, 
Marionnaud, 399 Kč
6. Paletka na úpravu obočí Focus Fix 
Brow, Krasa.cz, 109 Kč
7. Luxury Loose Powder pro sjednocení 
pleti, Alcina, 832 Kč

7
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Když už to nezvládneme dietou ani 
cvičením a hmotnost nám působí 

nejen estetické, ale také zdravotní 
potíže, je možné situaci řešit 

některou z bariatrických metod. 

Hana Profousová, Foto: Fotolia
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DOKONALÉ TĚLO

O
bezitou a nadváhou v naší zemi 
trpí přes padesát procent žen 
a mužů. Proč tomu tak je, řeší i so-
ciologové a přicházejí s vysvětle-
ním, že za tím stojí přepracova-
nost, stres, nekvalitní mezilidské 

vztahy, špatné stravování, nedostatek pohybu a další civi-
lizační faktory. Jiní odborníci zase vymýšlejí nové metody 
likvidace nabytých kil. Předmětem jejich zájmu ale nejsou 
lidé s nějakým kilem navíc: bariatrické zákroky pomůžou, 
když ostatní „měkčí“ metody selhaly. 

ZÁLEŽÍ NA BMI
Bariatrické výkony probíhají vždy v celkové anestezii, 
většinou laparoskopicky. Pokud má pacient BMI nad 
35 a k operaci ho doporučí tým odborníků, který tvoří 
internista, diabetolog, nutriční specialista, chirurg, gast-
roenterolog a psycholog, hradí ji zdravotní pojišťovna. 
K operaci jsou indikováni také diabetici při BMI nad 
30. 

Úspěšnost pacientů po bariatrii je do pěti let více než 
70 procent, což je výborný výsledek ve srovnání s hub-
nutím pouze dietou a pohybem: tady je dlouhodobá 
úspěšnost jen dvouprocentní.  Bariatrická operace 
tedy nejen snižuje hmotnost, ale brání i jo–jo efektu.

BARIATRICKÉ VÝKONY

Přibližme si bariatrické zákroky, které v současné době 
kliniky v České republice nabízejí.

PLIKACE

Při této operaci je část žaludku „srolovaná“, takže vytvoří 
jakousi řasu – pliku. Žaludek zůstane celý zachován, ale 
má menší objem a pocit zasycení přichází už po malé 
porci, zároveň se snižuje chuť k jídlu a hladina cukru 
v těle. Je v současné době velmi oblíbená, protože není 
příliš zatěžující a je vratná, což znamená, že se žaludek 
opět může vrátit do původního stavu. V budoucnosti se 
bude provádět endoskopicky.

GASTRICKÁ BANDÁŽ 

Horní část žaludku se přiškrtí takzvanou bandáží. K to-
muto účelu se používá seřiditelný (adjustabilní) silikono-
vý kroužek: obtočí se kolem žaludku, takže má pak tvar 
přesýpacích hodin. Kroužek má na vnitřní straně balonek, 
jehož objem může lékař regulovat vpichem jehly přes kůži 



www.kosmetika-wellness.cz38

do komůrky, která je umístěna v levém podžeb-
ří v podkoží a plastovou hadičkou je spojená 
s balonkem. Rozsah přiškrcení žaludku závisí 
na objemu balonku a v případě potřeby ho lze 
změnit. Zákrok je vratný, neboť kroužek je 
možné kdykoliv vyjmout.

TUBULIZACE 

(SLEEVE RESEKCE ŽALUDKU)

Obsah žaludku se zmenší až o 85 procent tak, 
že se část žaludku nevratně odstraní a zbytek 
sešije. Rychleji se tak vyprazdňuje a do tenké-
ho střeva odchází ne zcela natrávená strava. 
Po operaci v těle nezůstává žádný cizí ma-
teriál, velikost žaludku ale není možné dál 
regulovat. Zákrok je nevratný.

GASTRICKÝ BYPASS 

Jde o chirurgické rozdělení žaludku na horní 
menší část a dolní větší část, která zůstává vy-
řazena i s částí tenkého střeva. Při laparosko-
pickém zákroku se kombinuje restrikce, tedy 
zmenšení objemu žaludku s mírnou malabsorb-
cí (zmenšením plochy vstřebávání). Zákrok je 
rovněž nevratný.

MINIINVAZIVNÍ 
METODY
Tyto výkony si pacient platí sám a lze je pod-
stoupit i při nižším BMI (cca 30).

INTRAGASTRICKÝ 

BIB BALONEK 

Silikonový balonek se zavádí přes ústa: pacient 
polkne endoskop spolu s prázdným balonkem, 

který lékař naplní až v jeho žaludku, kde pak 
vyvolává pocit plnosti. Zavádí se zpravidla 
na šest měsíců a je možné ho podle potřeby 
doplňovat. Po uplynutí této doby se jeho ob-
sah nejdříve vysaje, potom se prázdný chytne 
do kličky ve speciálních kleštích a ze žaludku 
se vytáhne. K doplnění nebo vyjmutí se využívá 
katetr s elastickým uzávěrem, který drží celý 
systém, aby žaludek balonek nevypudil do stře-
va. Zákrok stojí cca 40 000 Kč. 

Ještě větší komfort přináší jeho obdoba: polyka-
cí intragastrický balon s obsahem cca 500 ml, 
který se polkne jako kapsle s tenkou hadičkou. 
Potom se naplní tekutinou a hadička se vyjme. 
Naplněný balonek zůstává v žaludku tři měsí-
ce, po uplynutí této doby praskne a odejde za-
žívacím traktem. Cena cca 20 000 Kč. 

ENDOBARRIER

Při tomto endoskopickém zákroku se ústy a jíc-
nem do tenkého střeva zavede systém bránící 
vstřebávání živin. V těle pacienta může být ten-

to igelitový rukáv maximálně jeden rok, pak se 
opět ústy vyjme. 

KETOGENNÍ 

ENTERÁLNÍ DIETA 
Při KEN dietě se do nosu pacienta zavede 
nasogastrická sonda, která se přichytí lepi-
cí páskou k tváři a za ucho. Její druhý konec 
vede k pumpě a k vaku s vysokoproteinovým 
roztokem, který dodává tělu dostatek bílkovin 
a udržuje stálou hladinu krevního cukru. Úbytek 
za sedm dní dělá až 4 kg. Týdenní dieta stojí 
cca 6000 Kč.

ASPIRAČNÍ TERAPIE 

Do žaludku se břišní stěnou zavede silikonová 
hadička, která je na břiše zakončena plochým 
portem s chlopní. Na něj se přibližně 20 minut 
po jídle napojí aspirační zařízení, chlopeň se 
otevře a část obsahu se z žaludku vypustí. Zá-
krok je vratný, zařízení v sobě může mít pacient 
i několik let. Cena je cca 60 000 Kč. 

BARI, TEDY TĚŽKÝ
Pojem bariatrie pochází z řeckého slova 
„barros“, tedy těžký. Vhodná je pro paci-
enty, jejichž BMI je větší než 35, jimž se 
v minulosti opakovaně podařilo výrazně 
snížit hmotnost, ale vždy zapůsobil jo-jo 
efekt, a pro ty, u kterých výkon může mít 
pozitivní vliv na cukrovku 2. typu, nemoci 
srdce a pohybového aparátu. 
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Potom se naplní tekutinou a hadička se vyjme. 
Naplněný balonek zůstává v žaludku tři měsí-
ce, po uplynutí této doby praskne a odejde za-
žívacím traktem. Cena cca 20 000 Kč. 

ENDOBARRIER

Při tomto endoskopickém zákroku se ústy a jíc-
nem do tenkého střeva zavede systém bránící 
vstřebávání živin. V těle pacienta může být ten-
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hadička, která je na břiše zakončena plochým 
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Již 30 let milují tisíce žen po celém světě unikátní
biostimulační technologii endermologie®, která
byla prokázána vědeckými studiemi jako efektivní
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Konzultace a ukázka ošetření: KP Medical s.r.o., výhradní distributor pro ČR a SR, tel. +420 602 771 540
Seznam LPG center Česká a Slovenská republika: www.kpmedical.cz
Výrobce LPG Systems France: www.lpgsystems.com
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endermologie® body & face - patentovaná biostimulační technika LPG® Francie

NOVÁ, JIŽ 9. GENERACE LPG® PŘÍSTROJŮ CELLU M6
Na základě 30 let odborného výzkumu a vývoje představujeme poslední generaci LPG přístrojů Cellu M6® s nejnovější 
technologií a inovovanými terapeutickými hlavicemi pro efektivnější úchop kožní tkáně (+270 %). 
Nová generace Cellu M6 nabízí již 85 přednastavených programů pro odbornou terapii (jizvy, edémy, žilní nedostateč-
nost, � brózy, sportovní rehabilitace), dále klasickou péči pro krásu těla i tváře endermologie v délce 35 minut i novou 
cílenou expresní péči 15 minut zaměřenou na problematické partie.

Dva luxusní designy
LPG přístroje Cellu M6
nové generace se shodným
vybavením

85 přednastavených
protokolů ošetření pro
bezpečnou krásu
a odbornou terapii

Chytrá navigace
na displeji vede terapeuta
krok za krokem při ošetření

Možnost dohrávání
nových protokolů ošetření
pomocí USB

35 minut klasická péče
endermologie body & face

15 minut expresní péče
problematické partie

Cellu® M6 ENDERMOLAB [2]

Redukce
hmotnosti

a bezbolestná
léčba celulitidy

Modelace
a zpevnění těla

Efektivní omlazení
díky nové produkci
kolagenu, elastinu

a kyseliny hyaluronové

Obnova žilní
a lymfatické

mikrocirkulace

Rychlá léčba
jizev, otoků, � bróz

a komplikací
po operacích

Estetická chirurgie
Příprava tkáně,

doplněk estetických
procedur, optimalizace

výsledků

Již 30 let milují tisíce žen po celém světě unikátní
biostimulační technologii endermologie®, která
byla prokázána vědeckými studiemi jako efektivní

NEJLEPŠÍ PÉČE PRO KRÁSNÉ TĚLO
endermologie® body & face - patentovaná biostimulační technika LPG® Francie

Dva luxusní designyDva luxusní designyDva luxusní designyDva luxusní designy
LPG přístroje Cellu M6LPG přístroje Cellu M6
nové generace se shodnýmnové generace se shodným

Dva typy
ošetřujících hlavic

tělo & tvář pro
dokonalý

úchop tkáně

+ +

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

Cellu® M6 INTEGRAL [2]

INZERCE

http://www.kpmediacal.cz
http://www.kpmediacal.cz
http://www.endermologie.com
http://www.lpgsystems.com


DIETY? 
POHYB? 
CO SI 
VYBRAT?

Přiblížilo se období, 
kdy mají posilovny 

největší návštěvnost 
z celého roku. Kdekdo 
se snaží po vánočním 

hodování dostat 
do formy. K snížení 

hmotnosti vede několik 
cest, je třeba si vybrat 

tu pravou.

Milana Šimáčková, Foto: Fotolia
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R
učička váhy se vytrvale sune 
jen a jen nahoru? Co s tím? 
Někdo na tento signál omezí 
přílohy a sladké nápoje, jiný 
postupuje vědecky a zvolí 
dietu. Milovníci pohybu se 

začnou vydávat na večerní procházky, koupí 
permanentku do bazénu, někdo zamíří rovnou 
do posilovny nebo do zkrášlovacího studia.
 
JÍDLO, JÍDLO, JÍDLO…

Tuny papíru byly popsány o tom, že držet 
rychlé diety není ta nejlepší cesta vedoucí 
k trvalému výsledku. Přesto se k některé z nich 
občas uchyluje snad každá (každý) z nás. 

Bodová dieta. Jíst se dá skoro vše, ale jen 
do stanoveného počtu bodů (každá potravina 
má bodové hodnocení). Nemění se ani stra-
vovací návyky, ale propočítávání bodů není 
zábava.
Atkinsova. Dovoluje červené maso, vejce, 
ryby, sýr i čokoládu, ale jen 20 g zeleniny, 
těstovin a rýže denně. Zakázané je pečivo, 
brambory, ovoce. V dietě chybí vitaminy C, 
D, E a betakaroten (zvyšuje hladinu chole-
sterolu).
Středomořská. Základ je zelenina, obilo-
viny, ryby a plody moře, olivový olej a malé 
množství mléčných výrobků, luštěniny, ořechy, 
libové maso, olivy, semínka. Fungování diety 
je ale podpořeno jiným životním stylem, který 
ve středomoří převládá.
Haydova (dělená). Principem je tzv. dělení 
stravy na rostlinnou a živočišnou. Vede k pře-
mýšlení o jídle na talíři. 
Půst. Pije se voda a čaje, někdy i zelenino-
vé a ovocné šťávy. Nedá se držet dlouho, 
tělo čerpá energie z vlastních zdrojů – z tuku 
a svalů, vede také ke ztrátě vody a minerálů 
v těle, narušení svalové hmoty, přetížení ledvin 
a hromadění toxinů v krvi. 
Poloviční. Ano, jez do polosyta, to vždy pla-
tilo. Poloviční porce by ale neměly být kráceny 
o vitaminy a minerální látky. 
Podle krevních skupin. Zastánci tvrdí, že 
každá krevní skupina má ideální potraviny, 
které organismus zpracuje rychleji než ty ostat-
ní. Navíc některé potraviny různým skupinám 
zakazuje.

G1 dieta. Jako jedna z mála nesleduje 
množství, ale kvalitu jídla. Čím větší glykemic-
ký index potravina má, tím rychleji se dostaví 
pocit hladu (cukr, sladké pokrmy, polotovary, 
mléko, alkohol). Konzumují se tedy potraviny 
pod 50 bodů (libové maso a ryby, polotučné 
mléčné výrobky, vejce, zelenina apod.). Pocit 
nasycení přetrvá delší dobu.
Francouzská. Je variantou G1. Základem 
je bohatá snídaně, pak už malé porce. Jde 
o životní styl vyznávaný milovníky jídla: jíst po-
malu v příjemném prostředí. Nejí se smažená 
jídla, polotovary, konzervy.
Dukanova dieta. Sází na konzumaci bíl-
kovin a omezování sacharidů. Délka záleží 
na tom, kolik chcete zhubnout. Po dosažení 
ideální váhy můžete jíst všechno, ale s mírou 
a jeden den v týdnu musí zůstat bílkovinný. 
Určitým způsobem je tato dieta celoživotní. 

TRIKY PRO HUBNUTÍ

l Zapomeňte na umělé sladidlo – zvyšuje 
chuť na sladké.  

l Chcete hubnout rychleji? Zvyšte příjem te-
kutin. 

l Zelený čaj obsahuje katechiny, které po-
máhají spalovat tuky. Dá se pít 4-5 šálků 
denně.

l Doporučení dietologů se v čase mění: dříve 
nám říkali, že linii prospívá pět až šest por-
cí denně. Nyní míří trend ke třem porcím, 
protože malé svačinky podporují chuť, sva-
činomilci snědí víc než ti, kteří je omezují. 

l Ti, kdo sázejí na light nápoje, mají tenden-
ci se odměňovat nějakým malým sladkým 
hříchem. Myslete na to a nedejte se zlákat. 

BUDU SE VÍC HÝBAT 
A CVIČIT
To je nejčastěji zrazené předsevzetí, které si 
lidé dávají začátkem roku. Kdo není milovní-
kem cvičení, protože ho nebaví, asi si v něm 
nezačne libovat jen proto, že se mu u pasu 
usadil nějaký ten špíček. 

Bez pohybu to ale nepůjde, je však lepší volit 
takovou formu, kterou zvládne skoro každý 
a která nevyžaduje zásadní odříkání. Plavání, 
jízda na rotopedu, běžecký pás, procházky, 

ale i tanec, nordic walking, to je šance, při 
které kila půjdou dolů sice pomaleji než in-
tenzivním tréninkem, ale zas se u nich dá déle 
vydržet. Když se navíc zvýšení pohybové akti-
vity zkombinuje s nějakou úpravou jídelníčku, 
máme tu už lehkou změnu životního stylu a to 
se opravdu počítá.

A CO SALONY?

Už dávno na hubnutí nejsme sami. Existuje 
řada metod, které pomůžou s formováním 
postavy bez stresu, pomaleji, zato ale účin-
ně. Budete ale muset investovat, a také si 
přeorganizovat čas – návštěv totiž bude celá 
řada a v pravidelných intervalech. Jinak to 
nepůjde. 

l Podtlakové přístroje. Působí na bázi 
vakuové masáže na nejčastěji ohrožené partie 
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látory ovlivňují kontrakce svalů jako při cviče-
ní, i když klient jen leží na lehátku. Kúra vy-
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intervalech. 



NESCHOVÁVEJTE JE!
V zimě je to dobré: nosí se většinou kalhoty, silné punčocháče… Ale co až 
přijde teplé počasí, budeme chodit naboso a oblékat si minisukně – a naše 

nohy nejsou právě výstavní? Zdá se vám předčasné tento problém řešit? 
Vůbec ne! Právě teď je správná doba na pořízení si bezchybných nohou. 

Hana Profousová, Foto: archiv Žilní klinika
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M
ikrovarixům se sko-
ro něžně říká met-
ličky, radost nám 
ale žádnou nedě-
lají. A to přitom 
trápí každou třetí 

ženu. Nejde jenom o to, že se bojíme ukazovat 
odhalené nohy, ale z metličkovitých křečových 
žil se můžou stát křečové žíly opravdové – a to 
už je problém nejen estetický, ale také zdravot-
ní. 

GENETIKA, 
ANTIKONCEPCE 
A UV PAPRSKY
Metličky jsou prvním varováním, že s našimi ží-
lami není všechno v pořádku. Upozorňují nás, 
že žilní stěny ztrácejí svoji elasticitu, jsou tudíž 
náchylnější ke vzniku větších křečových žil. 
„Rozvoj metliček u žen s genetickými dispozice-
mi výrazně ovlivňuje kombinovaná hormonální 
antikoncepce s estrogeny,“ upozorňuje primář 
MUDr. Ota Schütz. „Nevhodné je také vy-
stavování se slunečním paprskům, protože UV 
záření poškozuje kolagen, který tvoří stěny 
drobných cévek. Jsou pak tenčí a průsvitnější.“ 

Mikrovarixy způsobují pocit tíhy nohou, napětí 
či bolest v končetinách. I když tyto potíže nejsou 
vážné, není dobré otálet s vyšetřením.  „Je velmi 
důležité, aby se problém odhalil včas. Není nic 
horšího než léčbu zanedbat. Proto i když je diář 
naší kliniky plný objednaných pacientů na první 
vyšetření, a operace máme dojednané na týd-
ny dopředu, má-li klientka problém, termín se 
pro ni vždy najde. Situace se teď navíc zlepší 

MUDr. Ota Schütz, primář Žilní kliniky

MUDr. Schütz při sklerotizaci
Z neléčených metliček můžou časem vznik-
nout křečové žíly
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s větší prostorovou kapacitou, kterou díky no-
vému pracovišti máme,“ vysvětluje primář Žilní 
kliniky doktor Schütz.

RÁNO NA SÁLE, VEČER 
NA DISKOTÉCE
Neléčené mikrovarixy můžou přerůst ve varixy, 
tedy křečové žíly. Opět je to problém genetický, 
určitě si je nemůžete uhnat na kole nebo při fot-
bale. „Jedná se o civilizační onemocnění, které 
se projevuje vakovitým rozšířením žil a postihuje 
povrchní systém dolních končetin. Křečové žíly 
se nejčastěji objevují na vnitřních stranách bér-
ců a stehen. To, že křečové žíly nebolí, nezna-
mená, že se nemusejí léčit,“ zdůrazňuje primář, 

který svým klientům nabízí operaci šitou na míru 
s přesnou diagnostikou i dobrými výsledky sa-
motné léčby, a to díky moderním technologiím.

Čím dříve člověk problém řeší, tím je operace 
méně náročná. Metličky se nejčastěji odstra-
ňují sklerotizací: do „pavučinek“ se vstříkne 
jehličkou speciální roztok, který zničí vnitřní žil-
ní výstelku. Po zákroku se ošetřená žilka stlačí 
kompresními punčochami, takže v ní přestane 
proudit krev, cévní stěny se slepí a žilky se samy 
vstřebají. 

Většina křečových žil se dnes operuje mo-
derními katetrizačními metodami – buď la-
serem nebo radiofrekvencí. Jde o způsob 
daleko méně invazivní než původní  klasic-
ké operace. Léčba je navíc rychlejší, kos-
meticky výhodnější a má dlouhodobý efekt 
bez znovuobjevení křečových žil. Velkou 
výhodou je také bezbolestnost a rychlý ná-
vrat k běžnému životu bez pobytu v nemoc-
nici a bez pracovní neschopnosti. V praxi 
to vypadá tak, že dopoledne si necháte 
odstranit křečové žíly a večer můžete jít 
na diskotéku. 

Pokud se v rodině vyskytuje anamnéza křečo-
vých žil, je dobré předejít onemocnění správ-
ným životním stylem. Negativní roli při jejich 
vzniku hraje nadváha, kouření, dlouhé sezení 
i stání a málo pohybu. 

OD FIALOVÝCH 
PAVUČINEK 
K PLETENCŮM
Metličky (mikrovarixy) jsou druhem kře-
čových žil. Jsou to drobné nafialovělé 
povrchové žilky nejčastěji v oblasti lýtek 
a stehen, můžou se ale tvořit i na jiných 
místech těla. Vyskytují se hlavně na nohou 
žen, muže postihují zřídka. Jejich tvorba 
souvisí se změnou hormonální hladiny or-
ganismu, nejčastěji tedy vznikají v období 
dospívání, v začátcích užívání hormonální 
antikoncepce, v těhotenství a v přechodu. 
Jde o nemoc dědičnou. Při vzniku mikrova-
rixů hrozí také velké riziko vzniku větších 
křečových žil a uzlů. 

Křečové žíly (varixy) jsou žilní městky 
vznikající jako následek dlouhodobého 
přetěžování žíly nadměrným množstvím 
krve. Žilní stěna ochabuje, žíla se rozšiřuje 
a poškozují se její chlopně. Výsledkem je 
zhoršený odtok krve z žíly. Řadí se rovněž 
mezi dědičná onemocnění, pokud v ro-
dině alespoň jeden z rodičů trpí tvorbou 
křečových žil, pak je pravděpodobnost, 
že potomek bude tímto problémem rovněž 
trpět, až osmdesátiprocentní. 

Moderní léčba křečových žil je rychlá 
a nevyžaduje dlouhou rekonvalescenci 

Křečové žíly se operují moderními 
metodami, například laserem

ČÍM DŘÍVE 
PACIENT PROBLÉM 

S METLIČKAMI ŘEŠÍ, 
TÍM JE OPERACE MÉNĚ 

NÁROČNÁ.



Přírodní masážní houbičky Erborian z asijské rostlinky 
KonJac umí jemně namasírovat pleť obličeje a zajišťují 
lepší cirkulaci krve a exfoliaci. Kromě varianty natural 
jsou k dostání ještě zelená se zeleným čajem a černá 
s obsahem bambusového uhlí. 349 Kč

SOUKROMÉ LÁZNĚ
Jak se v nevlídném zimním počasí trochu rozmazlit? Netoužíte po dlouhém 

pracovním dni po ničem jiném než si pořádně prohřát celé tělo? Naložte se 
doma do vany a udělejte si příjemnou siestu s voňavými pomocníky.

Simona Procházková, Foto: archiv firem
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Svěží vůně moře řady Compagnie de Pro-
vence Mediterranée vás v myšlenkách pře-
nese na slunečnou pláž. Pěna do koupele 
uvolní tělo i mysl a čistě přírodní receptura 
zanechá pokožku vláčnou a krásně provo-
něnou. 263 Kč, nordicday.cz

Lázeňská řada Dove Der-
maSpa Uplifted+ s techno-
logií pro hloubkovou hyd-
rataci podporuje pevnost 
a pružnost pokožky celého 
těla. Zahrnuje lehké tělové 
mléko, saténově hebký 
tělový olej a chladivý gel 
na tělo s  hlavicí pro inten-
zivní masáž a voní po lekní-
nech, fialkách a pačuli.

Zahalte se do vůně lotusu a bergamotu. Tělový 
peeling The Ritual of Karma Body Scrub se pou-
žívá během sprchování nebo koupele na pokožku 
celého těla. Po jemné masáži zůstane pleť hladká, 
jemnější a vypnutá. Rituals, 570 Kč

Pro zimní vyživující péči oceníte jemný tělový peeling 
s výtažky granátového jablka Pomegranate Body 
Scrub. Dále obsahuje směs slunečnicových semen, kte-
ré šetrně zbaví pokožku odumřelých buněk a osvěží ji. 
Crabtree & Evelyn, 590 Kč
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Čistě přírodní a uvolňující  spr-
chový olej Relax šetrně odstra-
ňuje pot i nečistoty a pokožku 
hydratuje bez nadměrného od-
maštění. Hodí se pro péči před 
hloubkovou očistou pokožky 
v sauně nebo tělovou masáží. 
Saloos, 110 Kč

Pleťový masážní krém Syncare se vzácným ar-
ganovým olejem je ideálním přípravkem pro 
prokrvující masáž obličeje. Hloubkově hydratuje 
pokožku a bojuje proti vráskám díky koktejlu vita-
minů a kolagenu. Syncare, 352 Kč

Anticelulitidní tělový peeling Minus 417je přírodním vyhlazujícím 
a zpevňujícím tělovým přípravkem s obsahem kofeinu a minerálů 
a solí z Mrtvého moře, které mají schopnost tvarovat a zpevnit po-
kožku. Po použití je pokožka připravena na nanesení účinných krémů 
nebo olejů proti celulitidě.  Mud Phyto, nuspring.cz, 790 Kč

Masážní a tělové oleje v tuhé for-
mě, tzv. masážítka: růžové Pearl 
pro milovníky květinovo-ovoc-
ných vůní s arganovým olejem, 
kávové Percup s celými kávovými 
zrny a kokosovým i jojobovým 
olejem. Lush, 295 Kč

Luxusní olejová koupel pro 
vysušenou pokožku s bioarga-
novým olejem uvolňuje napětí 
a odplavuje únavu. Pokožka 
zůstává po koupeli sametově 
hebká a jemně provoněná. Vi-
vaco, 99 Kč

BENEFITY 
SAUNOVÁNÍ

*Relax, zážitek, pocit uvolnění…to vše 
nabízí roztopená sauna. A když se k tomu 
ještě přidá omamná uklidňující nebo na-
opak osvěžující vůně, požitek pro tělo 
i duši je přímo dokonalý.  Ve světě sauno-
vání mají své nezastupitelné místo esen-
ciální oleje. Prokazatelně totiž pozitivně 
ovlivňují lidskou duši, emoce a zdraví. 
Pouhých pár kapek navodí příjemnou at-
mosféru a povzbudí nejen psychiku, ale 
i očistné tělesné procesy.
*Esenciální oleje se působením tepla po-
stupně odpařují, intenzivně stimulují moz-
kové centrum a podporují obranyschop-
nost. Je velmi důležité, aby byl olej kvalitní 
a 100 % přírodní, protože je vnímán ce-
lým naším tělem a ovlivňuje jej.  
*Oleje pomáhají při dýchacích potížích, 
podporovat koncentraci a příznivě půso-
bit při migrénách. Dokáží tělo příjemně 
povzbudit i uvolnit a některé můžou mít až 
afrodiziakální účinky. 



ZLODĚJ KOSTÍ SE 
UMÍ MASKOVAT
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O
steoporóza nebo také 
řídnutí kostí je metabo-
lické onemocnění kostní 
tkáně. Projevuje se jejím 
úbytkem, změnami struk-
tury a zvýšením pravdě-

podobnosti zlomenin. Kost se postupně oslabuje 
a při námaze povolí. Než ale dojde ke zlomenině, 
„zloděj kostí“, jak se této nemoci říká, zůstává v ano-
nymitě. V kostech se vytvářejí póry, ubývá v nich 
vápník a jiné minerály. Příčinou může být podvýži-
va, nedostatek pohybu, věk nebo menopauza. 

KOSTI POTŘEBUJÍ 
POHYB, TO JE TO 

NEJMENŠÍ, CO PRO NĚ 
MŮŽEME DĚLAT. 

Stačí jeden nešikovný krok, pád a pak už jen houkající sanitka. Zlomenina 
nohy, ruky nebo obávaná zlomenina krčku − a do té doby žádné varování. 

Teprve u lékaře se ukáže viník: osteoporóza. 

Milana Šimáčková, Foto: Fotolia
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VŠE PR/O ZDRAVÍ

SKVĚLÝ MATERIÁL
Proč k tomu dochází, když je známo, že kosti 
jsou nejkvalitnější stavební materiál? Jsou pev-
né, pružné, lehké a odolné. Jejich pevnost je 
čtyřikrát větší než u betonu, vůči zátěži jsou stej-
ně odolné jako hliník a navíc jsou ve srovnání 
s ocelí pětkrát lehčí. Kosti dokonale spojují bílko-
viny kolagenu a minerální látky – bez kolagenu 
by byla kost křehká, bez minerálů by nás ne-
unesla. V kostech probíhá neustále přestavba 
díky práci základních buněk osteoblastů, které 
tvoří kostní hmotu a podporují ukládání mine-
rálních látek (zejména vápník a fosfor) a také 
osteoklastů, které naopak kost odbourávají. 
Jenže věk se podepisuje i na stavu našeho doko-
nalého stavebního materiálu. Růst nebo úbytek 
kostní hmoty ovlivní i hladina pohlavních hormonů. 
Jakmile začne klesat, je kost vystavena nebezpečí, 

křehne a může řídnout. Proto také onemocnění 
ohrožuje v daleko větší míře ženy pro přechodu 
než muže nebo mladší ženy.  

JAK SE POZNÁ?

Zdravé kosti jsou dostatečně silné na to, aby 
odolaly nárazům a pádům. Jestliže ale postih-
ne ženu po padesátce zlomenina, bylo by asi 
na místě podstoupit ultrazvukovou denzitomet-
rii. Doporučit ji může praktický lékař, gynekolog 
i stomatolog. Dá se tak změřit hustota kostní 
tkáně, množství vápníku a minerálů v kostech. 
Vyšetření je bezbolestné, měří se z patní kosti. 
Pokud lékař tak zjistí úbytek minerálů z kostí, do-
poručí další vyšetření a z nich vyplývající léčbu.

Milana radí…
I když ne každý má 
osteoporózu, roz- 
hodně se vyplatí my-
slet na nebezpečí, 
které ve vyšším věku 
přirozeně křehnou-
cím kostem hrozí. 
S tím  souvisí  i úpra-

va vybavení bytu – jde zejména o bez-
bariérové koupelny: velký počet úrazů 
vzniká zejména na vlhké podlaze, a také 
zakopnutím o nejrůznější „dekorační“ ko-
berečky, rohožky a předložky.

KOHO OSTEOPORÓZA 
OHROŽUJE
l Častěji hrozí ženám s drobnou štíhlou 
postavou, s jemnějšími kostmi. Ženy s ro-
bustnější kostrou jsou ve výhodě, ale ne-
musí to být pravidlo.
l Na kvalitu a pevnost kostí mají vliv 
strava a léky, např. kortikoidy odvápňují, 
ztrátu kostní hmoty můžou ovlivnit i léky 
na štítnou žlázu, na autoimunitní choroby, 
antidepresiva. 
l Kostem škodí i tabákový kouř. Ohro-
žené jsou i ty kuřačky, které se již cigaret 
vzdaly. Bez viny není ani alkohol, vzhle-
dem k jeho dehydratačním účinkům do-
chází ke ztrátě vápníkových iontů. Dalším 
faktorem je i porucha trávení a vstřebává-
ní živin, stravovací návyky, permanentní 
hubnutí nebo anorexie. Velmi nízká těles-
ná hmotnost snižuje hladinu produkova-
ných hormonů, estrogenů, a to zasahuje 
stavbu kostí. Nedostatek hormonů v těle 
může způsobovat i porucha příjmu po-
travy, nadměrná a vyčerpávající námaha 
nebo syndrom polycystických vaječníků. 
l Důležitý vliv má i rodinná anamnéza. 
Časté zlomeniny, nízká hmotnost nebo 
viditelné ohnutí kostry rodičů a prarodičů 
ve stáří – i v takových případech existuje 
vyšší míra rizika. 

Na vyšetření zjišťující kvalitu kostí si 
zašla i herečka Michaela Dolinová

l Pevnost kostí dosahuje maximálních hod-
not mezi 20. a  30. rokem. Množství kostní 
hmoty závisí na dědičnosti, na stylu života. 
Zdravé kosti potřebují vápník, ti kdo se vy-
hýbají mléku, můžou sáhnout po doplňcích 
stravy obsahujích vápník, hořčík a vitamin D.
l Mléko jako zdroj vápníku může v určitých 
případech nahradit např. mák, sezamová se-
mínka, mandle, ořechy, mořské ryby (sardin-
ky s kostičkami), luštěniny, celozrnné obilovi-
ny, kakao, brokolice, květák, celer, kapusta, 
kedluben, slunečnicová semínka, čokoláda, 
vejce a minerálky. Denní potřeba vápníku se 
pohybuje mezi 800 až 1200 mg.

l Kosti potřebují vitamin D, který se vytvá-
ří v pokožce za přístupu slunečního záření 
a pomáhá správnému vstřebávání a využití 
vápníku. I to je důvod pro procházky na čers-
tvém vzduchu, které ovšem často chybí právě 
starším lidem. 
l Kosti potřebují pohyb: procházky jsou mi-
nimální pomoc, kterou jim můžeme dopřát. 
Ochranou proti osteoporóze je vedle vhod-
né stravy i jejich dostatečné zatěžování po-
hybem. Ideální je plavání, chůze v bezpeč-
ném prostředí, kde nehrozí riziko zakopnutí 
a pádu. 

JAK SE CHRÁNIT 
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CO VÁS POSTAVÍ NA NOHY
Hana Profousová, Foto: archiv firem

SKLÁDAČKA TIPŮ, NOVINEK A INFORMACÍ O ZDRAVÍ

SLATINA VE VANĚ
Technologie zábalových van je léčebná procedura vhodná 
především pro pacienty s nemocemi pohybového aparátu, rev-
matoidním onemocněním a bolestmi zad a kloubů. V Léčebných 
lázních Bohdaneč se aplikují rašelinové koupele výjimečným 
způsobem: pacient leží ve vodním lůžku, které uvnitř zábalu udr-
žuje stálou teplotu 38-39 °C,  ale se slatinou není v bezprostřed-
ním kontaktu. Celá procedura je komfortnější, účinnější a dokáže 
přesněji zasáhnout jen místo bolesti. 

CO TĚHOTNÉ 
OPRAVDU 
POTŘEBUJÍ?
Doplňky stravy pro těhotné a kojící ženy 
obsahují často i látky, které nepotřebují 
a které zbytečně zatěžují jejich organis-
mus. Zvýšenou potřebu vitaminů totiž ob-
vykle pokryjí pestrou stravou. Odborníci 
radí, že by to měla být: kyselina listová, 
vitaminy E a D, jód a omega 3 nenasy-
cené mastné kyseliny. Přesně tyto složky 
obsahuje francouzská novinka Ogestan. 
Díky obsahu kyseliny listové je vhodným 
doplňkem už při plánování miminka. 
Jeho optimální složení pak zajišťuje do-
statek skutečně potřebných látek během 
celého těhotenství a doby kojení.

BYLINKAMI PROTI 
NACHLAZENÍ
Jitrocel, mateřídouška, lípa… S úspěchem je užívaly už 
naše prababičky. Vyznat se v nich tak dobře nemusíte, 
stačí, když si pořídíte ten správný sirup. MaxiVita Her-
bal bylinný sirup na posílení imunity obsahuje výtažky 
z echinacey, plicníku a vitaminy. MaxiVita Herbal bylin-
ný průduškový čaj bojuje proti kašli výtažky z jitrocele, 
mateřídoušky, echinacey a vitaminem C. MaxiVita Her-
bal bylinný respirační sirup s výtažky z lipového květu, 
divizny a vitaminem C dobře působí na horní cesty dý-
chací, MaxiVita Herbal bylinný pro lepší odkašlávání 
se skládá z jitrocele, mateřídoušky a vitaminu C. 

JEN SE KLIDNĚ SMĚJTE!
Stydíte se ukázat zuby, protože nejsou právě nejbělejší? Zkuste bělicí 
zubní pastu Prevdent. Její složení spojuje účinky minerálu hydroxya-
patitu a xylitolu. Díky nanočásticím hydroxyapatit snadno proniká 
zubovinou a zubní sklovinou a vyplňuje kanálky. Výsledkem je pak 
zdravý, zářivě bílý chrup. Xylitol zase obsahuje složku, která účinně 
zabraňuje ulpívání bakterií na povrchu zubu a zabraňuje vzniku zub-
ního kazu. Pasta díky revoluční nanotechnologii obnovuje a remine-
ralizuje poškozenou zubní sklovinu.

ODHALTE JI VČAS!
Věkem podmíněná makulár-
ní degenerace je degene-
rativní onemocnění, jehož 
průběh by se dal charakte-
rizovat jako stárnutí centrální 
části sítnice, které je typické 
rozpadem funkční tkáně. 
Počáteční příznaky jsou: 
rovné linie měnící se ve zvl-
něné, potřeba více světla 
k běžným činnostem (čtení, 
psaní), chybějící písmena při 

čtení, změna barevného vidění či zastření centra vidění. Jde o velmi časté postižení, 
které je nevratné a neléčitelné, přitom povědomí o něm je velmi nízké. „Jediným 
způsobem, jak předejít věkem podmíněné makulární degeneraci, je strava bohatá 
na klíčové látky – antioxidanty, karotenoidy, vitaminy a minerály,“ říká o prevenci  
MUDr. Pavel Němec z ÚVN Praha. „ Konkrétně tedy lutein, zeaxanthin, vitamin C 
a E, zinek, omega 3 a omega 6 mastné kyseliny, hořčík, selen, měď.“  Kromě stravy 
nám můžou posloužit také potravinové doplňky jako např. Protectum omega 3, Pro-
tectum Vital či Protectum Ginkgo Extra.

MUDr. Pavel Němec při vyšetření zraku
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O
dhodlali jste se začátkem 
roku k redukci své těles-
né hmotnosti? Pak máte 
z čeho vybírat! S do-
plňky stravy k podpoře 
hubnutí se v obchodech 

v posledních letech doslova roztrhl pytel.
Jak ale opravdu fungují?

„O tabletách na hubnutí panuje spousta mýtů. 
Koneckonců, komu by se nelíbilo, kdyby spolkl 
zázračnou tabletu a získal by postavu modelky. 
Samozřejmě, že existují spalovače tuků a ´od-
vodňovače´, je nutné k nim ale přistupovat jako 
k podpůrným prostředkům, pečlivě si vybrat 
a neočekávat zázraky, že za nás odvedou 
veškerou práci. Také je důležité si uvědomit, že 
hubnutí by mělo být postupné, abychom si zdra-
votně neublížili. Přípravkům, které slibují úbytek 
pět a více kilogramů za měsíc, já osobně ani 
nevěřím,“ zdůrazňuje Věra  Burešová, hlavní 
výživová poradkyně společnosti Naturhouse.

BERLIČKA, ALE NE 
SPÁSA
Každý výživový poradce potvrdí, že doplňky 
stravy můžou být během procesu redukce hmot-
nosti šikovným podpůrným prostředkem, jakousi 
„berličkou“, která znásobí vaši snahu (zejména 
ty s obsahem kofeinu, taurinu, carnitinu, esen-
ciálních aminokyselin, zelené kávy), nelze se 
na ně ale spoléhat jako na „samospasitelnou“ 
metodu. Bez pestré a vyvážené stravy, přiměře-
ného pravidelného pohybu a pozitivní mysli se 
hubne velice těžko. 

Jednoduše řečeno, pokud příjem energie není 
nižší než výdej, kila navíc se vás nepustí ani 
v případě, že budete pětkrát denně popíjet hub-
noucí drinky nebo polykat pilulky s exotickými 
rostlinkami, slibujícími rozpuštění tuků. 

A když už člověk zhubne, je důležité umět si 
štíhlou linii také udržet a vyvarovat se jo-jo efek-
tu. Vše tedy musí vždy začít v hlavě. Základem 
úspěchu je komplexní změna životního stylu 
a jídelníčku.
 
HLAVNĚ POMALU 

Světová zdravotnická organizace (WHO) do-
poručuje optimální ztrátu tělesné hmotnosti půl 
kilogramu až jeden kilogram za týden. Je to 
z toho důvodu, aby nebyly zbytečně přetěžo-
vány čisticí orgány jako ledviny, játra a střeva. 
Tuková tkáň obsahuje spoustu toxinů, když tedy 
hubneme, musí si s nimi naše tělo poradit. S tím 
můžou pomoct produkty na bylinné bázi, které 
šetrně aktivují lymfatický systém, játra, žlučník, 
ledviny anebo střeva. Zároveň pomůžou dopl-
nit potřebné vitaminy a minerální látky tak, aby 
současně nepřetěžovaly organismus. Je však 
dobré poradit se s odborníkem, který produkt 
a bylinky jsou právě pro vás vhodné z hlediska 
vašeho celkového zdravotního stavu.

JEĎTE NA ZELENOU

Jednoznačně přínosné jsou při snaze o zhub-
nutí přírodní přípravky, které umí čistit střeva. 
Vsaďte například na zelené potraviny – zelený 
ječmen, řasy chlorelu a spirulinu. Ty mají kromě 
antioxidačních účinků také mnoho dalších pozi-
tivních účinků na organismus. 

„Mezi nejosvědčenější prostředky patří vlákni-
na či psylium, které v žaludku několikanásobně 
nabobtnají, a proto se netrápíte hlady. Na tom-
to principu funguje většina produktů na hubnutí
Užitečné jsou také například extrakty z ana-
nasu obsahující bromelin, který štěpí bílkoviny 
a napomáhá trávení, či výtažky z chilli papriček 
s kapsaicinem, který má termogenní efekt, pro-
to papričky tak pálí, a tím urychlují metabolis-

mus. A v neposlední řadě pak skořice: reguluje 
metabolismus cholesterolu a cukru. Pak jsou tu 
doplňky stravy snižující chutě na sladké, jakými 
je například chrom či zmíněná spirulina,“ radí 
PharmDr.  Tomáš  Arndt z internetového ob-
chodu Prodzravi.cz.

VŠE PR/O ZDRAVÍ

DÁM SI KOKTEJL A ZHUBNU?
Na trhu je k dispozici celá řada nejrůznějších sirupů, 
koktejlů, pilulek a čajů, které slibují snadné zhubnutí 
a rychlé vymizení tukových polštářků. Vyzkoušeli jste je? 
Ano, některé z těchto přípravků opravdu dokážou pomoct 
při shazování přebytečných kil, zázraky ale neumí.

Simona Procházková, foto: archiv firem

Potravinové doplňky 
na hubnutí

1. FIT meSlim&Burn k podpoře odbourávání 
a spalování tuků, zejména po sportovním výkonu, 
599 Kč 

2.Detox & Slim – kombinace zeleného čaje 
s kopřivou, která napomáhá přirozenému 
procesu očisty organismu. Doporučuje se vypít 
aspoň 2-3 šálky denně v období, kdy držíte 
dietu. Teekanne, 29 Kč 

3.Chilliburner – přírodní přípravek s vysokým 
obsahem chilli papriček,  285 Kč 

4.Perfect Slim Drink s glukomananem, který 
přispívá ke snižování hmotnosti a udržení 
normální hladiny cholesterolu v krvi, 290 Kč 

5.Acai Berry Thin - obsahuje ovoce acai berry, 
které je silným antioxidantem, 319 Kč 

6.Ascoffin Slim obsahuje výtažky ze čtyř různých 
rostlinných extraktů – Guarany, Yerba Maté, 
Garcinia Cambogia a zelené kávy, 210 Kč
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N
aše populace se doží-
vá stále vyššího věku 
a v mnohém za to vdě-
čí farmacii. V dnešní 
době máme lék snad 
na všechno – to ov-

šem může přinášet i problémy. Ne každý lékař 

je tak osvícený, ale se zamyslel nad kombinací 
medikamentů, které nám předepisuje. A ne kaž-
dý lékárník je tak empatický, aby nás upozornil, 
že tento lék není dobré užívat společně s jiným 
lékem. Pokud ale navštěvujete stejnou lékárnu, 
kontroluje „váš“ magistr nebo magistra vaši 
lékovou historii.

NEBOJTE SE ZEPTAT
Aby pacient užíval pouze jeden lék, je 
v dnešní době čím dál výjimečnější. Málo-
kdy je to totiž dostačující. Navíc je účinek 
ovlivněný věkem, zdravotním stavem 
i životním stylem. Při současném užívání růz-
ných medikamentů se často mění síla a dél-

Jeden prášek na hlavu, druhý na bolest břicha. Při viróze si jich raději 
naordinujeme víc, aby byl účinek co nejrychlejší… Takhle se mnozí z nás 

stávají sami sobě lékařem a lékárníkem. Ale pozor: víc medikamentů nemusí 
znamenat víc zdraví. Spíš naopak.

Hana Profousová, Foto: Fotolia a archiv
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ka jejich účinku a může docházet k vzá-
jemnému ovlivňování. Tento jen se nazývá 
léková interakce. 

„Lékové interakce bohužel nevznikají pouze 
užíváním léků na lékařský předpis nebo těch 
volně prodejných,“ vysvětluje Mgr.  Marti-
na Štěpková z teplické lékárny Alphega, 
„Také kombinace léků s některými složkami 
potravy, nápojů nebo vlivem jistých chemic-
kých látek z našeho okolního prostředí – 
např. cigaretový kouř – nás můžou pěkně po-
trápit. Proto první pravidlo ve světě lékových 
interakcí zní: Vždy dodržujte pokyny svého 
lékaře či lékárníka.“

K problémům ale dochází spíš při užívání 
léků volně prodejných. Některé mají sice 
různé názvy i formy, ale obsahují stejnou 
účinnou látku. Lidé si nepřečtou příbalový le-
ták a ve snaze zbavit se co nejrychleji potíží 
polykají jeden prášek za druhým. Stává se to 
nejčastěji u volně prodejných léků na bolest 
s obsahem paracetamolu či ibuprofenu. Dojít 
k tomu může také v případě, že nám léky pře-
depisuje víc lékařů nebo si je vyzvedáváme 
v různých lékárnách. Vždy se vyplatí zeptat 
se svého praktického lékaře nebo lékárníka. 
Na rozdíl od nás totiž vědí, které léky obsa-
hují stejnou účinnou látku, i když mají třeba 
jiný název, protože je vyrábí jiná farmaceu-
tická společnost.

POZOR NA GRAPEFRUIT 
I MLÉKO
Stejně nebezpečné jako nesprávné kombinace 
léků můžou být i interakce mezi léčivy a příprav-
ky rostlinného původu či potravinami. Za nejvý-
znamnější interakce léků s nápoji je zodpověd-
ný alkohol, grapefruitová šťáva a mléko. 

Grapefruitová šťáva významně snižuje pře-
měnu některých léků ve střevě, čímž dochází 
k tomu, že se do těla vstřebává mnohem více 

účinné látky, než je vhodné. Tím se jednak zvy-
šuje účinek až na nežádoucí mez, ale zároveň 
i riziko nežádoucích účinků. Škodit můžou grep, 
pomelo nebo pomeranče také tak, že zabloku-
jí v organismu odbourávání léku, který se pak 
v těle pacienta hromadí. Největší změny vyvo-
lané interakcí grapefruitové šťávy a léku byly 
popsány u simvastatinu, který je určen ke sníže-
ní hladiny cholesterolu.

Mléko snižuje vstřebávání tetracyklinových 
antibiotik a některých chinolonových chemo-
terapeutik, které pak nemusejí být dostatečně 
účinné v léčbě infekcí. 

Kombinace léků s alkoholem není doporučová-
na obecně, a to s ohledem na zvýšenou mož-
nost výskytu nežádoucích účinků a zatěžovaní 
jaterní funkce. Například alkohol v kombinaci 
s léčivými přípravky tlumicími centrální nervo-
vý systém může mít tlumivý účinek, v kombi-
naci s metronidazolem někdy vyvolává křeče 
v břiše, nucení na zvracení, bolesti hlavy. 

ŽÁDOUCÍ INTERAKCE

Vstřebávání léků může ovlivnit i současné uží-
vání vlákniny (např. Psyllium), ale děje se tak 
zpravidla až po delší době. Řešením je určitý 
časový rozestup mezi užitím různých léčivých 
prostředků. 

Velmi časté interakce léků s bylinami souvisejí 
s užíváním třezalky tečkované (především anti-
koncepce). Mezi léčivé látky, jejichž účinek je 
nejvíce ovlivněn mnoha různými složkami po-
travy, patří warfarin, používaný k ředění krve. 
Léčba warfarinem je zpravidla dlouhodobá, 
proto se pacienti musejí důkladně seznámit 
s vhodným jídelníčkem a dodržovat ho. Je třeba 
omezit zelí, kysané zelí, kapustu, špenát, čínské 
zelí, hlávkový salát, brokolici či květák. 

I když většina interakcí nás může za určitých 
podmínek ohrozit, někdy je toto vzájemné ovliv-

nění, zvýšení nebo snížení účinku léku v léčbě 
využitelné. Příkladem žádoucích interakcí jsou 
lékové kombinace zesilující účinek léčivých 
látek, například při léčbě bolesti či vysokého 
krevního tlaku. 

LÉKOVÉ INTERAKCE JE VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ MOŽNÉ JEDNODUŠE 
OVLIVNIT ÚPRAVOU DÁVKOVÁNÍ, SLEDOVÁNÍM PACIENTA NEBO 

DIETNÍM OPATŘENÍM.

ČTĚTE PŘÍBALOVÉ 
LETÁKY!
Léková interakce znamená, že jedno lé-
čivo mění účinky jiného, a to buď tím, že 
ho zvýší, sníží nebo úplně zruší. Některé 
kombinace léků můžou být pro pacien-
ta nebezpečné a poškodit jeho zdraví. 
Interakce se u každého pacienta může 
projevovat jinak a proto je různá i nápra-
va. Někdy stačí pouze dávku léků snížit 
nebo dočasně je přestat užívat, v jiných 
případech je nutné je vyměnit za jiné. 
Proto je nutné informovat lékaře i lékární-
ka o všech lécích, které máte předepsané 
a zmínit byste to měli i při nákupu volně 
prodejných léčiv. Informace o interakcích 
je možné nalézt také v příbalovém letáku, 
proto se vyplatí je číst. 

Mgr. Martina Štěpková
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DÁVEJTE SVÉMU 
TĚLU TO NEJLEPŠÍ

J
edno je jisté: rozhodně byste bě-
hem dní, kdy se rozhodnete žít 
a jíst zdravě, neměli hladovět. 
To je podle odborníků pravidlo 
číslo jedna. V dnešní době od-
borníci navíc dodávají, že víc než 

na kvantitu – tedy její omezování 

– byste se měli zaměřit na kvalitu potravin, 
kterými dodáváte energii svému tělu. 

Jak poznáte, že si vaše tělo žádá změnu? Podle 
lékařů nikoliv pohybem ručičky na váze, která 
se vychyluje ve váš neprospěch, ale spíš tím, jak 
vypadají vaše vlasy, pleť, zuby... Čínská medicí-

na to propaguje už stovky let a ta západní se 
od ní pomalu začíná učit.

JÍDELNÍČEK MISTRŮ

Žijeme v době plné stresu a ten se právě od-
ráží v nesouladu celého těla. Tedy i na jeho 

Také jste si s příchodem nového roku dali předsevzetí týkající se 
jídelníčku? Nemuselo jít hned o přísné a někdy i nevyvážené diety. 

Mnoho lidí si slibuje, že začne konečně jíst zdravě. Jenže co to 
ve skutečnosti znamená a jak k takovému superjídelníčku přistupovat?

Klára Kotábová, Foto: Fotolia
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vzhledu. Pokud pro vás rok 2017 má být 
zdravý a veselý, prohlédněte se u zrcadla,  
naordinujte si jídelníček mistrů a máte vyhrá-
no. Nutriční specialisté se shodují, že zdravá 
a vyvážená strava, a také to, jak umíte zabo-
jovat se stresem, to vše se projeví nejprve prá-
vě na vzhledu vašich vlasů a pleti. Výživová 
koučka Jana Chalupská vysvětluje: „Vnitřní 
pohoda člověka, to jak zdravě jí, se projevuje 
na stavu vlasů, jeho pokožky. Je potřeba vyla-
dit denní příjem potřebných minerálů tak, aby 
vaše tváře i hříva zářily zdravím.“

 
Odbornice potvrzuje, že jídlo a přístup k němu 
má velký vliv na náš celkový vzhled. „Nejíme 
jen proto, abychom se nasytili, měli bychom 
také tělu dodat, co potřebuje. Zdravá strava 
je základ dlouhověkosti a komplexního zdra-
ví, proto se vyplatí hledět na kvalitu, nikoliv 
na kvantitu. Předcházejte budoucím obtížím tím, 
že budete servírovat potraviny, které mají smy-
sl. Vynechejte nákupy ve slevách, cukrovinky, 
chipsy i kolové nápoje, váš organismus si žádá 
něco jiného. Navíc je faktem, že zdravé potra-
viny vás zasytí na velmi dlouhou dobu, takže 
i když jsou dražší v pořizovacích nákladech, 
paradoxně vás porce jídla k obědu vyjde lev-
něji.“

ZDRAVÍ ZE STŘEVA

Vizážistka Martina Jakešová potvrzuje, že 
si můžete pořídit drahá líčidla, ale pravý stav 
věci s nimi vždy jen zkorigujete, nikdy nepře-
kryjete dokonale a stoprocentně. „Je vždy lepší 
akné vyléčit než ho překrývat množstvím pří-
pravků. To může být ve své podstatě kontrapro-
duktivní.“ Podle jejího názoru je pro pleť a její 
stav nejdůležitější dostatek pohybu na čerstvém 
vzduchu, vyvážený jídelníček, vnitřní pohoda. 
A konzumace vitaminu C. „Díky němu se v těle 
tvoří kolagen nezbytný pro dokonalý vzhled 

vaší pleti a vlasů. Proto modelky milují čerstvé 
džusy, neslazené smoothies a podobně. Vědí 
totiž, jak významné pro jejich pracovní nástroj 
– tedy vzhled – jsou“.

Odbornice na výživu dodává: „Pokud chcete 
mít pleť hladkou, čistou a nemastící se, vyne-
chejte ze svého jídelníčku kofein, alkohol, chi-
lli, kari a zázvor. Také neservírujte zrající sýry, 
omezte příjem cukru a tuku.“ 

Obecně platí, že zdraví vychází z tenkého 
a tlustého střeva. Pokud nemáte v rovnováze 
bakterie, které tato místa osidlují, pak se vám 
do organismu dostávají i látky, které by za nor-
málního stavu věci nepronikly jejich ochranou 
a byly vyloučeny z těla přirozenou cestou. Vý-
živová koučka proto doporučuje: „Jako první 
změnu v jídelníčku, která vám výrazně pomů-
že, vždy doporučuju naservírovat si pravidelné 
dávky probiotik i prebiotik, například v podobě 
jogurtů nebo i výživových doplňků. Na stavu 
vaší pleti i vlasů se to příznivě projeví během 
několika dní.“
 
CO JÍST PRO ZDRAVÝ 
VZHLED?
Jaké potraviny byste měli mít tedy v lednici 
a vždy konzumovat s pocitem, že to děláte pro 
svůj dokonale zdravý vzhled?

Červené maso. Šťavnatý steak je plný protei-
nů, díky jeho konzumaci nebudete chudokrev-
ná. Lidé, kteří trpí nedostatkem železa, mívají 
často slabé vlasy, nehezkou pleť – jakoby na-
šedlou. Pro vlastní krásu byste tedy měla čer-
vené maso jíst denně. Navíc jeho konzumace 
předchází vzniku diabetu druhého typu, což už 
stojí za zvážení.

Borůvky. Antioxidanty obsažené v borův-
kách ochraňují váš buněčný systém. A tím před-
cházejí poškození volnými radikály. Ty na vás 
útočí, když jste ve stresu, bylo by proto na mís-
tě na porady vyrážet s miskou tohoto ovoce. 
Protože stres se projevuje nejvíc na stavu akné, 
pokud jím trpíte, a pevnosti vlasů.

Pivo. Je jedním ze zdrojů vitaminu B, který je 
odpovědný za stav vaší vlasové pokožky, jejíž 

stav zase napomáhá růstu vlasů i jejich pevnos-
ti. Stačí ale jedno malé pivo denně pro krásu!

Mušle. Jsou plné zinku, díky němuž budou 
vaše vlasy i pokožka zářit. Denní dávku zinku 
máte v jedné mušli, jinak musíte deficit dohánět 
fazolemi, drůbežím masem, fortifikovanými ce-
reáliemi.

Vajíčka.  Zdroj čistého proteinu, železa, vita-
minu D a biotinu. Tento koktejl vitaminů a mine-
rálů předchází a zabraňuje oslabení vlasových 
kořínků, dodává pokožce výživu i zdravou 
barvičku. Stačí jedno denně a vážně nebudete 
potřebovat kondicionér.

Losos. Omega 3 nenasycené kyseliny jsou skvě-
lé pro zdravou pleť – díky ní je vyživená zevnitř. 
Benefitem je vitamin D, který svědčí zubům, kos-
tem. A také vlasům. Pokud je pokožka v dobré 
kondici, vlasové folikuly se neuvolňují. Také jeho 
konzumace předchází zánětům nehtového lůžka.

Para ořechy. Jsou nabité selenem, který napo-
máhá boji organismu se stárnutím. Jen šest para 
ořechů denně vám dodá doporučenou denní 
dávku selenu. Vlasy i pleť si budou lebedit…

Špenát. Zelené lístky jsou plné minerálů, vita-
minů a antioxidantů. Lutein, který obsahuje, po-
máhá zraku, předchází zánětlivým procesům 
na pokožce, je plný draslíku, železa, vápníku. 
To všechno potřebují vlasy, aby se zářivě leskly.

Rajčata. Obsahují lykopen, který je nejdů-
ležitějším antioxidantem pro náš organismus. 
Jen pamatujte, že ho tělo snadněji absorbuje 
z vařených či grilovaných rajčat než z těch 
v syrovém stavu. Dostatek lykopenu před-
chází vzniku komedonů a otevřených pórů 
na tváři.

Tmavá čokoláda. Čím vyšší obsah kakaa, 
tím lépe. Látky obsažené v něm pomáhají udr-
žet pleť hydratovanou, zabraňují slunečním 
paprskům, aby pokožku a vlasy nepoškodily 
– a především: čokoláda nezpůsobuje akné, 
jak se donedávna tradovalo. Ovšem aby ob-
sahovala dostatek rostlinných antioxidantů fla-
vonoidů pro naše tělo, musí být alespoň šede-
sátiprocentní.

O TOM, JAK BUDE 
VYPADAT VAŠE 

PLEŤ, VLASY A ZUBY, 
ROZHODUJE VÁŠ 

JÍDELNÍČEK.



Mléko způsobuje v těle záněty, zahleňuje, je příčinou obezity, řada lidí je 
na něj alergická, člověk je jediný tvor, který pije mléko i v dospělosti, což 

není normální… Určitě jste podobná varování slyšeli. Máme těmto tvrzením 
věřit? Posviťme si na ně. 

Hana Profousová, Foto: Bílé plus
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OTAZNÍKY 
KOLEM MLÉKA

ZDALEKA JIŽ NEPLATÍ, 
ŽE OBÉZNÍ LIDÉ ŽIJÍ VE 

VYSPĚLÝCH ZEMÍCH EVROPY 
A V AMERICE. VIDÍME 
DOSLOVA PANDEMII 
OBEZITY VE VĚTŠINĚ 

ROZVOJOVÝCH ZEMÍ.
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Ř
íká se, že polopravda 
je horší než lež. Mnoho 
z nich se objevuje i v sou-
vislosti s mlékem a mléčný-
mi výrobky. Můžeme se do-
číst, že konzumace mléka 

a mléčných výrobků může poškodit v podstatě 
celé naše tělo. Určitě nás postraší i argument, 
že nejvíc lidí s nadváhou či s obezitou žije v nej-
vyspělejších zemích, kde se konzumuje nejvíce 
mléka. Podobných mýtů je víc.

KONZUMACE MLÉKA 
A NADVÁHA?
„Zdaleka již neplatí, že obézní lidé žijí pouze 
ve vyspělých zemích Evropy a Ameriky. Vidíme 

doslova pandemii obezity, 
zvláště mezi mladými lid-
mi, ve většině rozvojových 
zemí světa,“ říká profesor 
RNDr. Jan Krejsek, CSc. 
z Ústavu klinické imunologie 
a alergologie LF UK a FN 
v Hradci Králové. „Nikdo 

nemůže zpochybnit skutečnost, že mléko 
a mléčné výrobky jsou nutričně i energeticky 
velmi bohaté. Musíme je tedy považovat za vy-
datné jídlo a tomu také přizpůsobit náš celkový 
jídelníček. Měl by zahrnovat převahu potravy 
rostlinného původu, která je rozumně doplněna 
o živočišné bílkoviny a tuky. Přítomny by proto 
měly být i mléčné potraviny, a to pro své nena-
hraditelné nutriční parametry.“

S jistotou se dá tvrdit, že lidé s obezitou se 
do tohoto stavu rozhodně nedostali hlavně kon-
zumací mléka a mléčných výrobků. Jejich nad-
měrná hmotnost se odráží v jejich nezdravém 
životním stylu, v němž chybí dostatek pohybu 
a potravin prospěšných organismu, tedy zele-
niny a ovoce. 

MLÉKO A ALERGIE ČI 
NESNÁŠENLIVOST?
Lidé tyto dva pojmy často zaměňují nebo 
ztotožňují. Jenže nesnášenlivostí (intolerancí) 
mléka rozumíme sníženou aktivitu enzymu lak-
tázy, který rozkládá mléčný cukr − laktózu. Lidé 
s nízkou aktivitou laktázy laktózu dostatečně ne-

rozkládají, a to jim pak způsobuje problémy, ja-
kými jsou nejčastěji nadýmání, bolest břicha či 
průjem. Takto je u nás postiženo méně než pět 
procent dospělých, ovšem jiné lidské populace 
(např. Asiaté) ztrácejí v dospělosti laktázovou 
aktivitu a mléko netolerují.

Vedle nesnášenlivosti mléka může být vzácně 
příčinou zdravotních obtíží vyvolaných kon-
zumací mléka a mléčných výrobků alergie 
na složky mléka.  „Jedná se o imunopatologic-
kou reakci, kdy některé protilátky reagují urči-
tým způsobem s definovanými alergeny mléka. 
U alergických osob vyvolá vystavení se i pou-
hému stopovému množství alergenů okamžitou 
alergickou reakci. Postiženy můžou být všechny 
orgány těla. Klinické projevy, jako je svědění 
či otok, obvykle začínají v ústní dutině,“ uvádí 
přední český alergolog.

Případy alergie na mléčnou bílkovinu jsou 
v naší populaci ještě vzácnější než případy into-
lerance. Nejčastěji se vyskytují v dětském věku 
(2 - 3 % tříletých dětí). Většina dětských pacien-
tů však z těchto obtíží „vyroste“ a v dospělosti 
je u nás výskyt alergie na mléko odhadován 
na 0,1 - 0,5 % populace. 

MLÉKO VS. PRŮJMY 
A ZÁCPY 
Lidé vyznávající alternativní způsob stravová-
ní často varují před produkty z mléka a tvrdí, 
že jsou příčinou jak průjmu, tak zácpy. Není 
to pravda: nerovnováhu organismu, která se 
projevuje problémy s trávením a vylučováním, 
můžou pozitivně ovlivnit právě zakysané mléč-
né výrobky. „Ve fermentovaných produktech 
z mléka, například v jogurtech nebo podmáslí 
jsou kromě velmi cenných nutričních látek pří-

tomny také prospěšné mikroorganismy, které 
označujeme jako probiotické bakterie. Jejich 
blahodárný vliv na trávení prokázalo velké 
množství vědeckých studií. V případě zácpy 
působí příznivě na střevní mikroflóru, která je 
většinou narušena našimi špatnými stravovacími 
návyky. Paradoxně velmi výhodně působí pro-
biotické mikroby i v opačné situaci, kdy trpíme 
průjmem,“ vysvětluje odborník.

MLÉKO A NEDOSTATEK 
ŽELEZA?
Velmi populárním mýtem je tvrzení, že pití 
mléka způsobuje nedostatek železa a anemii. 
I to je pouze polopravda, protože mléko pa-
tří mezi mnohé složky naší stravy, ve kterých 
je množství železa skutečně relativně nízké. 
„Kromě kojeneckého a batolecího věku, kdy 
jsou mléčné produkty určené pro daný věk 
obohaceny o železo a kdy není doporučová-
no pití běžného mléka, musíme svůj jídelníček 
obohatit o potraviny, jež jsou na železo bohaté. 
Za případnou anemii tedy není na vině mléko, 
ale nenormální skladba jídelníčku, v níž nejsou 
zdroje železa,“ upřesňuje profesor Krejsek.

ŠKODLIVÉ LÁTKY 
V KRMIVU DOJNIC?
Bezpečnost potravin nejen z mikrobiálního pů-
vodu, ale i s ohledem na další škodliviny, je pri-
oritou politiky EU. Neobstojí proto tvrzení, že se 
do mléka dojnic můžou dostávat škodlivé látky 
z jejich krmení. V potravinářských standardech 
je dále zákaz jakékoliv přidávání „éček“ nebo 
ředění mléka vodou. 

„Je všeobecně známo, že v současné době Ev-
ropa prožívá až kritickou nadprodukci mléka. 
To umožňuje zpracovatelům mléka zvyšovat 
nároky na kvalitu mléčné suroviny. Sedlák, kte-
rý by neplnil tyto přísně sledované ukazatele 
kvality mléčné suroviny, by mléko zpracovateli 
neprodal,“ dodává doktor Krejsek.

VE STRAVĚ 
BY MĚLY BÝT 

PŘÍTOMNY MLÉČNÉ 
POTRAVINY PRO SVÉ 

NENAHRADITELNÉ 
NUTRIČNÍ 

PARAMETRY. 

LIDÉ ČASTO ZAMĚŇUJÍ 
ALERGII NA MLÉKO 

A MLÉČNOU 
NESNÁŠENLIVOST.
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V
 těhotenství, které není ri-
zikové,  určitě není nutné 
přestat se hýbat. Musíme 
ale myslet na to, že je to 
opravdu  jiný  stav. „Tě-
hotenství  rozhodně  není 

dobou,  kdy  bychom  měly  radikálně  hubnout, 
začínat  s  intenzivním sportováním nebo  tréno-
vat na maraton. Je ale dobré a žádoucí zůstat 
fyzicky aktivní v  rozsahu a  intenzitě, která bu-
doucí mamince vyhovuje, a cvičením podporo-

vat  správné  držení  těla. 
Je  to  prevence  i  léčba 
mnoha  bolestí,  tělo  se 
tím připravuje na porod 
a  období  po  něm,  kdy 
bude  maminka  děťátko 
nosit,  kojit  a  vůbec  ko-
lem něj neustále běhat,” 
říká  zkušená  instruktor-
ka  cvičení  pro  těhotné  
Eva Kašíková.

CHŮZE, BĚH 
I AQUAEROBIK
A  jakým  sportům  se  tedy  v  tomto  období 
věnovat?  Prospěšná  je  rychlá  chůze  i  lehký 
běh, pokud je na něj žena zvyklá z předchozí 
doby. Důležitá je technika běhu: nutný je měkký 
došlap,  proto  je  vhodnější  nezpevněný  terén, 
ale  pozor  na  zakopnutí  o  kořeny,  kameny 
apod. 

JE SPORT V TĚHOTENSTVÍ TABU? 

Můžu v těhotenství sportovat? A jak? Neublížím miminku? To jsou 
časté obavy nastávajících maminek. Odborníci je však uklidňují: 

pohyb, a tedy i sport je velmi důležitý pro udržení fyzické kondice. 
Nutné je ovšem najít vhodnou míru a správný druh sportování.

Hana Profousová, Foto: Monkey´s Gym, www.juklik.cz
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Těhotným lze určitě také doporučit plavání, kde již 
ze samotné podstaty tohoto pohybu nehrozí přetíže-
ní nebo úraz. A navíc – voda nadlehčuje, proto se 
těhotným ve vodě obecně líbí. Dobré jsou samozřej-
mě lekce cvičení a aquaerobiku pro těhotné, kde in-
struktorky přesně vědí, které prvky zařazovat podle 
fáze těhotenství, a můžou i poradit cviky na doma.

Pokud si vybíráte kurz cvičení, měl by být sku-
tečně  určený  pro  těhotné  ženy  a  zeptejte  se 
i na jeho skladbu. 

SPOLEČNÉ RADOSTI 
I STAROSTI
Pokud  budete  chodit  do  lekcí  pro  těhotné,  je 
výhodné,  že  ve  skupince  bývá  menší  počet 
cvičících a je snadnější domluvit si čas. „Pokud 
můžete, cvičte raději v dopoledních a brzkých 
odpoledních  hodinách.  V  pozdějších  odpo-
ledních  hodinách  je  každý  člověk  víc  unave-

ný,“  radí  Štěpánka 
Štrougalová  z  Baby 
Clubu  Juklík.  K  dalším 
výhodám  skupinových 
cvičení patří  to,  že  tady 
máte  možnost  probrat 
své  radosti  i  případné 
starosti se ženami ve stej-
né situaci.

„Ať už budete sportovat ve skupině nebo samy, 
myslete na to, že je důležité cvičit pouze v na-
prosté pohodě.  Jakmile cítíte únavu, okamžitě 
zvolněte. Cvičte v  takové  intenzitě, abyste bě-
hem cvičení dokázaly běžně  konverzovat.  Při 
cvičení  nezadržujte  dech  –  zhorší  se  krevní 
zásobení  plodu  okysličenou  krví,“  konstatuje 
Štěpánka Štrougalová. 

V  těhotenství  se  zkrátka  sportuje  pro  radost, 
nikoliv pro výkon. Pokud se vám do sportování 

nechce, nesportujte. Poslouchejte své  tělo, kte-
ré ví samo nejlépe, co mu vyhovuje. Jestliže se 
rozhodnete nesportovat, nemějte výčitky. Stačí, 
když si dopřejete příjemnou procházku.

CVIČENÍ V RŮZNÝCH 
TRIMESTRECH
„Cvičení  pro  první  dvě  fáze  těhotenství 
vypadá  takto:  15  minut  zahřátí  formou 
dynamického strečinku, 20 minut posilová-
ní, 20 minut aktivace bráničního dýchání 
a  pánevního  dna,  relaxace  a  na  závěr 
zpevnění  ve  stabilizační  pozici.  Cvičení 
pro  třetí  trimestr  se  kromě výše uvedené-
ho už více zaměřuje na svalovou relaxaci 
a úlevové pozice, pánevní dno a cviky pro 
prevenci  otoků  končetin,“  vysvětluje  Eva 
Kašíková z Monkey´s Gym.

JAKÉ SPORTY NEJSOU 
V TĚHOTENSTVÍ 
VHODNÉ: 
náročné silové a tlakové aktivity, při nichž 
hrozí  pád.  Tělo  se  připravuje  na  porod 
rozvolňováním  svalů  i  vazů,  proto  není 
vhodné klouby přetěžovat. Je nutné se vy-
hnout i tvrdým poskokům, doskokům, které 
přetěžují  páteř,  a  při  strečinku  nechodit 
do maximálního rozsahu.

CVIČENÍ SE 
NEDOPORUČUJE 
V TĚCHTO 
PŘÍPADECH: 
Když nemáte ze cvičení radost,  jste unave-
ná  či  vás  něco  bolí,  vyskytne  se  krvácení, 
tvrdnutí bříška, pokud lékař doporučí klidový 
režim, pokud v začátku těhotenství zvracíte 
a je vám nevolno, tělo si o klid říká samo. Ne-
podceňujte ani kontrolu váhy – v průběhu tě-
hotenství byste měla přibírat cca 1 kg za mě-
síc, pokud tomu tak není, nevyčerpávejte se 
a věnujte se spíše dechovým cvičením.



BOŽSKÉ PROPORCE

Proč se nám někdo nelíbí a jiný se zdá tak krásný, že 
z něj nemůžeme odtrhnout zrak? Proč se strhnou hádky 

po volbě miss? Vždyť ta „naše“ byla mnohem půvabnější! 

Hana Profousová, Foto: Fotolia
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RELAXACE, VÝŽIVA A POHODA

J
e to tím, že to, co se líbí, se těžko 
definuje.  Představa krásy se na-
víc v průběhu staletí mění. Přesto 
vždy existovaly pokusy „spočítat“ 
půvab s matematickou přesností. 
Řecký filozof Pythagoras (582 př. 

n. l. – okolo 496 př. n. l.) tvrdil, že 
odhalil tajemství krásy: dá se vyjádřit 

zákonem „zlatého řezu“.  

ZLATÁ POSLOUPNOST
Občas bývá autorství zákona ideálních propor-
cí obličeje přisuzováno Leonardu da Vincimu. 
Nevymyslel ho ale, pouze se jím ve svém díle 
řídil, a tím ho proslavil. K omylu dochází díky 
podobnosti jména skutečného autora: je jím 
italský matematik Leonardo z Pisy, známý také 
jako Fibonacci (1175 – 1250). Proto se ma-
tematickému vyjádření zlatého řezu říká také 
Fibonacciova posloupnost.  

Zlatý řez funguje v přírodě a všude kolem nás 
na všechno, co lidské oko vnímá jako estetické 
a v člověku navozuje pocit libosti. V případě 
lidské krásy se dá vyjádřit konkrétními údaji: je 
to vzdálenost mezi očima, vzájemné postavení 
očí a rtů vzhledem k délce a šířce obličeje. 

JAK DOSÁHNOUT 
IDEÁLU KRÁSY
Komu tyto proporce a poměry nebyly dány, 
může se trápit, dojde-li k závěru, že právě 

kvůli tomu nevede šťastný život. Jednak to není 
pravda a kromě toho se s tímto takzvaným 
nedostatkem dnes dá hodně dělat. Korektivní 
dermatologie si dokáže miniinvazivně pohrát 
s tvarem obličeje, zvýraznit lícní kosti, upravit 
rozmístění měkkých tkání a podkožního tuku, 
„přifouknout“ rty…  

„Dnešní estetická medicína už neřeší jednotlivé 
vrásky, ale čím dál tím víc v ní jde o dosažení 
ztraceného objemu, zásadní roli hraje množství 
a rozložení měkkých tkání a podkožních tuků,“ vy-
světluje  MUDr. Monika Kavková z kliniky Yes 
Visage. Tento zákrok se nazývá Face contouring 
a jde při něm o víc než jenom o omlazení. Cílem je 
dosažení obecně uznávaného ideálu krásy. „Dnes 
je přibližně osmdesát procent ošetření zaměřeno 
na doplnění objemu, zvednutí tkání 
na jejich původní místo 
a na konturaci objemů, 
které dosáhneme 
posunem měkké 
tkáně,“ dodává 
korekt ivní 

dermatoložka. „Jen ve zbývají- 
cích dvaceti procentech ošetře- 
ní řeším jednotlivé vrásky.“

VÝBĚR PARTNERA 
PODLE
MATEMATICKÉHO 
VZORCE
Krása byla od pradávna těsně spjata 
s pojmem dobra a dodnes ji tak vnímáme. 
Krásným lidem proto přisuzujeme dobré 
vlastnosti. Domníváme se o nich, že se jim 
všechno daří, jsou zdravější a plodnější. 
Představují tedy pro druhé pohlaví part-
nera s kvalitním genofondem. Tyto faktory 
historicky zvyšovaly pravděpodobnost 
přežití a dalšího rozmnožování. I když při-
pouštíme, že krása není tím nejdůležitějším 
na světě, zároveň víme, že má plno výhod. 
„Krása je faktor, který všechno o čtrnáct 
dní urychlí,“ hlásá klasik. V praxi to zname-
ná, že půvabem obdarovaným osobám 
přináší obrovské společenské i ekonomic-
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VZOREC KRÁSY
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K POZNÁNÍ KRÁSY, 
PO NÍŽ TOUŽÍME, 

NÁM SLOUŽÍ 
I TZV. ZLATÝ ŘEZ – 

VZOREC IDEÁLNÍCH 
PROPORCÍ OBLIČEJE.



HALÍTE SE 
DO CHANELU Č. 5?
Vůně o vás mnoho prozradí, při výběru té pravé byste si proto měla dát 

záležet. Provází vás celý den a působí i na vaše okolí. 

Simona Procházková Foto: archiv firem

P
arfém nebo toaletní voda pod-
trhne vaši ženskost a zdůrazní 
osobnost. Je vaší součástí a ne-
měla by vás po pár týdnech 
omrzet. A také by neměla být 
nepříjemná vašemu blízkému 

okolí. Naopak měla by mu podmanivě vonět. 
Své o tom věděla slavná hvězda Marilyn Mon-
roe se svou pověstnou odpovědí na otázku, 
v čem spí: „Zahalená jen do Chanelu číslo pět.“ 

PARFÉM, NEBO 
TOALETNÍ VODA?
Máte jasno v tom, jak koncentrovanou vůni 
chcete? Podle tohoto kritéria se odvíjí intenzita, 
ale i cena produktů. Parfém obsahuje až 30 % 
vonné extrakce, parfémová voda neboli Eau de 
parfum má 15  %, toaletní voda (Eau de toillete) 
pak 4 až 8  % a nejjemnější složení má kolínská 
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Svěží parfém 
s jasmínem Phyris 
Grandiós, 690 Kč 
(50 ml)

Dřevitá, květinová 
vůně This is HER! Zadig 
& Voltaire, 1950 Kč 
(50 ml)

Zimní 
parfém 
Rituals 
Voyage 
en Inde, 
1135 Kč 
(50 ml)

Smyslná a svěží toaletní 
voda Happydisiac 
s egyptským jasmínem, 
649 Kč (50 ml)

Která vám 
bude sluše

t?Orientální vanilková 
parfémovaná voda 
Oriflame VIP Only, 
749 Kč (50 ml)
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voda – pouze 3 až 5 procent vonné esence. 
„V letním období je nejlepší toaletní voda nebo 
kolínská, v zimě se nemusíte bát parfémových 
vůní. Silný parfém se hodí spíše pro slavnostní 
chvíle. Není vhodný pro každodenní používá-
ní,“ říká Karel Brožek, manažer internetové-
ho obchodu Parfemy.cz.

ZA UŠI, NEBO 
NA ZÁPĚSTÍ?
Jaká jsou nejlepší místa na vašem těle pro naná-
šení vůně? Už Coco Chanel prohlásila, že žena 
by si měla parfém nanášet tam, kam by chtěla 
dostat polibek. Nejvhodnější místa jsou ta, kde 
pulzuje krev, to znamená tam, kde je pokožka 
nejteplejší, díky čemuž se vůně může dobře 
rozvinout. Nanášejte parfém za ušní boltce, 
na zápěstí nebo do loketního důlku. Vůni pou-
žijte vždy před tím, než se obléknete, zabráníte 
tím nepříjemným skvrnám. Můžete ji také zkusit 
nanést v minimálním množství (a v dostatečné 
vzdálenosti) do vlasů. 

JAKOU VŮNI NA ZIMU?

S příchodem chladného období roku měníme 
styl oblékání i líčení, odborníci doporučují změ-
nit také parfém. Lehčí, jemné květinové a ovoc-
né vůně si nechte na jaro a zahalte se do výraz-
nějších a silnějších, které v zimním období lépe 
vyniknou. Výborně se hodí kořeněné, dřevité 
parfémy s nádechem orientu. V chladném ob-
dobí také neuděláte chybu s vůněmi v tónech 

čokolády, vanilky, kávy nebo exotického ovo-
ce. Z koření je dobré vsadit na vanilkový lusk, 
kardamom, bergamot, uklidňující náladu dodá-
vají esence santalu nebo cedru.
„V zimě se nebojte si nanést parfému víc. U sil-
nějších parfémů máte pak jistotu, že budete 
krásně vonět po celý den, což u lehkých vůní 
není pravidlo. Lehce navonět si můžete třeba 
i kožíšek u zimní bundy. Nejlépe se vůně drží 
na přírodních materiálech,“ doporučuje Dag-
mar Korbová Krůzová z obchodu Parfemy.cz

POZOR NA SVĚTLO!
Lahvičku s vůní byste neměla uchovávat 
na přímém slunečním světle a vystavovat ji 
vyšším teplotám než dvacet až dvaadva-
cet stupňů. Po otevření parfém nebo par-
fémovaná toaletní voda vydrží půl roku 
až rok. Pokud vůně začne měnit barvu 
na tmavší, znamená to, že již stárne.

Orientální vůně Elie Saab Éclat d’Or 
s bergamotem, pačuli a květy ylang-
ylang, 2270 Kč (50 ml)

Delikátní květinová 
vůně s vanilkou 
a cedrovým 
dřevem Always 
Red Femme 
od Elizabeth Arden, 
1590 Kč (50 ml)

Lehká vůně 
s tropickým 
ovocem Solar 
od Oriflame, 
249 Kč (50 ml)

Nike Ion pro ženy je orientální kořeněná 
toaletní voda, v níž se mísí vůně kávy 
a růžového pepře se šťávou z hrušky 
a květů pomeranče, 235 Kč (30 ml)

Pret a porter je 
elegantní květinová 
vůně od Naomi 
Campbell, 690 Kč 
(30 ml)

JAK KOUPIT 
„TU SVOU“? , 
RADÍ VÁM 
SIMONA 

Neřiďte se tím, co se vám líbí třeba u ka-
marádky nebo kolegyně. Pokud vás 
okouzlila jejich vůně, myslete na to, že 
na každém nositeli se vonné esence cho-
vají trochu rozdílně.  Parfém vždy nejprve 
vyzkoušejte na své pokožce, protože kaž-
dý člověk má svoji osobní vůni.  Vše závisí 
na vlastnostech pokožky, způsobu stravo-
vání a životních zvyklostech. 

Nikdy při jedné návštěvě obchodu neči-
chejte a nezkoušejte více než tři až čtyři 
vůně, jinak vám začnou splývat.

Při výběru parfému si dejte na čas. Ne-
řiďte se jen podle papírového testeru 
v parfumerii, ale nechte parfém provonět 
na své pokožce. Počkejte minimálně dva-
cet minut, až se vůně zcela rozvine. Zkou-
šejte je nejlépe ráno, kdy jsou vaše smysly 
nejbdělejší. 
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Ch
ytré a velice 
efektivní cviky 
na posílení břiš-
ních přímých 
i šikmých svalů 
pro vás připravi-

la známá fitness instruktorka Jana Havrdová. 
Pokud vytrváte, břicho díky nim viditelně zpev-
níte a ulevíte si zároveň od bolestí zad. Dbejte 
na správné provedení, jednotlivé cviky dělejte 
pomalu a plynule, najděte si chvilku na cvičení 
každý den. Pusťte se do toho, ať se příští léto 
můžete hrdě blýsknout v krátkém topu a na plá-
ži se procházet jako bohyně v ultramoderních 
bikinách.

NEVĚŘTE MÝTŮM

„Vzhled bříška záleží vždy na dvou věcech – 
na stavu břišních svalů, které můžeme zpevnit 
cvičením, a na množství tuku, které v této pro-
blematické oblasti máme. Velkým mýtem je 
rozšířený názor, že když budu určitou oblast 
těla posilovat, tak tam zhubnu. Reálné hubnutí 
tuků je otázkou dlouhodobého sníženého příj- 
mu kalorií nebo zvýšené fyzické aktivity. Pokud 
se nechceme bavit o krátkodobých dietách, 
které zpravidla vedou jen k jo-jo efektu, musí-

me se smířit s tím, že zákony zachování energie 
a hmoty stále fungují. Tuk z oblasti břicha dosta-
nete jen tak, že začnete zdravěji jíst a více se 
hýbat,“ říká Jana Havrdová, prezidentka Čes-
kého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a nezá-
vislé iniciativy Česko se hýbe.

CVIKY, KTERÉ 
VÁS DOVEDOU 
K VYSNĚNÉMU CÍLI

Začněte s jednoduchými zpevňovacími cviky 
vkleče, při kterých střídavě zanožujete jednu 
a druhou nohu, přepažujete paže, popř. kom-
binujete pravá paže – 
levá noha, levá paže 
– pravá noha. Cvičení 
je jednoduché, ale ne-
podceňujte ho. Ideální 
je kombinace s prota-
žením zádových svalů 
v pozici kočky.

Z pozice kočky může-
te plynule přejít na tzv. 
prkna neboli planky. 
Klasické prkno začíná 

na předloktích, těžší varianta je na natažených 
pažích. Těžší variantou je boční prkno, tzv. side 
plank. Obtížnost můžete zvýšit upažením horní 
paže, popř. snížením pánve dolů a vrácením zpět 
do základní polohy. Ve výdrži zůstaňte nejprve 
několik sekund, pravidelně dýchejte, postupně 
zkuste dobu ve výdrži prodlužovat.

Cvik z kategorie těch náročnějších jak z hledis-
ka síly, tak i koordinace: v pozici vleže na zá-
dech zvedněte obě nohy kolmo k zemi a stří-
davě jednu a druhou sklápějte těsně nad zem. 
K pokrčenému koleni současně rotujte protilehlý 
loket. Zkuste 10 opakování, uvolněte a zkuste 
přidat další sérii.

PEVNÉ BŘICHO NENÍ ZADARMO
Ploché bříško, které krásně vynikne v tričku nebo upnutém oblečení,  si 
musíte zasloužit a poctivě vydřít. Vynaložené úsilí bude ale odměněno 

a korunováno úspěchem, chce to jen silnou vůli a pravidelnost.

Simona Procházková, Foto: Jana Havrdová

1. Výdrž s jednou zanoženou nohou

3. Výdrž v kombinaci předpažení 
a zanožení protilehlých končetin

2. Výdrž s předpažením
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4. Protažení v pozici kočka, 
vyhrbením a prohnutím

6. Náročnější prkno 
s nataženými pažemi

8. Boční prkno se snížením pánve

10. Nejideálnější cvik na břicho, 
loket jde k protilehlému koleni

5. Základní prkno 
na předloktí

7. Boční prkno s upažením

9. Boční prkno 
s vytažením pánve

POKUD BUDETE VE CVIČENÍ 
BŘIŠNÍCH SVALŮ DŮSLEDNÍ, 
BŘICHO SE VÁM VIDITELNĚ 

ZPEVNÍ A PŘEJDE VÁS 
I BOLEST ZAD.

RELAXACE, VÝŽIVA A POHODA
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❖ Čerstvě natrhané ovo-
ce sice momentálně není k dispozici, 
pokud ale potřebujete doplnit svou denní dávku, existu-
je řešení – müsli tyčinka Fit fruit. Rychlý zdroj energie s vysokým 
podílem ovocné složky je plný vitaminů a hrubé vlákniny pro 
správnou funkci trávicího ústrojí. Na výběr je varianta meruňko-
vá, višňová a hrušková.

 I ZDRAVÍ MŮŽE CHUTNAT

❖ Milovníky mléčných výrobků potěší sme-
tanový sýr ve dvou variantách – natur/neo-
chucený a s pažitkou. Neobsahuje žádné 
přidané konzervanty, stabilizátory ani zahuš-
ťovadla. Výborně se hodí do dezertů i poma-
zánek. Prodává se za 17,90 Kč.

❖ Žádné balení vloček Emco Mysli na zdra-
ví již neobsahuje palmový olej. Místo něj se 
používá za studena lisovaný kvalitní řep-
kový olej, který se chlubí výbornými nutrič-
ními vlastnostmi a jeho velkým zdravotním 
benefitem je velmi nízký obsah nasycených 
mastných kyselin. Cena cca 75 Kč.

❖ AnaPur je první české 
superjídlo ze 100% pří-
rodních surovin. Smíchá-
ním směsi sušených a dr-
cených rostlinných složek 
a superpotravin s vodou 
získáte výživný koktejl, 
který zcela nahradí jedno 
denní jídlo a dodá tělu 
všechny potřebné živiny, 
vlákninu, vitaminy, mine-
rály a fytosteroly schop-
né snižovat cholesterol. 
Týdenní balení koupíte 
za 1925 Kč.

❖ Na ochucení zele-
ninového salátu, těsto-
vin i dalších pokrmů je 
nejlepší volbou kvalitní 
olivový olej. Vyzkoušejte 
Bio extra panenský oli-
vový olej Minerva, který 
díky svému příjemnému 
aroma a jemné vyváže-
né chuti a vůni čerstvých 
oliv promění jakýkoli 
oběd či večeři v delika-
tesu. Hodí se do teplé 
i studené kuchyně. Cena 
od 219 Kč.

Jak zůstat fit? Prvním krokem je vždy úprava každodenní stravy. 
Ruku na srdce, vybíráte si s rozmyslem, na čem si pochutnáte? 

Našli jsme pochoutky, které si můžete dopřát bez výčitek.

Simona Procházková, Foto: archiv firem

❖ Tuzemská síť ovocných barů Fruitissimo připravila pro 
zimní měsíce sezónní drinky, které svým složením pomůžou 
posílit imunitu nebo bojovat s nachlazením. Nechybí v nich 
kivi, mango, černý rybíz, pomeranče nebo zázvor a jsou 
doslova nabité vitaminy a antioxidanty. Od 79 Kč.

❖ Novinka Joghurt Schnitte je určený 
pro aktivní rodiny a sportovní nadšen-
ce. Spojení nadýchaného kakaového 
piškotu a lehké jogurtové náplně s osvě-
žující citronovou příchutí nadchne děti 
i dospělé. Tyčinka se hodí jako snídaně 
či svačina „do kapsy“.
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OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ ČASOPISU KOSMETIKA & WELLNESS 
NA ROK ZA 414  KČ ZA 6 ČÍSEL (VČETNĚ DPH), CENA 1 VÝTISKU JE 
69 KČ A DOSTANETE DÁREK!

PŘEDPLAŤTE SI ČASOPIS

PRVNÍCH 10 PŘEDPLATITELEK ZÍSKÁ DVĚ NOVINKY 
Z ŘADY KOSMETICKÝCH VÝROBKŮ NU SKIN.

Kosmetika & Wellness 
vše o kráse, zdraví a estetice
Objednávejte na  www.kosmetika-wellness.cz  
nebo na info@kosmetika-wellness.cz

Společnost Nu Skin Enterprises představuje tradici v inovacích produktů pro-
ti stárnutí. Důraz na vědecký výzkum péče o pleť a výživu posunula tuto 
společnost na vedoucí pozici v žebříčku výrobců produktů proti stárnutí. Nu 
Skin je globální společností přímého prodeje, působí na 51 světových trzích 
a má 800 000 nezávislých distributorů. 

I vy můžete vyzkoušet dva produkty Nu Skin.
 
NU COLOUR CONTOURING LIP GLOSS vám dá zapomenout na nevý-
razné rty. Dlouhotrvající lesk na rty obsahuje technologii oligopeptidů k vy-
kreslení a konturování rtů se zaměřením na prohlubeň na horním rtu. Tento 
peptid, u kterého je klinicky prokázáno, že stimuluje produkci kolagenu, 
vám pomůže dosáhnout toho, že vaše rty budou vypadat plně a mladistvě 
za pouhých 28 dní. Používejte samostatně nebo přes váš oblíbený odstín 
rtěnky. 

Buďte  
v obraze jen  
za 414 Kč 

ročně!

NU COLOUR NUTRIOL EYELASH 
TREATMENT vám dopomůže bě-
hem chvilky k delším a plnějším 
řasám. Tento čirý gel řasy posiluje 
a chrání před poškozením. Obsahu-
je klíčovou složku Tricalgoxyl, která 
nejenže řasám dodá sílu, ale také 
objem.  Pro nádherný vzhled řas, kte-
rý vydrží celý den, i pro dlouhodobý 
efekt, jej naneste jako podkladovou 
bázi pro zvýraznění řasenky.

Více informací získáte na stránkách www.nuskin.com/cz.

http://www.kosmetika-wellness.cz
mailto:info@kosmetika-wellness.cz
http://www.nuskin.com/cz
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INFORMACE O PLESE, JEHO
PROGRAMU A VSTUPENKÁCH
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WWWWWWWWW.SSSSESSSSTRRYYNNNAASSSSALLLL.CCCCZZ.

TĚĚĚŠŠIIIT SSEE MMŮŮŽEETTTTE NNNNAAA:

MODERÁTORY ANNU BERÁNKOVOU 
A VOJTĚCHA BERNATSKÉHO

BOHATÝ PROGRAM A PŮLNOČNÍ 
VYSTOUPENÍ KAPELY OLYMPIC

FINÁLE SOUTĚŽE O NEJSYMPATIČTĚJŠÍ 
SESTŘIČKU SESTRA SYMPATIE 2016

 REPREZENTAČNÍ PLES ZDRAVOTNÍCH SESTER
24. ÚNOR 2017  |  PALÁC ŽOFÍN  |  PRAHA

WE MAKE MEDIA, S. R. O. // TEL.: +420 778 476 475
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8. REPREZENTAČNÍ PLES SESTER SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR A MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.
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ŠNEČÍ SLINYpro 
KRÁSNOU PLEŤ

www.kosmetika-wellness.cz

leden-únor 2017 69 Kč
2,90 €

Dám si 
koktejl 

a zhubnu? 

PYRAMIDA 
KRÁSY
Miniinvazivní 
omlazovací 
zákroky jsou stále 
vyhledávanější

Jaké 
je vaše 
DENTÁLNÍ   
ZDRAVÍ?  

Tekutý 
LIFTING  

BOTOX 
za pět set? 
No, nekupte to…  

Co ničí 
naši kůži?   

RTY 
stvořené    
 k líbání  
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Vánoční zvyky, 
které prospějí 
vašemu půvabu

K L I N I K A  P L A S T I C K É  C H I R U R G I E

http://www.esthe-plastika.cz
mailto:esthe@esthe-plastika.cz

