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EDITORIAL
VĚČNÉ MLÁDÍ JAKO SVATEBNÍ DAR
Mám kamarádku, která kdyby někomu prozradila, kolik je jí let, asi by tazatel
zůstal dlouho stát s otevřenou pusou. Její věk zašel dost daleko za sedmdesátku, ale popírá to vším: činorodostí, okruhem zájmů a hlavně zjevem, pro
který navíc nic moc nedělá. Při všech lichotkách se jen „vymluví“ na „výbavu“ od maminky. Ano, to je genetický dárek, který by si přála každá z nás
dostat – třeba jako svatební dar.
My druhé, které jsme se nenapily elixíru mládí jako Elina Makropulos ve známé Čapkově hře, na sobě musíme pracovat. Ale můžeme toho pro sebe
udělat hodně, což je dobrá zpráva. Nemusí to znamenat jenom pravidelné návštěvy kosmetických salonů a pořizování si drahé kosmetiky. Na cestě
za mládím nám pomůžou i „babské“ rady, které přežívají staletí. A víte proč?
Protože vycházejí z praktického života.
Praktikovat je lze hned od rána: když budete při čištění zubů přešlapovat,
rozproudí se vám lymfa a nedostihne vás celulitida. Při aplikaci tělového
mléka můžete dělat „ksichty“, tedy obličejovou gymnastiku. Máte-li sedavé
zaměstnání, každou hodinu vstaňte a protáhněte se. Nejdřív se natáhněte
a zkuste utrhnout pomyslné jablko ze stromu (takhle naši předci běžně cvičívali) a pak si dejte šestkrát cvičení McKenzie. Nevíte, co to je? Ale víte!
Zakloníte se pořádně dozadu, což dělaly naše prababičky kdysi při práci na poli. Jako tělocvik se počítá i chůze do schodů. A svižná procházka
pro dítě do školky pomůže jemu i vám. A ještě ušetříte za pohonné hmoty!
A k tomu si můžete jako nadstandard přidat zákroky a ošetření, o kterých vás
i v tomto čísle informujeme.

Hana Profousová, šéfredaktorka
časopisu a portálu Kosmetika&Wellness
(www.kosmetika-wellness.cz)
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Časopis Kosmetika&Wellness jsem si oblíbila nejen
pro zajímavé zprávy ze světa dermatologie a kosmetiky, doporučení a tipů pro nás, které chtějí být v
obraze a nehledají informace jen na internetu. Prosincové vydání mě inspirovalo i ke koupi vánočních
dárků, nejen těch klasických, jako
jsou
parfémy a
Vánoční
zvyky,
které prospějí
vašemujsem
půvabu
krémy, ale i krásných hodinek, které
v čísle uviděla a velmi se mi zalíbily.
Jitka N.
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ESTETICKÉ STŘÍPKY
Hana Profousová,
foto: archiv firem a Fotolia

MEDICÍNSKÝ TURISMUS
V České republice se každým rokem stále více rozvíjí tzv. zdravotní turismus. Důvody jsou jasné: vysoká
kvalita zákroků a až trojnásobně nižší ceny oproti
západním státům. Podle údajů ministerstva zdravotnictví je největší zájem o zvětšení prsou. Pro srovnání:
v Německu tato operace vyjde na 200 tisíc korun,
na českých klinikách stojí až o polovinu méně. „Pacienti navíc vždy nepodstupují jen jednu operaci, ale
naplánují si jich víc najednou,“ komentuje situaci plastický chirurg MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. z kliniky Esthé a z Kliniky plastické chirurgie Nemocnice
Na Bulovce. „Průměrně vychází zhruba jedna a půl
operace na jednoho cizince. Na české kliniky v posledních letech nejčastěji jezdí Britové, Němci a Rusové.“ Důvodem je podle odborníka i vysoká bezpečnost operací v ČR. V zahraničí se totiž stává, že
zákroky provádějí chirurgové s jinou specializací, než
je ta plastická. V posledních letech proto plasticko-chirurgická obec klade celosvětově na bezpečnost
pacientů stále větší důraz. Důležité jsou zejména čtyři
faktory: dobře vybavená klinika, správný pacient (neměla by se operovat riziková osoba), správně indikovaná operace a samozřejmě správný chirurg.

SPĚTE A MLÁDNĚTE!

Plastický chirurg MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

ZAPOMEŇTE NA BOTOX,
PŘICHÁZEJÍ PEPTIDY!
Tato revoluční látka se jmenuje trochu složitě SNAP-8™ peptide,
podstatné ale je, že odborníci očekávají, že by v budoucnu mohla nahradit
botulotoxin. „Klinická
studie prokázala redukci vrásek až o 63
procent během 28 dnů
pravidelného používání,
Denisa Jasinská
při aplikaci dvakrát denně. Funguje tak, že se zaměřuje na potlačení nekontrolovatelných kontrakcí mimických svalů,
tím předchází tvorbě mimických vrásek
a vyhlazuje vrásky stávající,“ potvrzuje Denisa Jasinská ze společnosti Essenté, která se v Česku zabývá vývojem kosmetických produktů podle nejnovějších
vědeckých poznatků. Na rozdíl od botoxu (mimochodem ten se začal používat
v 80. letech minulého století v lékařství jako pomoc při léčbě šilhavosti a neurologických onemocnění) nehrozí žádné riziko nepovedených zákroků. SNAP-8™
peptide je neinvazivní a redukuje intenzitu kontrakcí mimických svalů, takže snižuje
tvorbu mimických vrásek, ale to bez jakéhokoli vlivu na mimiku tváře.

Pleť regeneruje v noci, kdy na to má klid a dost
času. Její odpočinek je ideální podpořit kvalitním
omlazujícím prostředkem. Noční hydratační krém
PHYRIS Hyaluron Sensation Sleep udržuje zásoby
vody v pokožce a dokáže ji tak hydratovat během
celé noci. Zanechává pocit svěží a vypnuté pleti
bez vrásek. Ráno se probudíte zcela jiná, odpočatá a vypnutá. Účinné látky jsou přírodní kyselina
hyaluronová, ekvivalent čínské houby Tremelalles,
depotní kyselina hyaluronová.

MUŽSKÁ PLEŤ STÁRNE RYCHLEJI…
…ale vrásky se na ní objeví později. Kůže mužů je silnější (až o 25 %), tužší
a drsnější než ta ženská. Má také pevnější strukturu, ale na druhou stranu je
mastnější a stárne odlišným tempem. Ač to nemusí být na první pohled zjevné,
i muže postihují změny pokožky, jako je citlivost, akné či postupné objevování vrásek. Díky vyššímu obsahu kolagenu je ale mužská pokožka na pohled
pevnější. Obsah kolagenu se ale stejně jako u žen postupně s věkem snižuje.
„Mužská kůže ztratí během dvaceti let života devět procent své tloušťky, ženská
pouhá tři procenta.
Avšak vzhledem k tomu,
že je na počátku
mužská kůže mnohem
silnější, jsou tyto
změny méně viditelné.
První vrásky se tak
u mužů začnou objevovat
až po čtyřicátém
roce. Jakmile se objeví,
jsou zcela jasně
viditelné a hluboce rýhoMUDr. Tomáš Kampe,
vané,“ vysvětluje
odborný konzultant kosmetické společnosti
LR Health & Beauty. Síla kůže ubývá mužské
části populace celý
život stejně rychle, naopak
ženy zažívají největší skok po menopauze.
Pokožka ženského Ilustrační foto
a mužského pokolení navíc
ochabuje různou rychlostí, proto v jeden okamžik může být věk kůže u stejně
starého muže a ženy odlišný až o patnáct let. Fakticky to však není příliš rozeznatelné, a to především z toho důvodu, že muži často nepoužívají opalovací
krémy, které by jejich pokožku ochránily před škodlivým UV zářením.

Tip Hany:
Expres krém proti vráskám obsahuje složitou látku, které moc nerozumím. Zato dobře rozumím tomu, že
když ho večer použiji a ráno se podívám do zrcadla, vidím, že jsem se „vyspala do růžova“. Potvrzuje to
fakt, že peptidy stimulují kožní buňky k vlastní tvorbě kolagenu a elastinu. A to je pro mně podstatné!
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PORADNA
PHYRIS
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.

Píšu možná trochu v předstihu, ale
vždy na jaře a v létě mě nemile překvapí pigmentové flíčky. Už teď
vidím, že to začíná, po návratu z hor.
Co byste mi doporučila?
Martina, 43let Plzeň
Pigmentové skvrny mohou mít příčinu jak
v samotné kůži, tak ve vnitřním organismu.
K pigmentacím má sklon přesušená, poškozená a zjizvená kožní tkáň. Z vnitřních faktorů
hrají roli hormony, nedostatek vitamínů, příjem určitých léků a nedostatečná funkce jater.
Pro pleť s pigmentacemi je důležité ji celkově
ozdravit a hydratovat. Zároveň je důležitá
ochrana před slunečními paprsky. Doporučuji krém Retinol balm a pod něj ochranné
sérum UV ADD On s SPF 30.

Ing. Alexandra Fričová, MBA.
Věnuje se kosmetice 16 let a patří
mezi vyhledávané odbornice v oblasti poradenství a diagnostiky pleti.
Působí na pozici obchodní ředitelky
a ambasadorky kosmetické značky
PHYRIS.
www.phyris.cz/kontakty
S přicházejícím jarem bych doporučila
se zaměřit na hydrataci a regeneraci vysušené a podrážděné pokožky právě po náročném zimním období. Je potřeba zpět probudit buňky epidermis k činnosti. Favoritem
je kyselina hyaluronová a termální elementy
z moře.
Doporučuji Termasomi sprej jako aktivátor,
dále jedinečné sérum Hyaluron sensation sérum od Phyris a Aqua sensation
krém pro maximální možnou hydrataci
po 24 hodin.

Máte zájem o poradenství a nastavení ideální péče o pleť? Spojte se přímo s odborníky
díky našemu magazínu. Napište své představy a požadavky a my Vám vypracujeme péči
na míru pod dohledem kosmetičky.
Má pleť je po zimě hodně povadlá,
řekla bych až zcela bledá a našedlá.
Zdravotně jsem v pořádku, pravidelně chodím na masáže. Pouze mám
pocit, že bych potřebovala pleť oživit.
Marika, 39 let Nový Jičín
Vaše pleť si zaslouží po náročném zimním
období vzpruhu v podobě výživných látek
a vitamínů. Ideálním kosmetickým produktem
pro okamžitý a dlouhodobý výsledek je kvalitní
pleťové sérum. Séra jsou vysoce koncentrovaná, a tudíž poskytují okamžitou vzpruhu a jas.
Používejte pod Váš běžný krém ráno a/nebo
večer. Doporučuji Time release sérum
Vitamin Flash – omlazující pleťová bomba
a zázračný aktivátor ULTRASOMI 2 x denně.

ODBORNÍK RADÍ

Blíží se jaro, mám změnit svou zimní
péči na něco více hydratujícího, už je
to vhodné? Dochází mi krém.
Jana 38 let, Praha
V zimním období jsou obecně doporučovány výživnější a bohatší krémy z důvodu větší
potřeby chránit lipidovou bariéru pokožky.

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.

VIDITELNÉ OMLAZENÍ
– A ZCELA BEZ BOLESTI

Hana Profousová, foto: lázně Bohdaneč, archiv

Přístroj PROTÉGÉ ELITE, který nově nabízejí lázně Bohdaneč,
redukuje vrásky, vypíná kontury pleti na obličeji, bradě, krku, dekoltu či rukou, ale i povadlou kůži na jiných partiích těla. Bezbolestná neinvazivní technologie CRT (Collagen Refill Technology)
funguje na bázi současného působení silné radiofrekvenční energie a vysokofrekvenčního ultrazvuku. Hlavicí přístroje se prohřeje
do hloubky ošetřovaná oblast, aktivuje se tvorba nového kolagenu i elastinu a redukují se tukové buňky. V ošetřované tkáni probíhá proces přirozené regenerace a obnova mladistvého vzhledu,
takže účinek je viditelný ihned. Navíc se dále zlepšuje a po cca
třech ošetřeních (s odstupem 7 až 10 dní) se udrží několik let.
Mírné zčervenání po ošetření za chvíli zmizí. Podstoupit ho lze
bez ohledu na roční období.

Co PROTÉGÉ ELITE dokáže
l vyhladí vrásky kolem úst, očí, na čele, krku, dekoltu
l zvýrazní kontury obličeje
l zlepší kvalitu pokožky a zpevní ji
l sjednotí strukturu pleti
Kdy se přístroj nemůže použít
l jsou-li v těle přítomné kovové implantáty, protože by se zahřívaly
l má-li ošetřovaná osoba zubní implantáty, nelze ošetřit obličej
l je-li v těle přítomný kardiostimulátor
l při akutních zánětech
l při bakteriálních a virových onemocněních
l při poruchách a onemocnění imunitního systému
l při poruchách citlivosti v místě ošetření
l v těhotenství
l po chirurgickém kosmetickém zákroku v místě ošetření v posledních 3 měsících
l po aplikaci obličejových výplní v době kratší než 14 dní
l po aplikaci botulotoxinu v době kratší než dva týdny
l Při nemoci štítné žlázy ošetření sice možné je, ale výsledek
nemusí být optimální; proto je vhodné podstoupit nejdříve
vyšetření štítné žlázy
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BIČ NA AKNÉ
Nadějí pro osoby postižené pupínky je
Face-up, který je výsledkem několikaletého vývoje českých vědců. Přístroj využívá
účinků tří silových polí: plošného impulzního magnetického, dále světelného a tepelného. Prvních pozitivních změn si uživatelé
(a jejich okolí) všimnou už po několika
dnech používání. Velkou výhodou je, že
si ho díky jeho malým rozměrům můžete
pořídit domů a aplikovat ho, kdykoliv si
vzpomenete (ale minimálně deset minut
denně). Další výhodou je, že neslouží jen
k léčbě akutních problémů, ale působí také
preventivně. Vedlejším efektem je zlepšení
kvality pokožky i u osob, které akné netrpí.

PRO LEPŠÍ
DRŽENÍ TĚLA
I když se to nezdá, za hodně potíží se zády si můžeme sami kvůli
špatnému držení těla. Napravit by
to mohlo cvičení na přístroji PRO-KIN, které je zaměřeno na úpravu
postury, tedy tělesného postoje,
a posílení hlubokého stabilizačního systému. Cvičení je určeno
sportovcům a také pacientům s obtížemi pohybového aparátu. Pomáhá při poranění dolních končetin,
po jejich operacích, u poruch
hlubokého stabilizačního systému
a při některých neurologických
poruchách. Výsledkem je zlepšení stability a posílení svalů včetně
správného držení těla. Odborník postupuje před doporučením této terapie tak,
že pacientovi nejprve změří jeho postoj. Potom pro něj vytvoří rehabilitační program na míru, který využívá tzv. dynamickou reakci těla na změnu polohy, tj.
momenty, při kterých tělo nemá ideální stabilitu a kdy se projevují vady fungování
stabilizačního systému pohybového aparátu.

NOVINKY ZE SVĚTA
Štěpánka Strouhalová, Foto: Fotolia

OBLIČEJE
BEZ EMOCÍ

TUK HOJÍ RÁNY
BEZ JIZEV

Botoxové injekce do obličejových svalů,
které vyhlazují mimické vrásky, můžou
mít přinejmenším jeden další a ne snadno
předvídatelný účinek: ohrozit schopnost
porozumět výrazu obličeje ostatních lidí.
Tento jev vědci z International School for
Advanced Studies vysvětlují zablokováním
procesu zpětné vazby, který nám pomáhá
pochopit emoce druhých lidí tím, že
je reprodukujeme na našem vlastním
těle. Když totiž pozorujeme např. úsměv,
náš obličej má tendenci ho opětovat.
Jenže pokud jsou naše obličejové svaly
botulotoxinem vyřazeny z provozu, tento
podvědomý proces porozumění pocitům
druhé osoby může být obtížnější. Potvrdila
to studie, při níž lidé pomocí různých testů
hodnotili emoce ostatních lidí, a to bezprostředně před a dva týdny po aplikaci
botoxu. Účinek ochrnutí svalů na posuzování emocí byl zřejmý. „Negativní efekt
botoxu na emoce bylo snadné rozpoznat
zejména u jemných výrazů. U zřejmé mimiky – jako široký úsměv – účastníci výzkumu byli schopni snadno reagovat,” vysvětluje Francesco Foroni, koordinátor studie.

Američtí lékaři a vědci nedávno přišli
na způsob hojení ran bez jizev a pravděpodobně se jedná o průlomový objev
v oblasti dermatologie. Novou metodou lze
pozměnit nejběžnější typ buněk obsažených
v hojících se ranách na buňky tukové.
Rozsáhlou a mnohaletou výzkumnou práci
na University of Pennsylvania a Laboratoře
vývojové a regenerační biologie na University of California zveřejnil na začátku tohoto
roku časopis Science.
Mezi buňky nejčastěji nalezené při hojení
ran patří myofibroblasty, a právě ty jsou
odpovědné za nežádoucí jizvení. Tukové
buňky, které se v kůži běžně vyskytují, jsou
během hojení rány vstřebány. Ale nyní
výzkumníci dokáží myofibroblasty transformovat do tukových buněk tak, že namísto jizvy dojde k regeneraci tkáně.
„Myofibroblasty byly dosud považovány
za neschopné změnit se na jiný typ
buněk. Ale naše práce prokazuje, že je
můžeme trvale převést na adipocyty, tedy
tukové buňky. Tajemství spočívá v regeneraci vlasové folikuly, poté se tuk transformuje
reakcí na signály z těchto folikulů,” vysvětluje
George Cotsarelis, vedoucí projektu. Studie
ukázala, že vlasové folikuly a tukové buňky
se sice vyvíjejí odděleně, ale přitom v určité
závislosti. Vědci nyní objevili princip jak regenerací vlasového folikulu převádět okolní
myofibroblasty na tuk namísto tvořící se jizvy, což dává ráně přirozený vzhled. „Naše
zjištění nám pomůže při hledání nové strategie při regeneraci vrásčité kůže právě pomocí transformovaných tuků, což by mohlo
vést ke zcela nové anti-agingové metodě
ošetření,” dodává výzkumný pracovník.

CO PROZRADÍ
NEDOSTATEK
SPÁNKU?
Studie American Academy of Sleep Medecine prokázala, že nedostatek spánku
ovlivňuje obličejové rysy a kvalitu pleti.
Výsledky prozrazují, že tváře osob, které
málo spí, jsou poznamenány povislými
očními víčky, tmavými kruhy, zarudlýma
a oteklýma očima. Spánková deprivace
je také spojena s bledší pletí, vráskami
a svěšenými koutky úst. Tito lidé vypadají tedy smutnější a unavenější. To je
známá věc. Odborníck ale odhalili další
poznatek.
„Vzhledem k tomu, že tvář obsahuje velké
množství informací, lidé z nich vycházejí při sociální interakci. Unavený člověk
tak logicky vyvolává podvědomé reakce
ostatních na svůj vzhled,” konstatuje Tina
Sundelin z katedry psychologie na Stockholm University ve Švédsku. „Ten tak může
významně ovlivnit úsudky ostatních o naší
důvěryhodnosti, kompetencích či dokonce
agresivitě.”
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TYPOLOGIE VRÁSEK
– A CO NA NĚ PLATÍ
Hladký obličej je hladký obličej. Pleť vypnutá, žádné
zbytečné záhyby a stíny. Ideál. Čím déle nám vydrží, tím líp.
Protože vrásky dnes opravdu nejsou v kurzu.
Milana Šimáčková, Foto: archiv a Fotolia
nejtypičtější je kolmá vráska mezi obočím, může
za ni přílišné mračení a také nenošení slunečních brýlí.
K dalším častým mimickým vráskám patří tzv. vraní stopy, jemné vějířky vrásek u vnějších koutků
očí. Nejčastěji je nosí veselé ženy, které se často
smějí, anebo také ty, které mají neléčenou vadu
zraku či špatné brýle. To je nutí trvale mhouřit oči.

JAK S NIMI ŽÍT
Vyhnout se vzniku mimických vrásek je těžké, s obličejem prostě neustále pracujeme. Přesto však je
rozdíl mezi běžnou mimikou a mimickými zlozvyky.
Zdůrazňovat váhu svého slova důrazným zvýšením
obočí je zlozvyk. Stejně tak krčení čela a stažení
obočí při práci u obrazovky počítače. Málokdo si
to uvědomuje, ale většina lidí při soustředění vypadá daleko přísněji a zamračeněji. Nevěříte? Opřete si o počítač zrcátko a občas do něj mrkněte.

J

enže hladká pleť není samozřejmost, a aby zůstala vypnutá
a pružná, potřebuje péči. Bez ní
se brzy začne skládat do vrásek
a rýh, povoluje. Když ale chceme
s něčím úspěšně bojovat, musíme
protivníka dobře poznat. Co víme
o vráskách? I když zdánlivě vypadají všechny na první pohled podobně, jemné
i hlubší linie v obličeji mají různý původ a příčiny. A podle toho se k nim musíme chovat.

10
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VRÁSKY MIMICKÉ
Vznikají opakovanými pohyby svalů, při mluvení, při gestikulaci. Krčení nosu, zvedání
obočí, mhouření očí, úšklebky a trhání koutky
– to všechno nechává v obličeji při pravidelném a dlouhodobém opakování trvalé stopy,
rýhy v pokožce, a mnohdy si je ani neuvědomujeme. Jsou pro obličej charakteristické,
ale nesmí se to přehnat. Mimické vrásky se
nejčastěji projevují v horní polovině obličeje –

Jednou vzniklé mimické vrásky příliš nevylepšíte použitím kosmetických přípravků, i když
zejména jemná pleť okolo očí, kterou ohrožují
nejdříve, ocení jako prevenci speciální oční krémy. Účinná je i masáž očního okolí při návštěvě
kosmetičky a také pravidelná obličejová gymnastika před zrcadlem, která rozhýbe i zlenivělé a nepoužívané svaly, na které se tím přenese
část práce těch nejzatěžovanějších.
Pleť v každém věku potřebuje dostatečnou
hydrataci, jinak bude citlivá a může se i šupit.
Nepříjemné pocity jen zvýrazní mimiku a další
prohloubení vrásek.

TAJEMSTVÍ KRÁSY

CO NA NĚ PLATÍ

JAK S NIMI ŽÍT

Mimické vrásky můžete mít na obličeji již ve třiceti, a tam, kde se usadí, se budou už jen prohlubovat.

Vedle genetické dispozice, která náš vzhled
ovlivňuje, přizná vzhled kůže ve vyšším věku
všechny prohřešky, které musela snášet. Nedostatek péče a hydratace (která se dá doplnit
použitím krémů a pleťových masek), nadměrné
slunění bez bezpečné ochrany potřebnými
přípravky (UV záření je jedním z největších nepřátel vzhledu pleti), chybně nebo nedostatečně prováděné odličování (to někdy vysloveně
pokulhává).

l Ideálním pomocníkem proti jejich prohloubení a zvýrazňování je botulotoxin.
Ten na čas znemožní pohyb svalů, zablokuje jejich kontrakce. Efektně vyhlazuje např. kolmou
vrásku nad kořenem nosu, podélné zbrázdění
čela i vějířky u očních koutků. Bolestivost zákroku je minimální, časová náročnost zanedbatelná. Vše proběhne během několika minut. Efekt
se dostaví do týdne a vydrží asi šest měsíců,
opakovaná aplikace jej prodlužuje.
l Hluboké mimické vrásky se dají vyplnit kožními implantáty, většinou na bázi kyseliny hyaluronové, ale např. i vlastního tuku. Někdy se
používá i kombinace s botoxem. Ošetření není
náročné, výplň se aplikuje injekcí buď po místním znecitlivění nebo anestezii materiál už sám
obsahuje. Omlazení nevydrží stále, podle druhu užitého materiálu, který se vstřebává, od půl
roku do dvou let.

VRÁSKY STATICKÉ
Tak za ně může věk – stárnutí a ochabnutí kůže.
Pokožka povoluje vlivem degenerace mezibuněčné hmoty a v důsledku ubývání kolagenních
vláken. Vedle hlavního viníka, přibývajících let,
stárnutí vydatně urychluje UV záření, nedostatek
vitaminů a minerálů, dehydratace, stres, nedostatek spánku, kouření, alkohol a celkový styl života.
„Fyziologické stárnutí je podmíněno
z třiceti procent genetikou, velkou část
ovlivní vlivy hormonální a životní styl.
Když říkáme, že jsou
tyto změny nevratné,
máme na mysli to,
že náš organismus
sám o sobě není
schopen tento proces zvrátit. Neznamená to ovšem, že mu nelze pomoci,“ říká MUDr. Yvonne
Bergerová z pražské BcD Clinic.

Ne každá žena také dbá na to, aby si s přibývajícím věkem přizpůsobila výběr vhodných
kosmetických přípravků. Starší kůže bývá
sušší, nesvědčí jí adstringentní přípravky jako
pokožce mastné, kterou kdysi třeba bývala.
Maximální péči vyžaduje jemná pleť okolo
očí, ale s přibývajícím věkem už jsou rizikové
partie úplně všechny. Největší „škody“ způsobuje vedle prohloubení a fixování mimických
vrásek povolení pokožky ve střední a dolní
partii obličeje. Tam se objevují nadbytky
kůže, zvýrazní se nosoretní rýhy a klesají ústní
koutky do mrzuté obloukové vrásky. Kuřačky
nepřehlédnou výraznější drobné linky, které
narušují tvar rtů.

CO NA NĚ PLATÍ
Stárnoucí pleť potřebuje daleko víc péče, která se musí zaměřit nejen na viditelné vrásky,
ale také na zpevnění a dostatečnou hydrataci.
„Vzhledem k tomu, že elastická vlákna v pokožce prokazatelně stárnou již od třiceti let, zpevnění pokožky je možné podpořit i preventivně,
aniž bychom se soustřeďovali na nějakou věkovou hranici, “ zdůrazňuje korektivní dermatoložka. V současné době existuje mnoho metod, které zlepšují vzhled vrásek bez plastické operace.
l První ještě nenápadné známky stárnutí může setřít pravidelná aplikace chemického peelingu. Při
něm se používají tzv. ovocné kyseliny ve vysokých
koncentracích (AHA – například kyselina glykolová, trichloroctová, mléčná, jablečná). Provádí
ji pouze lékař. Ambulantní zákrok není bolestivý,
může vyvolat pocity jemného pálení. Aplikace dosáhne toho, aby se pokleslá tvorba kolagenu znovu aktivovala, a tím se ochabující pleť vypne. Na-

víc se ztenčí rohová vrstva keratinocytů a povrch
kůže se zjemní. Vhodné pro odstranění jemných
vrásek na obličeji, dekoltu, krku, rukou.
l Vylepšení vzhledu a vrásek napomůžou
také aplikace kyseliny hyaluronové – kožních implantátů. Zavádějí se jehlou nebo
kanylou při lokálním znecitlivění. Výplňová
metoda se používá pro nápadnější vrásky
(například nosoretní rýhy), k doplnění v partii lícních kostí, kdy se pak obličej přirozeně
zvedne a vypne.
l Velmi účinným prostředkem k vypnutí pleti je i tzv. lifting bez skalpelu, který podpoří tvorbu kolagenu hloubkovým prohřátím
kůže. Technologií, které se k tomu používají,
je dnes na trhu mnoho. Nejnovější z nich, Ultraformer III, je založen na bázi ultrazvuku.
Výsledný efekt záleží na dosažené energii
a zasažení zvolené vrstvy kůže a podkoží.
Tímto způsobem se dosáhne nejen zpevnění a liftingu pokožky obličeje, ale dají se tak
i konturovat a tvarovat další partie těla – tzv.
bodycontouring. Nová technologie využívá
tzv. MMFU – mikro a makro fokusovaného
ultrazvuku, který aktivuje kolagen ve svrchních
vrstvách pokožky. Po silném prohřátí jednotlivých vrstev dojde ke stažení tkáňových struktur
a následně k vypnutí povolených tváří, vypnutí
kontur, stažení podbradku či zpevnění ochablé pokožky na krku.
Dá se tak ošetřit prakticky jakákoliv obličejová partie od čela, přes okolí očí a tváře až
po spodní třetinu obličeje včetně podbradku.
Kromě obličeje je zákrok vhodný také na krk
a dekolt. Ošetření je ambulantní a trvá 60 – 90
minut podle rozsahu ošetřované oblasti. Nevyžaduje rekonvalescenci ani speciální režim. Účinek je viditelný v průběhu dvou měsíců, vydrží
až dva roky.

S VRÁSKAMI
JE ZKRÁTKA POTÍŽ
Nikdy se nedá přesně odhadnout, jak budeme vypadat ve čtyřiceti, v padesáti, v šedesáti
a později. Na celkový vzhled pleti působí mnoho vnějších faktorů, které někdy i dobrou genetiku a péči přehlasují.

www.kosmetika-wellness.cz
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JÓGA PRO
OMLAZENÍ OBLIČEJE
Cvičení prověřené staletími a posvěcené lékaři,
fyzioterapeuty a rehabilitačními pracovníky dokáže pozitivně
ovlivnit celé naše tělo: učiní ho pružnějším a ohebnějším, a
obličej - mladším. Do tajů omlazujících cviků nás zasvětila
kondiční trenérka Zuzka Klingrová.
Hana Profousová, Foto: Radek Hensley

K

e cvičení, které poslouží
vaší kráse, vám stačí jen
malý prostor a karimatka
nebo podložka. Najděte
si tichý koutek, abyste
se neostýchala dělat

omlazujcí “ksichty”.

PROKRVENÍ
MIMICKÝCH
OBLIČEJOVÝCH SVALŮ
KAPALABHATI

Sedněte si pohodlně tak, aby vaše páteř byla
rovná a neutlačovala jste si oblast břicha. Představte si, že chcete prudce a rychle sfouknout
plamen svíčky, jen výdech provádíte nosem.
Nádech nosem, jen uvolněním břicha a bránice. Rytmické střídání nádechů a výdechů.
Opakujte: 3 série – 40x, 50x, 60x. Pokud
začínáte s touto dechovou technikou, nemusíte
navyšovat počty, můžete nechat položené dlaně na břichu a vnímat pohyb dolní části břicha.
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Účinky: intenzivní stimulace činnosti mozku, odstranění toxinů, podpora činnosti
vnitřních orgánů, prokrvení mimických svalů v obličeji, posílení břišních svalů a bránice.
Nepraktikujte: při vysokém krevním tlaku,
kýle, akutních bolestech hlavy, v těhotenství.
Při problémech s bolestmi kyčelních kloubů či
kolen můžete sedět na židli.

ODSTRANĚNÍ
PODBRADKU
Záklon hlavy při otevřených ústech:
pohodlně se usaďte, otevřete ústa, zakloňte hlavu a v záklonu ústa zavřete.
Opakujte: nejméně 5x, ideálně 10x. Můžete
zařadit 2 - 3x denně.
Účinky: posílení svalů na přední straně šíje,

TAJEMSTVÍ KRÁSY

ODSTRANĚNÍ VRÁSEK
OKOLO ÚST
Pohodlně se usaďte. Zuby skryjte za své rty
a nechte ústa ve tvaru písmene „O“. Držte rty
co nejpevněji a usmějte se doširoka, co nejvíce je možné a znovu vraťte do tvaru písmena
„O“. Hlava je v mírném záklonu, ukazováček je
opřený o bradu. Tlačte bradou do ukazováčku
a ukazováčkem proti.

pomáhá proti „druhé“ bradě, posiluje svaly,
které drží kontury obličeje.
Nepraktikujte: při bolestech krční páteře,
při problémech s bolestmi kyčelních kloubů či
kolen můžete sedět na židli.

Opakujte: úsměv a tvar písmena „O“ v mírném záklonu hlavy nejméně 5x, ideálně 10x.
Poté krátká pauza a ještě 2 série.
Účinky: tvarují se a posilují lícní svaly, vyhlazují vrásky v okolí úst a zmenšuje se hloubka
nosoretních rýh.
Nepraktikujte: při bolestech krční páteře,
při problémech s bolestmi kyčelních kloubů či
kolen můžete sedět na židli.

ZUZANA KLINGROVÁ
studovala ATVS Palestra, FTVS UK a Hindu University v USA. Věnovala se studiu
mnoha stylů jógy – Hatha jóga, Power
jóga, jógová terapie, tantra jóga, kundalini jóga, jóga pro těhotné a po porodu, Yin
jóga, Fly jóga, Restorative jóga ad. Působí
v pražském studiu Fitlight a v Resortu Svatá
Kateřina.

OBLIČEJOVÉ SVALY
– STEJNĚ JAKO SVALY
CELÉHO TĚLA – JE
POTŘEBA POSILOVAT.
PRAVIDELNÉ CVIČENÍ
OBLIČEJOVÉ JÓGY
SNÍŽÍ TVORBU
VRÁSEK A ZPEVNÍ
KONTURY.

VYHLAZENÍ VRÁSEK
NA ČELE
Pohodlně se usaďte, položte prsty na čelo,
malíčky se dotýkají obočí. Nechte prsty
od sebe. Otevřete oči do široka, bez pohnutí
obočí. Jemně odtahujte prsty od sebe a udržte jemné napětí po dobu 10 vteřin.
Opakujte: výdrž v napětí 10 vteřin 3 - 5x.
Účinky: redukce vrásek mezi obočím, vyhlazení čela a uvolnění tenze těchto svalů.
Nepraktikujte: při problémech s bolestmi kyčelních kloubů či kolen můžete sedět
na židli.

www.kosmetika-wellness.cz
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POSÍLENÍ MIMICKÝCH
OBLIČEJOVÝCH SVALŮ
SIMHASANA
– POZICE LVA

PROTI DRUHÉ BRADĚ

Pohodlně se usaďte. Bradu si podepřete dlaní jedné
ruky, loket přidržte druhou paží. Pootevřete ústa a rukou tlačte do brady, vydržte cca 10 vteřin.
Opakujte: 3 - 5x.
Účinky: posílení svalů na dolní části obličeje,
likvidace podbradku, posílení svalů, které drží
kontury obličeje.
Nepraktikujte: při bolestech krční páteře,
při problémech s bolestmi kyčelních kloubů či
kolen můžete sedět na židli.
Klekněte si a dosedněte zadečkem na paty, položte dlaně na kolena. Nádech nosem, při výdechu vyslovujte písmena „HA“, vyplázněte co
nejvíce jazyk, otevřete ústa i oči, nechte pohled
směřovat vzhůru mezi obočí nebo na špičku
nosu. S výdechem zatlačte dlaněmi do kolen,
roztáhněte mírně prsty od sebe.
Opakujte: 3 - 5x.
Účinky: uvolnění tenze svalů v obličeji, hrudníku i šíje. Posilují se okohybné svaly i svaly šíje,
kontury obličeje i mimické svaly.
Nepraktikujte: při problémech s bolestmi
kyčelních kloubů či kolen můžete sedět na židli.

14
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CELKOVÉ OMLAZENÍ
TĚLA
SALAMBA SIRSASANA
− STOJ NA HLAVĚ
Klekněte si, položte si předloktí na zem a propleťte prsty, nechte lokty od sebe na délku
vašich předloktí. Položte hlavu na zem, pozor
nestůjte na čele, ale na temeni hlavy. Zatlačte
předloktí do země, ramena od uší. Zvedněte kolena od země a vytáhněte kostrč vzhůru ke stropu, zadek nad hlavu. S výdechem pomalu zve-

dejte obě chodidla společně od podložky. Až
se dostanou stehna do roviny se zemí, vtáhněte
dno pánevní dovnitř a vnímejte pohyb kostrče
dovnitř a vzhůru. Pokud zvedáte dolní končetiny
vzhůru, zatlačte vnitřní stranu stehen proti sobě
a chodidla vzhůru ke stropu. Představte si, že
se chcete chodidly postavit na strop. Vaše hlava, páteř, pánev a dolní končetiny jsou v jedné
rovině. Pokud začínáte, prodýchejte 10 vteřin,
postupně přidávejte, až udržíte pozici 3 minuty.
Opakujte: každý den.
Účinky: zklidnění mysli, stimulace mozku, podvěsku mozkového, produkce hormonů štítné žlázy a pohlavních orgánů, masáž vnitřních orgánů, pomáhá v období menopauzy. Má velmi
dobrý vliv na plíce, doporučuje se při astma,
ale také při nespavosti, neplodnosti či zánětu
dutin. Prokrvují se mimické svaly v obličeji. Celkově se omlazuje organismus.
Nepraktikujte: při zranění a bolestech páteře
(vždy konzultujte s lékařem), bolestech hlavy, problémech se srdcem, vysokém krevním tlaku, menstruaci, zranění šíje a ramen, v těhotenství (existují
varianty vhodné pro těhotné), při nízkém krevním
tlaku nezařazujte na začátku své praxe.
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JARNÍ RESTART
POKOŽKY
V zimě je to jasné: Mazat, hydratovat, promašťovat. Jenže co s prvními
jarními paprsky? Jaká péče je ta pravá? Aby pleť netrpěla pod nánosy
hutných krémů, ale měla příležitost ukázat, co v ní je…
Klára Kotábová, foto: Fotolia
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TAJEMSTVÍ KRÁSY

S

pousta žen dělá na jaře velký
úklid domácností. Je potřeba
se ale také zaměřit na své tělo.
To je po zimě unavené, málo
hydratované a není dostatečně
svěží. Což platí hlavně o pokožce, která je nevětším tělesným orgánem, navíc
s ochrannou funkcí. A zimní „strádání“ je na ní
opravdu znát. Co tedy dělat, aby zářila, vypadala mladistvě a vy díky tomu jen kvetla? Je
důležité se zaměřit na víc faktorů: Hydratace,
čištění, pročištění celého těla nebo jarní jemné
líčení. Udělejte si proto na sebe chvíli čas a rozmazlujte se. Vaše pokožka vás bude milovat.

KOMPLETNÍ
A KOMPLEXNÍ
DETOX ORGANISMU
Po zimě je naše tělo unavené a může i špatně trávit. A to, jak se stravujete, se především
podepisuje na pleti. Pokud tělu nedáváte, co
potřebuje, je pleť popelavá, vypadá nezdravě.
Proto je dobré začít uvnitř. Dopřávejte si ranní
smoothies, omezte příjem masa i bílé mouky, věnujte velkou pozornost tomu, jaké tuky do těla
dostáváte. Alespoň na pár dní nejezte vajíčka,
předvařené jídlo, sýr, sladkosti (nahraďte je
ovocem), pečivo z bílé mouky, limonády, kávu
ani černý čaj, mléko a alkohol. Pijte hodně,
nejlépe čistou vodu nebo mátový čaj oslazený
medem.
Zkuste například standardní třídenní detox.
Možná se vám zdají tři dny málo, ale právě ty
stačí na pročištění organismu. Důležité je si potraviny nakoupit předem a pak se raději obchodům vyhýbat. Po absolvování tohoto očištění,
ale začínejte s normální stravou opatrně. Nejdříve přidávejte bílé maso a ryby, poté pečivo
a červené maso.
Pozor: Na pleti se velmi snadno zobrazí funkce jater, například v podobě vyrážek nebo ekzémů, které nejsou zrovna příjemné. Jarní pročištění i celkové dodržování zdravého životního
stylu, a to hlavně vyvážené stravy, může z části
nebo úplně těmto kožním problémům zabránit.
Pleti (a jejímu vzhledu) pomáhá také čerstvý

vzduch. Jarní vycházka po horách, kdy vám
do plic proudí čerstvý vzduch, je výborný způsob, jak dodat pleti potřebnou zářivou energii,
a v zásadě to nic nestojí… Pro protáhnutí a posílení celého těla je dobré také cvičení pilates,
radí instruktorka Jana Putíková. Takže si vyberte, zda zvolíte procházky nebo organizovaný
pohyb.
Dalším způsobem, jak si odpočinout, jsou lázně. Můžete si vzít celý víkend volno a odpočinout si na welnessu. Pokud nemůžete odjet
na celý víkend, využijte možnost jednodenních
lázní. I tak si odpočinete a nejen vaše pokožka
od hlavy k patě vám poděkuje. Zrelaxovaná
kůže vypadá lépe než ta vystresovaná, na to
nezapomínejte.

DEJTE JÍ NAPÍT!
Po zimě bývá pleť vysušená a napjatá. Ráno,
večer nebo i přes den ji můžete hydratovat
minerální vodou ve spreji. Krásně ji projasní
a dodá jí svěžest. Hodí se i na teplejší dny, kdy
vás ochladí a přitom neporuší nalíčení.
U líčení a odličování si dejte pozor, aby odličovadla neobsahovala alkohol a ten vám zbytečně pokožku nevysušoval. Make-up seženete
také hydratační, ocení ho zejména ženy trpící
suchou pletí.
Na obličej i na tělo jsou dobré hloubkově hydratační krémy, kokosový olej nebo bambucké
máslo. A hlavně je pravidelně používat.

ROZJASNĚTE SE!
Další součásti jarního restartu by měl být peeling, díky němuž se pokožka stane hladší, odstraní se odumřelé buňky a prokrví se. Existuje
jich spousta druhů, např. kakaový, kávový, pomerančový, s přidanými esenciálními olejíčky,
zajímavou alternativou je bio peeling z karobu.
Do peelingu je většinou přidán mořský písek
nebo například drcené mandlové pecky. Měl
by se opakovat každých 14 dní. U mastné pleti
můžete každý týden. Krouživými pohyby prstů
vyčistíte obličej, ale i celé tělo.

Pokud si chcete peeling udělat doma,
tady je pár tipů:
Obličej
l cukr – třtinový nebo krystal
l olivový olej
l med
l kávový lógr
l olivový olej
Tělo
l sůl (bohatá na minerály)
l kokosový olej
(dá se nahradit olivovým)
l zelený čaj (necháme vychladnout)
l cukr (na jednu lžíci čaje tři lžíce
cukru)

JARNÍ LÍČENÍ
I líčení je potřeba obnovit a pleti přidat
trochu jarních barviček, které nás nabijí
energií a rozveselí. Po zimě odložte tmavé
odstíny a vínové rtěnky. Je čas na růžové
rty i nehty. Na jaře nezapomínejte na duo
– tvářenka a rozjasňovač. Sázejte také
na přirozený vzhled. Jemné stíny, řasenka, růž na tvářích, rozjasňovač nad lícní
kosti a světlá rtěnka nebo lesk. Nebo jen
výrazné rty a řasenka. Takto jednoduché,
ale přitom velmi efektivní a pěkné líčení
dokáže zaujmout.
Na jaro se nehodí jen růžové odstíny, ale
i světle fialové, modré, žluté a metalické.
Vyzkoušejte některé z jarních trendů. Zkuste vynechat černé linky a místo nich sáhněte po bílé variantě. Nebo vyzkoušejte
nahé líčení, které není hitem jen tuto sezonu. Tělové barvy rtěnek, ale i stínů.
Pokud nepatříte mezi ženy, které jsou duchem romantičky, buďte klidné, červená
rtěnka neomrzí v žádném období. Tu můžete
doplnit tmavšími odstíny laků na nehty. Opět
nezapomeňte na lehký nádech tvářenky.
Věnujte své pleti dostatek pozornosti, odmění se vám. Skvělým vzhledem a mladistvým elánem, který se hodí nejen na jaře,
ale po celý rok.

www.kosmetika-wellness.cz
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NEZAPOMEŇTE
NA RUCE
Ruce jsou namáhané každodenně a v každém ročním období. Začínající sluníčko
a s ním spojená práce venku a sportování,
jim dají trochu zabrat. Nezapomínejte
proto na ochranné rukavice, které zabrání
zbytečnému vysoušení. Mějte jak doma,
v kabelce, tak v práci na viditelném místě
krém na ruce, abyste ho nezapomínaly
používat. Při výběru mýdla na ruce sledujte, zda neobsahuje alkohol, který zbytečně vysušuje. Pro pevné a zdravé nehty
pomůže vitamin C. Připravit si také můžete
vlažnou lázeň s olivovým olejem a pár
kapkami citronové šťávy.

NAMASKUJTE SE!
Maska na obličej dokáže zázraky: prokrvit obličej, vyčistit ho, hydratovat anebo naopak ho
zmatnit a stáhnout póry.
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ZRUŠTE MÉ KRUHY!
Po zimě můžeme pociťovat únavu, které se projevuje i na obličeji hlavně kruhy pod očima. První
pomoc je chlad, který prokrví pokožku. Nejznámějším trikem jsou čajové lžičky, které necháte
chvíli v mrazáku a poté přiložíte na oči. Můžete si ale i napustit umyvadlo studenou vodou a ponořit do něj obličej. Dobrou službu prokáže gelová maska na obličej, kterou necháte v lednici
a poté přiložíte na oči. Jsou-li kruhy pod očima váš častý problém, můžete začít užívat přípravky
s obsahem železa nebo vitamin C. Důležitý je opět dostatečný pitný režim. Okolí očí si také můžete jemně masírovat. Pomůžou vám k tomu krémy obsahující retinol nebo již zmiňovaný vitamin C.
První varianta je si masky na obličej koupit. Prodejny nabízejí přímo i rozdělení podle typu vaší
pokožky. Druhou variantou je udělat si ji doma.
Jediné na co si musíte dát pozor, jsou přísady,
abyste na ně nebyla alergická.

Naše

rada?

Nechte se občas hýčkat v odborných rukách kosmetiček. Kosmetické salony nabízejí hloubkové čištění pleti, masáže obličeje
nebo krční páteře, peeling, masky, biostimulační laser či aplikaci biolampy a mnohé
další příjemné a užitečné procedury.

Citlivá/suchá pleť:
2 lžíce oleje, půl lžičky medu, žloutek, pár kapek citronu
Unavená pleť:
4 lžíce tvarohu, lžička medu
Čisticí maska:
med (vrstva cca 2 milimetry), umýt teplou vodou
Mastná pleť a pleť se sklonem k akné:
bílek, 100 g ovesných vloček, citron
Po nanesení si lehněte a relaxujte, nechte působit 15-20 minut a poté smyjte. Obličej namažte
oblíbeným hydratačním krémem.
Třetí variantou je tzv. textilní maska. Dá se sehnat v drogériích nebo na internetu. Hodí se

TAJEMSTVÍ KRÁSY

INZERCE

UNI SKIN

po dlouhých cestách v letadle nebo právě po zimě, protože výborně
hydratují. Stačí, když si je přiložíte na obličej a necháte působit přibližně 20 minut.

KONTROLA KOSMETICKÉ
TAŠTIČKY
Tak jako je třeba restartovat po zimě naši pokožku, je potřeba jednou
za čas probrat i kosmetické přípravky, které pro péči o pokožku používáte. Ať už upřednostňujete přírodní nebo chemické, všechny produkty
mají omezené datum spotřeby. Přípravky chemické mají většinou šest
měsíců až rok. Přírodní přípravky mají dobu spotřeby kratší. Pokud
si nedáte pozor a budete i nadále používat staré přípravky, můžou
na pokožce způsobit nepěkné vyrážky a další kožní problémy.

MALÉ OPÁČKO:
JAKÝ TYP PLETI MÁTE?
Pro správnou péči o svou pokožku, musíme vědět, jaký typ pleti máme. Podle
toho si vybereme správné produkty. Každý typ pokožky vyžaduje zcela jiný
přístup a je jen na vás, zda se své pleti budete věnovat zodpovědně a se
vším, co vyžaduje.
Suchá pleť
Tento typ je na zimu nejvíc náchylný. Pleť je citlivější a kožní maz vylučuje
pomaleji. Vytvářejí se na ní šupinky a póry se stahují. Ženy s touto pletí
pociťují hlavně v zimě pnutí. Na jaře a v létě potřebuje větší dávku hydratace než jiné typy pleti.
Mastná pleť
U ní se projevuje zvýšená produkce kožního mazu, je proto celý den lesklá a má sklony k tvorbě akné. Má větší odolnost vůči sluníčku, neznamená
to ale, že o ni nemusíte pečovat. Nejlépe bude, pokud zvolíte krémy,
které nevysušují, ale zmatní pokožku, aby se neleskla.
Smíšená pleť
Rozděluje se do takzvané T-zóny a U-zóny. T-zóna je brada, nos a čelo,
jsou většinou mastné nebo normální. U-zóna jsou tváře, které bývají suché. Na suchých místech se objevují šupinky a na mastných místech se
může tvořit akné nebo se lesknou. Ideální je nejen na jaře zvolit lehčí
krémy, které neucpou póry a nebudou tak ještě více mastit pleť.
Citlivá pleť
Přirozeně zranitelná pleť, která je náchylná ke kožním onemocněním.
Jsou na ní začervenalá místa, skvrny, které se odlupují. Pálí a pne. Dejte
si pozor už i na jarní paprsky slunce. Nejlepší jsou pro tuto pleť krémy
z lékárny, které jsou určené přímo pro ni.
Normální pleť
Má dobrou pružnost, póry jsou jen malé a skoro nejsou vidět. Ženy
s tímto typem pleti nejsou citlivé na sluníčko ani jiné vnější faktory. Dá se
považovat za nejzdravější a nejlepší typ pleti. Nepotřebuje až tak speciální přípravky jako typy předchozí, ale péče o ni se nesmí zanedbávat,
potřebuje pravidelné čištění a hydrataci. Zvláště po zimě.
Častější než čistě normální pleť, je pleť smíšená.

Multifunkèní krém sjedocuje barvu pleti, opravuje ji, sjednocuje a zakrývá její
nedokonalosti (pigmentové skvrny, mdlou barvu, jizvy, zarudnutí).
Díky SPF 30 poskytuje vysokou sluneèní ochranu pøed UVA.

CO NA NÌM MILUJEME...
Jemnou progresivní a peèlivì vytvoøenou texturu s univerzálními zapouzdøenými
pigmenty, které se po kontaktu s pokožkou transformují a pøizpùsobí se
každému tónu pleti. Pleś je pøirozenì sjednocená se zdravým barevným
tónem. A samozøejmì delikátní vùní kvìtin, svìžesti a pudru. Signatura PAYOT.

JSME NADŠENÍ...
Jeho pøirozenou a okamžitou úèinností: nedokonalosti pleti jsou zakryté bez
složité aplikace a bez výbìru vhodného barevného tónu. Pleś je sjednocená,
záøivá a zdravì krásná.

VÌDECKY PROKÁZANÉ VÝSLEDKY
SJEDNOCENÁ PLEŤ: 85%*
ROZZÁØENÁ PLEŤ: 80%*
ZDOKONALENÍ PLETI: 75%*
* Testy spokojenosti provedené pod dermatologickou kontrolou na 20 ženách po každodenní aplikaci celkem 28 dnù.

www.payot.com

facebook/payotcz

PĚNIVÝ NÁPOJ
PRO KRÁSU
Pivo nechybí skoro v žádné české ledničce. Chybět by ale
nemělo ani v naší koupelně. Pro svůj vysoký obsah vitaminů B
má příznivé účinky na pleť, vlasy a pokožku celého těla.
Františka Těšínská, Foto: archiv firem
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TAJEMSTVÍ KRÁSY

P

ivo je iontový nápoj, který je
zdravější než voda a při střídmé konzumaci může pomáhat
zdraví a sloužit kráse. Neopakovatelná kvalita tohoto
moku a chuť je v Čechách výsledkem klimatických podmínek pro pěstování
chmele a dlouholetá tradice českého piva se
využívá také v kosmetice.

PIVO ZKRÁŠLUJE
POKOŽKU A ZVYŠUJE
JEJÍ ODOLNOST PROTI
NEPŘÍZNIVÝM VLIVŮM
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ.

chorobách, při nadměrném pocení a poruchách tvorby kožního mazu. Oblíbený je pro
regenerační schopnosti, k ošetření drobných
poranění a povrchových popálenin po nadměrném slunění. Kosmetika, která obsahuje
pravé české pivo, pivovarské kvasnice nebo
chmelový extrakt je doprovázená příjemnou
delikátní hořkosladkou vůní.

OMLAZUJÍCÍ
CHMELOVÝ KOKTEJL
Chmel má čisticí a zklidňující schopnosti, pivo
obsahuje vitaminy skupiny B, stopové prvky a minerály. Tento léčivý koktejl zkrášluje
pokožku a také zvyšuje její odolnost proti
nepříznivým vlivům vnějšího prostředí. Stal
se součástí krémů a pleťových masek pro
protizánětlivé účinky a k léčbě zánětu povrchových žilek. Vitamin B5 (kyselina pantotenová), který je obsažený ve zlatém moku,
podávají lékaři jako lék při svědivých kožních
INZERCE

Vitalitou ke spokojenosti
www.vitalnisenior.cz je web nejen pro seniory
Senior není ten starý, ale ten zkušený…

Vitalnisenior.cz
přináší informace
z následujících oblastí:

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

• Peníze

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

• Výživa

Kontakt:

Press21 s. r. o.

• Nákupy

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

• Zábava

• Bydlení
• Zdraví
• Cestování
• Služby

Více informací najdete
na www.vitalnisenior.cz.

TIP:

TIP:

Pivní pleťový krém s kyselinou hyaluronovou s chmelovým výtažkem, vitaminem E,
arganovým, avokádovým
a jojobovým olejem je
dobře vstřebatelný a má
vysoký obsah kyseliny hyaluronové, Ryor, 129 Kč

Regenerační pivní vlasová maska s panthenolem a beta-glukanem pro vlasy poškozené barvením, opalováním i tepelnými úpravami. Obsahuje pravé české pivo,
chmelový výtažek, mandlový a jojobový
olej, panthenol, ovesný beta-glukan a kreatin, Manufaktura, 209 Kč

Omlazení pleti

Vlasy v plném lesku

PRO
ZDRAVOU
KŠTICI
Možná si ještě pamatujete, jak
naše babičky v dobách nedostatku stylingových přípravků používaly pivo
pro zpevnění účesu. Šlo víc o účinky cukru než
samotného moku, navíc s více či méně příjemným vonným doprovodem. Pivo ale opravdu
dokáže blahodárně působit na kvalitu vlasů,
na jejich lesk, pomáhá proti vypadávání a proti
lupům. Jen je vhodnější spolehnout se na pivní
šampon. Ten má vyvážené pH a obsahuje účinnou kombinaci extraktů, která zaručuje pomoc
pokožce hlavy, a to všem druhům vlasů. Jako
prevence kožních poruch pomáhá při regeneraci pokožky a péči o vlasové folikuly. Vyrovnává funkci mazových žláz a omezuje svědění
pokožky.
Výhodou je to, že šampon lze použít tak často,
jak potřebujete. Pokud sázíte na čistě přírodní
péči, můžete si připravit výluh z chmele a s ním
pečovat o pokožku hlavy. Chvilku jej nechte
působit a pak vlasy opláchněte čistou vodou.

Pamětníci si rádi vzpomenou na chmelové
brigády a ti ještě starší na voňavý věneček, spletený ze zlatých šištic, který zavěšovaly babičky ve skříních nebo ukládaly
do šuplíků s prádlem. Příjemná, zklidňující
vůně zůstává ve vzpomínkách, ale chmel
byl v domácnostech spíše pragmaticky
spojený s bojem s nevítanými moly a jako
uklidňující výluh v čaji proti nespavosti.
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Pivní koupele si můžete dopřát např. v lázních
Poděbrady, Karlovy Vary, v Pivních lázních Spa
Beerland v Praze a v mnohých dalších.
V koupelně si můžete dopřát pivní olejovou lázeň, tělový peeling nebo koupelovou sůl kdykoliv budete chtít. Stačí přípravky přidat do teplé
vody ve vaně a užít si odpočinek. Vitaminy skupiny B, stopové prvky a minerály se postarají
o regeneraci pokožky. Pivní kosmetika do koupelí obsahuje velké množství piva, chmelový extrakt a pivovarské kvasnice, zato v sobě nemá
žádné syntetické barvy. Používat můžete také
mýdlo nebo sprchový gel, wellness produkty, jako je olejová lázeň, tělový peeling nebo
relaxační koupelová sůl – a to všechno s pivem!

TIP:

PONOŘTE SE DO
PIVNÍ PĚNY
Koupele v pivě se dnes objevují v mnoha
wellness zařízeních a lázních, ale není to
žádná novina. Pěnivé koupele jsou známé už
od dob starých Sumerů. Obilí, které pěstovali,
uskladňovali v hliněných nádobách, a když
do nich natekla voda, zkvasilo a zlatý nápoj
s příjemnou chutí byl objeven. Tak před 2000
lety vznikly první pivní lázně.
I dnešní wellness zařízení využívají příznivé
účinky pivních kultur, vitaminů a bylinných extraktů. Nečekejte ale, že se naložíte do klasického piva. Vykoupete se v blahodárném roztoku, který rozhodně není určený k pití. Když se
ponoříte do vody o teplotě 35 °C, na hladině
pak můžete sledovat charakteristickou pivní
pěnu karamelové barvy. Pivní kvasinky tmavě
zabarví vodu jako u černých piv a pomáhají
k harmonizaci funkcí organismu. Budete se cítit
odpočatí a plni energie. Uvolní se svaly, zlepší
se krevní oběh a posílí imunitní systém. Některá tato zařízení se snaží podpořit atmosféru
koupelí vůní čerstvě uvařeného pivního moku,
který si sami natočíte z pípy umístěné u vany.
Celá procedura koupele trvá přibližně 20 až
25 minut.

Pivní koupel si můžete
udělat i doma ve vaně
přidáním pivní koupelové soli s extrakty z pivních kvasnic a chmele.
Pivní olejová lázeň, wellness produkt s vysokým obsahem piva, vitaminů B a mandlovým olejem pro každodenní použití,
Saela, 139 Kč

SKLÁDAČKA TIPŮ, NOVINEK A INFORMACÍ O ZDRAVÍ

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

ÚLEVA PRO KLOUBY
Bolesti pohybového aparátu trápí téměř všechny generace. Kromě klasické léčby,
jako jsou léky a rehabilitace, se při některých potížích dobře uplatňují moderní biologické metody, při nichž je využívána krevní plazma nebo kyselina hyaluronová.
Oba tyto způsoby pomáhají zmírnit bolesti a zabraňují tak vzniku chronického stavu.
Úlevu přinášejí i při dlouhodobých potížích spojených s artrózou.

ŠPATNÉ VIDĚNÍ
= ŠPATNÉ ŘÍZENÍ
Z šetření Mezinárodního sdružení optiků a optometristů, které testovalo kvalitu vidění motoristů na vybraných čerpacích
stanicích, vyplynulo, že na českých silnicích přibylo rizikových
řidičů s vadou zraku. A mnozí ani netuší, že nějakou mají.
Výsledky testů ukázaly, že celých 17 procent řidičů mělo
zrakovou ostrost menší až neodpovídající a přesto za volat
usedli, aniž by měli odpovídající optickou pomůcku. Odborníci proto doporučují všem řidičům, aby si nechali vyšetřit zrak
a v případě potřeby používali brýle nebo speciální čočky
pro řidiče, které fungují na principu EyeDrive: eliminují noční
myopii (krátkozrakost), nežádoucí odlesky a odrazy, omezují oslnění od světlometů protijedoucích vozů i dalších zdrojů
rušivého světla.

Aplikace krevní plazmy

NESCHÁZÍ VÁM HOŘČÍK?

Trápí vás bolesti hlavy, únava, závratě a migrény? Nebo vám
nedá spát nepravidelný srdeční rytmus a potíže s dýcháním?
Případně vás sem tam postihnou svalové křeče a mravenčení v končetinách?
Zdánlivě rozdílné projevy
můžou mít společnou příčinu – nedostatečné množství
hořčíku. Jeho nedostatek
v organismu je velmi častý,
avšak laboratorně těžko
prokazatelný. I příznaky bývají rozličné a týkají se celé
RŮŽOVÍ LÉKAŘI
řady orgánových systémů –
nervové či oběhové soustavy, trávení a zažívání.
S krátkodobou akutní bolestí, jejíž příčinu známe, si na rozdíl od chronické bolesti můžeme poradit
„Z literatury víme, že magnéziový deficit postihusami. Pomůžou nám přípravky s rychlým nástupem účinku, které bolest rychle utlumí, např. Ibalgin.
je dvě třetiny pacientů jednotek intenzivní péče
Růžové želatinové tobolky se v těle snadno
a také třináct procent pacientů léčených pro inrozkládají, okamžitě uvolňují tekutý ibuproterní a gynekologická onemocnění,“ konstatuje
fen, a ten se tak rychle vstřebává do krevního
gynekolog a porodník prof. MUDr. Pavel
oběhu. „Vždy ale platí, že i při samoléčbě
Calda, CSc. Abyste splnili doporučený denní
by měl pacient pozorně číst příbalový leták
příjem magnézia (200–400 mg), měli byste mít
a dodržovat správné dávkování, a v případě
v jídelníčku dostatek rozmanitých celozrnných
pochybností se poradit s lékařem. Předejde
potravin, luštěnin a zeleniny (zejména tmavozetak komplikacím nebo nežádoucímu předávlené listnaté – třeba špenátu). Při velmi nízkých
kování,“ říká MUDr. Marek Hakl, PhD.,
hladinách magnézia odborníci doporučují doprimář Oddělení léčby bolesti Fakultní nedat ho organismu v potravinových doplňcích.
mocnice Brno.
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KOŽNÍ NEDOSTATKY A JEJICH
ŘEŠENÍ PŘÍRODNÍ CESTOU
Kosmetické přípravky
GERnétic jsou
velmi příznivé pro
pravidelnou péči
o pokožku, zlepšení
stavu vrásek,
omlazení, předcházení
předčasnému stárnutí,
ale i pro řešení různých
kožních nedostatků,
které mnohé ženy trápí.
Alena Kimlová, hlavní
firemní kosmetička
GERnétic, doporučuje
k péči o kožní
nedostatky následující
přípravky na základě
dlouholeté praxe
v salonu.

MASTNÁ PLEŤ
Přemaštěná pokožka obtěžuje nepříjemným mastným povrchem. Pleť působí neesteticky, je nepříjemná na dotek i na pohled. Dochází k ucpávání pórů, které může
přerůst až do vzniku akné. Pravidelnou
aplikací přípravku Creme Spéciale Peaux
Mixtes et Grasses se produkce kožního
mazu sníží a jemný, rychle se vstřebávající
krém Octo uvolní ucpané póry.
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ADVERTORIAL
AKNÉ

OTOKY OČÍ

Papulky, pustulky, zánětlivé cysty se mohou
na pokožce objevit v každém věku. Pokožku
je třeba důkladně odličovat a čistit. Využijte
dermatologického mýdla Derma a tonika Sebo
Ger. Oba čisticí přípravky působí zklidňujícím
účinkem a mají antibakteriální charakter. Maska Immuno má intenzivní protizánětlivý efekt,
zároveň pokožku regeneruje. Synchro vyživuje
buňky pokožky a urychluje proces hojení. Pravidelnou aplikací těchto přípravků se akné dá
rychle na ústup.

Únava, vyčerpání, nedostatek spánku, nevyvážená životospráva může způsobit nepříjemné
otoky očí. Specifická maska Masque Yeux pomůže opuchlé oči zklidnit, odvést stagnující lymfu a vrátit očnímu okolí opět mladistvý vzhled.

Trápí-li vás problémy s pletí,
budeme rádi, když nám položíte
své dotazy v kosmetických
poradnách na našem webu
www.gernetic.cz.

POPRASKANÉ ŽILKY
Jsou většinou genetickou záležitostí. Přípravkem
Vasco a Synchro zamezíme jejich rozvoji a při
dlouhodobějším používání jmenovaných produktů zlepšíme i celkový stav pleti. Díky sofistikovanému složení se křehké kapilárky zpevní
a zesílí, neprosvítají na povrch pokožky.

JIZVY, STRIE

CELULITIDA

Využitím regeneračních přípravků Synchro,
Nuclea, Cytobi dosáhneme intenzivní regenerace pokožky ve všech vrstvách. Jizvičky se
postupně zjemní, pokožka se vyhladí.

Boj s celulitidou vám pomůže vyhrát přípravek
Lympho, Confort Corps Marin a Vasco Artera.
Drenážní účinky podpoří odvod odpadních
látek z podkoží, zpevní a zlepší vazivovou
strukturu kůže. Neestetické hrbolky v kůži zmizí,
pokožka opět získá pevný a hladký vzhled.

ATOPICKÝ EKZÉM
Vysušená pokožka, svědění, silný pocit nekomfortu – to jsou projevy atopického ekzému. Využijte koupelové soli Sels de Bain, která pomůže zvláčnit povrch pokožky a tělového mléka
Lait Corps Douceur s intenzivním hydratačním
a zklidňujícím účinkem. Po každé koupeli vetřete do pokožky celého těla příjemnou emulzi
tělového mléka. Okamžité zklidnění pokožky
přinese velkou úlevu.

ZEŠTÍHLENÍ
Skvělé účinky krému Adipo Gasta a Beauté
Corps Marin pomohou rozhýbat váš metabolismus a umožní rychlejší spalování. Při dodržení odpovídající životosprávy značně urychlí
proces zeštíhlení. A co je důležité? Umožní díky
speciálním výtažkům lokální zeštíhlení v cílených partiích.

PIGMENTOVÉ SKVRNY
Vznikají po neopatrném slunění, ale mohou mít
i vnitřní příčinu. Větší pigmentové plochy vyřeší projasňující přípravek Creme Éclaircissante,
který zároveň pokožku hydratuje a regeneruje.
Drobné skvrny odstraníme pravidelnou denní
aplikací přípravku Sérum Dépigmentant. Oba
přípravky lze spolu kombinovat.

CITLIVÁ PLEŤ
Je velmi reaktivní, často neadekvátně reaguje
na vnější či vnitřní podněty zčervenáním, ekzémy, podrážděním. Je důležité vyvážit přirozené
funkce pokožky, zvýšit její obranyschopnost
a dodat dostatek výživných látek. Propracovaný krém Synchro používaný v homeopatickém
dávkování postupně zklidní nepříjemné projevy
a vyváží metabolické procesy.

www.kosmetika-wellness.cz
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BOHYNÍ BĚHEM
CHVILKY
Po dlouhé zimě si vaše pleť zaslouží to nejlepší ošetření, aby mohla
na jaře opět zazářit v plné kráse. Pravidelná každodenní péče je
základem, tak vyzkoušejte naše tipy.
Simona Procházková, Foto: archiv firem a Fotolia

Nepříjemně napnutá,
vysušená a podrážděná
pokožka bude minulostí
s novými tělovými mléky
a krémy od Indulony.
Hydratují, regenerují
a rychle obnoví kožní
ochranný film. Použijte
je nejlépe po večerní
koupeli, kdy je pokožka
uvolněná a připravená
péči plně absorbovat.
Cena krém 129,90,
tělové mléko 134, 90 Kč.

Nová řada Skin Control Phyris se svými
aktivními složkami zklidňuje namáhanou
pokožku, zmírňuje začervenání pleti,
eliminuje suchá místa, redukuje pocit pnutí,
vyhlazuje zhrubělá a drsná místa na pleti
a posiluje její ochrannou bariéru. Cena
995 Kč.
Spirulina, šípek, mrkev, baobab a listy ječmene
setého, vše v biokvalitě – to jsou základní ingredience
omlazující Inlight Zelené masky, která
je nabitá chlorofylem a výborně
tak poslouží k detoxikaci
pleti i k odstranění
nevzhledných černých
teček. Po použití
je pleť vypnutá
a rozjasněná. Cena
1645 Kč.

Akce Unie kosmetiček
V pátek 28. dubna se od 9,30 hodin koná odborně vzdělávací
seminář, GrandioR Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1.
V sobotu 3. června proběhne Soutěž líčení,
Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1.
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Ve dnech 5. až 6. října se bude konat Congress of Beauty 2017,
Jalta Boutique Hotel, Václavské nám. 45, Praha 1.

TAJEMSTVÍ KRÁSY
Pleťová maska Oxygenia
CPK BIO s rostlinnými oleji
a vitaminem C je určena
pro intenzivní výživu
a oživení unavené pleti.
Dokáže ovlivnit hospodaření
pokožky s kyslíkem, a tím
ji vypnout a výrazně
osvěžit. Aktivuje novotvorbu
kolagenu ve škáře, zpevňuje
kontury obličeje a viditelně
zlepšuje tonus pleti. Cena
599 Kč.

Nezanedbávejte své ruce, zaslouží si
každodenní péči, jen tak jimi okouzlíte
na první pohled.
Jedním ze způsobů, jak je můžete
rozmazlit, je dopřát jim teplou olejovou
lázeň. Nahřejte mandlový olej Saloos
lisovaný za studena a ponořte do něj
ruce na deset minut. Koupel pokožce
dodá maximum prospěšných látek,
vyživí je a zvláční. Cena 95 Kč.

Bližší informace na:
info@uniek.cz
http://www.uniek.cz
https://www.facebook.com/UnieKosmeticek

Omlaďte a vypněte pokožku krku a dekoltu s novou formulí
Advanced Instant Lift FX v krému Éminence Ultra Lift. Směs
ibišku a botanické kyseliny hyaluronové redukuje známky
stárnutí a udržuje pleť pevnou
a hydratovanou. Přírodní účinné
látky, podporované paprikou
a protěží, zajišťují vypnutý krk bez
vrásek. Cena 2550 Kč.

Jednou z novinek z limitované
jarní kolekce Modern Icon
dekorativní kosmetiky Artistry
Signature Color je vyživující
lesk na rty. Jde o kombinaci
krémové rtěnky a rozjasnění,
jaké dodávají lesky na rty.
Exkluzivní gel je k dostání
ve dvou odstínech (fuchsia a soft
rose), které rty účinně hydratují
a propůjčí jim dlouhotrvající
barvu a zvýraznění. Cena
775 Kč.

HODÍTE OČKEM?
Jistě, pokud máte oko orámované hustými brvami, máte vyhráno. Co ovšem
dělat v případě, že vám příroda příliš nenadělila?
Klára Kotábová, Foto: Fotolia

N

aštěstí žijeme v době,
kdy už si málokdo
dovede představit,
jak si zkrášlovaly
řasy naše babičky
– například krémem
na boty. Orámování oka bylo sice efektní,
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ale oční okolí i řasy samotné trpěly. A když
do toho ještě zapršelo nebo dívka zaslzela… Dnes nemusíte takhle riskovat, stačí si
vybrat správný přípravek, který z vašich
řas vytvoří vějíře hodné obdivu. A pak
bude vážně platit, že na koho mrknete,
toho oslníte.

ŘASENKA = ZÁKLADNÍ
KOSMETICKÁ VÝBAVA
Máte ve své kosmetické taštičce řasenku?
Určitě ano. Je přece základním kosmetickým dekorativním produktem, bez kterého
se žádná žena neobejde. Nejoblíbenějším
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kouskem, po kterém ženy sahají, jsou řasenky prodlužující. Před pár lety byly velice
oblíbené voděodolné řasenky, ale s ohledem na to, že se složitě a náročně odličují,
od jejich užívání se zvolna upouští.
Pro používání řasenek je velice důležité,
jestli se drolí nebo ne. To je jedním z argumentů, který si ženy chtějí ověřit před
samotným nákupem. Černé tečky pod
očima totiž příliš sexy nejsou. Vyplatí se
proto investovat do dražšího kousku, který
se na brvách nevysušuje, naopak je během doby nanesení vyživuje. Není třeba
ale sahat hned po řasenkách za tisíc plus,
kvalitní produkty seženete i v ceně kolem
stokoruny.
Pokud vám příroda nenadělila a nemáte
ani na co řasenku nanášet, můžete pro dramatický look sáhnout po řasách umělých.
Podle společenské události a příležitosti si můžete vybrat přirozené, divadelní,
s ozdobnými kamínky… Podmínkou pro
používání těchto řas je, abyste měla
k dispozici kvalitní lepidlo pro tyto účely
a nesnažila se jej nijak nahradit. Tubička
s přípravkem bývá součástí balení, případně
ji můžete dokoupit v kvalitních parfumeriích
a drogeriích. Nikdy nenakupujte v asijské
tržnici, mohla byste si oko poškodit! Celkově se dá říci, že aplikace umělých řas není
náročná, vyžaduje ale trochu cviku a trpělivosti. Máte obojí?

POHNOJTE JE!
Hitem posledních let jsou séra, které podporují růst brv. Najdete je u různých značek a slibují, že díky jejich užití se vaše řasy
změní k nepoznání během čtyř až osmi
týdnů. Růstová séra navíc můžou obsahovat keratin, který je vyživuje a zpevňuje.

NIKDY NEKUPUJTE
ŘASENKU V ASIJSKÉ
TRŽNICI, MOHLY
BYSTE SI POŠKODIT
OČI!

ZETKUJTE!
PŘI NANÁŠENÍ
ŘASENKY POHYBUJTE
KARTÁČKEM
VE TVARU PÍSMENE
Z. DOSÁHNETE TAK
DOKONALÉHO
NALÍČENÍ ŘAS ZE
VŠECH STRAN.
Nejsou pak tak náchylné k vypadávání či
lámavosti.
Máte-li řasy po pohnojení narostlé, ale jsou
světlé a málo výrazné, nechte si je při kosmetickém ošetření nabarvit nebo si pořiďte
barvicí sadu domů. Budete mít pěkné řasy,
i když nebudete nalíčená.
Pokud za sebou máte večírek, na který jste
to přehnala s líčením, dlouhodobě řasy
lepíte, či si všímáte, že vám vlastní řasy
začínají padat, měla byste si pořídit sérum
s regeneračními účinky, které řasy vyživuje
a zároveň slouží jako ochrana při nanášení
nových vrstev řasenky. Vyplatí se nakupovat s rozmyslem a pořídit si takový přípravek, který zvládne hned několik činností
ve váš prospěch najednou.

KOČIČÍ OČI
Jestli chcete vidět výsledek okamžitě a nečekat týdny, až zabere sérum, objednejte
se k lashstylistce na permanentní prodloužení řas. Díky nalepování řasy na řasu budete mít okamžitě kočičí oči, kterým žádný
muž neodolá. Pro pěkný efekt je ovšem potřeba chodit pravidelně na doplňování řas.
Péče o řasy se už dávno neomezuje jen
na nanesení černidla. Je potřeba starat
se o ně stejně jako o nehty. Jen díky péči,
kterou jim věnujete, bude váš pohled pronikavý, sexy, profesionální, milenecký, mateřský, chladný i hřejivý. Stačí dát oku ten
správný rám.
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DOBĚLA!
Tak to je tedy malér!
Na zatím téměř bezchybné
pleti si všimnete
nepříjemné tmavé skvrny
s nepravidelnými okraji
a přísahala byste, že včera
tam ještě nebyla. Byla, jen
jste ji neviděla.
Milana Šimáčková, Foto: Fotolia

N

ejčastěji se poprvé
objeví koncem léta,
kdy začne přirozeně
blednout získané opálení, ale nepříjemná
pigmentace zůstane.
Skvrny se můžou objevit na obličeji, na krku,
někdy „vylepší“ i hřbety rukou nebo předloktí či
ramena. Původcem problému jsou pigmentové
buňky, které povzbudila příliš silná sluneční expozice, akcelerace stárnutí kůže a vedle jiných
příčin i dědičnost.

PUTUJÍCÍ SKVRNY
Zdravá lidská kůže je většinou rovnoměrně
zbarvená podle daného fototypu. Jenže jakmile musí čelit příliš velkým nárokům, může to být
příliš štědré slunění (i návštěvy solária), hormonální změny v těhotenství nebo při menopauze,
zátěž se projeví změnami pigmentace - okolo
očí, na čele, nad horním rtem, na hraně lícních kostí nebo na krku. Poruchy může vyvolat
i hormonální antikoncepce, některé léky nebo
dokonce i kosmetické přípravky (parfémy použité před sluněním). Někdy se objeví po prvním
použití mechanického peelingu, jindy se na příčinu vůbec nepřijde. Nepříjemným projevem tohoto postižení je i skutečnost, že skvrny můžou
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postupně měnit lokalitu i velikost. I když se nejraději objevují nad horním rtem, rychle se dokáží
přesunovat i na tváře nebo na čelo.
Jakmile se jednou objeví, samy od sebe nezmizí a jakákoliv další expozice UV záření vzhled
pleti bude už vždy ohrožovat. „Mladší“ skvrny
sice blednou v zimě víc a intenzivněji, ty „starší“
zůstávají prakticky beze změny a časem ani
make-up nepomůže.

POZOR NA SLUNCE!
Samozřejmě vám každý poradí, že nejlepší je
prevence. Opatrnost při slunění, dostatečná
ochrana pleti. Ano, kosmetika je tady od toho,
aby pleti poskytovala komfort a chránila ji. Je
proto dobré sledovat v návodech, co si na obličej dáváme, co krémy obsahují. I běžné poškození pleti se dá postupně napravit vhodným
výběrem péče. Pro ohroženou kůži to platí
dvojnásob, zde pomůžou i přípravky s bělicím
účinkem, které ji buď přímo chrání před zpigmentováním nebo dokáží menší skvrny vybělit
či zesvětlit.
„Pigmentace kůže, která nebyla dostatečně
chráněná – oděvem, kosmetikou – před UV
zářením, je v posledních letech stále častější,“

říká MUDr. Karolína Kykalová, primářka
dermatologického oddělení pražské kliniky Esthesia.„Zbavit se jich není jednoduché a bude
potřeba využít několik dermatologických postupů. Většinou se volí různé slupovací kúry. Nejsou ani bolestivé ani jinak náročné, ale musíte
počítat s tím, že výsledek se nedostaví hned.“
Pigmentové skvrny nejsou fenoménem ohrožujícím zdraví (na rozdíl od „podezřelých“ mateřských znamének), ale dokáží opravdu potrápit
i snížit sebevědomí. Většina z nich je letos nápadnější než loni, a příští rok bude asi ještě hůř.
Není tedy na co čekat.
Existuje řada metod, záleží na rozsahu a původu pigmentace, typu kůže. Zima a předjaří
jsou pro podobná ošetření ideální, protože se
výrazně snižuje riziko většího oslunění. Tedy působení UV záření na ošetřovanou kůži, které by
mohlo za určitých okolností výsledek zákroku
ohrozit – ošetřená místa by mohla zpigmentovat.

NEJČASTĚJŠÍ
PIGMENTACE NA KŮŽI
Pihy – drobné skvrny, jejich barva zvýrazní
po slunění a pobytu na přímém slunci, ale i ná-
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vštěvami solária. Může za ně genetika a jsou
docela neškodné. Jestliže jich je ale moc, majitelům radost nedělají V takovém případě poradí dermatolog; chemických metod je několik,
výběr závisí na množství pih. Po zákroku je potřeba kůži důkladně chránit před UV zářením.
Lentigo – oválné ohraničené skvrnky se
objevují ve středním věku zejména na nekrytých partiích těla. Hnědá barva se po slunění
nezvýrazňuje. Najdeme je na hřbetech rukou
a na obličeji. Odstraňují se slupováním, chemickým peelingem nebo vysoce koncentrovanou
kyselinou glykolovou. Stále častěji také velmi
šetrně laserem. Všechny tyto zákroky patří
do rukou dermatologa.

PÁR „BĚLOUŠŮ”
Řada Depiderm
zaměřená na lokální
pigmentové skvrny,
působí na melasma,
chloasma a skvrny
způsobené záněty,
Uriage

Chloasma a melasma – pigmentace v obličeji a na krku. Poradit si s nimi není snadné. Odstranění, resp. postupné bělení se dělá bělicími
krémy, chemickým peelingem pomocí kyseliny
glykolové a hydrochinonu u lékaře. Po jejich
bělení je kůži potřeba speciálně chránit před
UV. Důležité je používat krém (SPF faktor
50 +), jinak se skvrny znovu utvoří. Rozhodně
se nedoporučuje používat kosmetiku, která stimuluje pigmentaci.

Krém Syncare White
Action pro zesvětlení
pigmentu

Depigmentační krém
Crème Éclaircissante
a sérum nové generace
Sérum Dépigmentant,
GERnétic odstraní
i výrazné skvrny

Speciální pozornost vyžadují mateřská znaménka. Lidé jich můžou mít na kůži desítky,
aniž by působila problémy. Jestliže ale začne
některé z nich růst nebo měnit barvu, vyhledejte
odborníka. Dermatologové tuto dobrou radu
rozdávají na potkání, přesto mnoho lidí se návštěvě lékaře vyhýbá.
Fytofontana Stem Cells Pigment Emulsion je
emulze s kmenovými buňkami na zesvětlení
pigmentace, Fytofontana Stem Cells Pure
Pigment je dvoufázový roztok s kmenovými
buňkami na depigmentaci.

Krém Erborian
nabízí řešení
nedokonalostí pleti

www.kosmetika-wellness.cz
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ZATÍMCO
VY SPÍTE…

… a nabíráte síly na další den, vaše pleť intenzivně pracuje na své
regeneraci. Jak jí s tím pomoci, abyste se ráno probouzela se svěží
a vypnutou pokožkou? Zde je praktický manuál správné péče, jak
udržet pokožku co nejdéle pružnou a mladou.
Simona Procházková, Foto: archiv firem
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N

ezáleží, zda je vám
dvacet nebo padesát
let, základní pravidla
péče o pleť platí pro
ženy každého věku.
Pokud totiž budete každodenní ošetřování zanedbávat, vaše pokožka
si to bude dobře pamatovat a za pár let se vám

NOČNÍ
POMOCNÍCI

Deep Recovery Night
Cream zpevňující noční
krém, Rituals, 860 Kč
Anti-age noční pleťový krém
s kyselinou hyaluronovou hydratuje
a vyhlazuje pleť, SynCare, 740 Kč

Noční krém Miracle
Sleeping Cream
potlačuje během
spánku známky
stárnutí a únavy,
Garnier, 279 Kč

Bio Konopný olej lisovaný
za studena na citlivou
i problematickou pokožku,
Saloos, 89 Kč

Vyplňující perlové sérum
Cellular Anti-Age Volume
Filling, Nivea, 430 Kč

„pomstí“ předčasnými vráskami, nižší elasticitou,
suchými šupinkami, výrazným úbytkem potřebného kolagenu nebo nevzhlednými pigmentovými skvrnami. Důkladná každodenní hydratace
a pečlivé večerní odličování by měly být samozřejmostí, nezapomínejte ale také na fakt, že
na své kondici pokožka pracuje zejména v noci.
Právě v době spánku totiž dochází k obnovování
buněk a uvolňuje se melatonin, což je hormon,
který podněcuje pleť k regeneraci.

VEČERNÍ RITUÁL
Odlíčení, vyčištění a tonizace, to je pro většinu
žen pravidelný postup po večerní sprše nebo
koupeli. „Nezapomínejte si důkladně odlíčit pleť
každý večer. I když ve dvaceti pokožka vypadá
krásně, později se na ní vaše špatné návyky projeví. Spíše než drahé krémy proti vráskám používejte vždy přípravky vhodné speciálně pro váš
typ pleti,“ říká Dagmar Korbová Krůzová z obchodu Krasa.cz. Když máte sušší pleť, je vhodné
používat spíše hutná pleťová mléka, která pleť
zbytečně nevysušují, jste-li majitelkou mastnější
pleti, sáhněte po čisticích gelech nebo pleťovém
toniku. Pokud nechcete mít v koupelně několik
lahviček s odličovacím mlékem, odličovací vodou
a tonikem, skvělým pomocníkem je tzv. micelární
voda. Šetrně zbaví pokožku obličeje, krku i dekoltu mazu i nečistot, neucpává póry a je ideální
i pro tu nejcitlivější pokožku, slouží i k odlíčení očí.

ZÁZRAČNÁ KYSELINA
HYALURONOVÁ?
Kyselina hyaluronová je přirozenou součástí
našeho těla. Nachází se v mezibuněčné hmotě, dokáže na sebe účinně vázat vodu (pojme
přibližně její tisícinásobek) a skvěle tak hydratuje
pokožku. Působí proti volným radikálům a podporuje tvorbu kolagenu. Vyplňuje prostor mezi
kolagenovými vlákny a zároveň působí jako
jejich mazivo. Dříve se používala hlavně v medicíně, a to především při léčbě popálenin nebo
pro rychlejší hojení jizev. A právě díky svým výrazným účinkům na obnovu a hydrataci pleti je
dnes s oblibou využívána v kosmetice. Přidává
se nejen do krémů a masek, je možné ji také aplikovat „čistou“ přímo na pleť pomocí speciálních
sér. K dostání jsou také make-upy nebo korektory, které obsahují kyselinu hyaluronovou.

VSAĎTE NA PŘÍRODNÍ
OLEJE
Tápete, zda je pro noční péči pro vaši pleť
vhodnější regenerační krém, bylinný olej, vyživující gel nebo raději koncentrovanější sérum?
Vždy záleží na typu pleti, jejím aktuálním stavu
a individuálních potřebách (řešíte silně dehydratovanou pokožku, trápí vás ekzém, červené
žilky nebo akné?). Všestrannými pomocníky
jsou čistě přírodní regenerační oleje lisované
za studena, které se hodí téměř pro každý
typ pleti, včetně té citlivé. Panenský kokosový
olej je nejvíce ceněn pro své pozitivní účinky
na pleť i vlasy především proto, že dokáže
dlouhodobě udržovat hydrataci. Pomáhá
v boji proti předčasným vráskám, použít ho
můžete jako intenzivní masku, poslouží také
místo očního krému nebo jako balzám na popraskané rty.
Marocké zlato, tak je nazýván arganový olej,
jeden z nejvzácnějších a také nejdražších olejů
na světě. Lisuje se z plodů stromu argánie trnité
a jeho blahodárné účinky na pleť jsou známé
již spoustu let. Je bohatý na esenciální mastné
kyseliny, vitaminy A a E a karoten, účinně tak
chrání buňky před UV zářením a zpomaluje
proces stárnutí pokožky. Úspěšně se používá
také při léčbě akné nebo ekzému.

KRÉM, NEBO SÉRUM?
Neexistuje jeden univerzální noční krém,
který by vyhovoval všem. Vybírejte ho podle
typu pleti a položte si předem otázku, co
od něj očekáváte? Hydrataci? Potlačení prvních vrásek? Zmírnění akné či pigmentací?
Regenerační noční krémy často obsahují složky, jako jsou kolagen, retinol, koenzym Q10,
panthenol nebo vitamin C a E. Na intenzivně
vyživující séra nedá dopustit stále více žen.
Kvalitní sérum působí pro pleť v podstatě jako
„oživující infuze“. Jaké si vybrat? Jde o čisté
koncentráty vysoce účinných látek s vitaminy a minerály a v obchodech najdete séra
omlazující, rozjasňující, hloubkově vyživující
nebo určená na konkrétní problémy či obtíže s pletí. Nanášejte je na pečlivě vyčištěnou
pokožku a k perfektnímu účinku stačí opravdu
pár kapek.
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ŽÁDNÉ ÚZKÉ LINKY!
Víte, že pokud se umíte starat o tvar obočí, můžete si takovou péčí ubrat
až pět let? Že barva i křivka nadočnicových brv dokonale prozradí
váš věk? Pokud tedy chcete vypadat stále mladě, věnujte jim patřičnou
pozornost.
Klára Kotábová, Foto: Fotolia

O

bočí dokáže orámovat
obličej, dodat mu výraz a hezký tvar – to je
základní sdělení, které
určitě znáte. Proto by
mělo být povinností
každé z nás se o něj starat tak, aby vypadalo
upraveně, mělo správný tvar a barvu. Zkrotit ho
tak, jak potřebuje vaše tvář i váš věk.
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V dnešní době je více než kdy jindy potřeba,
aby obočí mělo přírodní tvar, žádné úzké linky.
Doby, kdy se obočí vyholovalo a místo něj se
malovaly tenké čárky, je dávno pryč. Poradíme
vám, jaké procedury pomůžou vykouzlit nad
očima dokonalé rámy, které dodají vašemu pohledu na pronikavosti, naléhavosti, přitažlivosti.
Pak už stačí jen mrknout a muž, na kterého si
pomyslíte, je váš.

OBOČÍ PODLE TVARU
OBLIČEJE
Každý máme jiný tvar obličeje a každý potřebujeme u obličeje zvýraznit nebo naopak
zjemnit něco jiného. K tomu právě poslouží
správně zvolený a následně upravený tvar
obočí. Než se do experimentů pustíte sama,
raději se zeptejte u odborníků. Neprofesio-

TAJEMSTVÍ KRÁSY

nální péčí byste si totiž mohla přivodit nemilé
komplikace, které by vám život spíš znepříjemnily. A výraz obličeje deformovaly. Takže,
jak poznáte, který tvar obočí je pro vás ten
pravý? A jak poznáte, který tvar obličeje je
ten váš? Vyberte si…
Máte: oválný obličej
K bradě se zvolna zužuje a má jemnější hrany.
Není ale ani příliš kulatý.
U tohoto typu obličeje není vhodný dlouhý ani
kulatý tvar obočí. Nejlepší je rovné, zakončené
zúžením.
Máte: kulatý obličej
Má jemné rysy a výraznější tváře. I brada je
méně výrazná. Obličej je skoro stejně široký
jako dlouhý.
Aby byl kulatý obličej trochu užší, pomůže
správně vytvarované obočí. Mělo by mít kulatý
tvar zašpičatěný v nejvyšším bodu. Obočí by
mělo být delší.
Máte: hranatý obličej
Má výrazné hrany a většinou je výraznější
i brada. Celý výraz může proto vypadat trochu
přísněji.
U tohoto typu obličeje pomůže obočí zjemnit
hrany. Nemělo by se výrazně zužovat, naopak

má být širší. Nejlepší je kulaté obočí s mírným
zašpičatěním.
Máte: srdcový obličej
Brada je špičatá oproti čelu, které je poměrně
široké. Celý obličej se od čela směrem k bradě
zužuje.

POKUD CHCETE
VYPADAT MALIČKO
STARŠÍ, JE LEPŠÍ
OBOČÍ UŽŠÍ,
NAOPAK JESTLI
SI CHCETE PÁR LET
UBRAT, TAK JE
DOBRÉ MÍT OBOČÍ
PŘIROZENĚ ŠIROKÉ.
Obočí by proto mělo být užší a mírně zakulacené. Nevhodné jsou rovné a ostré špičky, protože zvýrazňují ostrou bradu.
Pokud chcete vypadat maličko starší, je lepší
obočí užší, naopak jestli si chcete pár let ubrat,
tak je dobré mít obočí přirozeně široké.

JEDNÍM TRHEM
Mějte na paměti, že o depilaci obočí jako
takovou jde až na druhém místě, předcházet
by mu měla důkladná příprava. Takže: před
samotným vytrháním se musí obočí očistit. Je
také potřeba si říct, jaká technika se použije.
Bude-li to nit nebo vosk, trhají se chloupky
proti směru růstu. U cukrové pasty a pinzety
je tomu naopak, tedy po směru růstu. Obočí
vytrhávejte pouze zespodu. Pokud byste ho
vytrhala i ze shora, můžete vypadat, jako
když se mračíte.
Aby obočí nebylo moc dlouhé nebo moc krátké, poslouží jednoduchá pomůcka. Vezměte si
tužku a přiložte jeden konec ke straně nosu, kde
je nosní dírka. Tužku veďte k obočí, aby byla
těsně vedle koutku oka. Tam kde tužka prochází
obočím, jsou místa, kde má obočí začít a skončit. Po vytrhání obočí opět očistěte, pomůže to
zklidnit pokožku. Takto ho upravujte přibližně
jednou za dva týdny.
Pozor: trendem je sice široké obočí, ale neměla byste to přehánět, abyste nedopadla jako
politici ze sedmdesátých let. Zvolte zlatou střední cestu – ani široké, ani úzké. Pro dokonalou
depilaci můžete využít mnoho technik, a ná-
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sledně se rozhodnout, která je vám nejpříjemnější a té zůstat věrná. Z čeho si můžete vybírat?
Trhání pinzetou je nejčastější a doma
nejvíce uplatňované. Chloupky se vytrhávají
po směru růstu. Na silnější chloupky se používá
široká a skosená pinzeta, na chloupky krátké
a jemné špičatá pinzeta.
Cukrová pasta je směs fruktózy, vody, olivového oleje, citronové šťávy a glukózy. Tento
způsob není moc bolestivý, jen se s ním musí
pracovat velmi rychle. Aplikuje se pomocí
pomerančového dřívka. Tato metoda přišla
z orientu, díky ní klesá růst dalších chloupků.
Vosk je buď v podobě klasických pásek nebo
samostrhávací. Technika je dost bolestivá, doporučuje se po proceduře použít dětský olejíček, který zklidňuje pokožku. Jestliže chcete
doma použít samostrhávací vosk, potřebujete
speciální přístroj na zahřátí vosku, který ovšem
není úplně levný (cca 3000 korun). Vosk pak
musíte udržovat ve správné teplotě, tedy kolem
50 stupňů Celsia, aby se dobře aplikoval a depilace proběhla perfektně.
Depilace nití není u nás tak rozšířená. Možná proto, že se nit nedá nijak vydezinfikovat
a po pravidelném používání chloupky začnou
zarůstat a změní i směr růstu. Trhání pomocí nitě
je také dost bolestivé. Jestliže se chcete ujistit, že
tato metoda je pro vás ta pravá, nezkoušejte ji
sama doma, ale vydejte se do salonu, kde tuto
službu nabízejí.
Tip Kosmetiky&Wellness: Po testech, které jsme v redakci provedly, je ideální kombinace depilace voskem a dotrhání zbytku neposedných chloupků nití. Jinak je volba ovšem na vás.

CO KDYŽ NEROSTE?
Může se stát, že obočí začne řídnout, zesvětlovat a slábnout. Důvodů může být hned několik.
Nezdravá strava, vliv léků, stresu, hormonální
změny (antikoncepce nebo přechod), ale řídnutí se může přihodit i tehdy, když si nedepilujete obočí správně. Neodhalíte-li problém sama,
zajděte si za dermatologem, který vám pomůže
příčinu zjistit.
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Nejjednodušší způsob, jak obočí zahustit, nabízí make-up. Ten si ale musíte dělat každé ráno
a vydrží jen jeden den. Další metodou je permanentní make-up, který vám vydrží, ale není úplně
nejlevnější. Cena se pohybuje kolem 3500 korun.
Pokud se rozhodnete pro tuto metodu, zvolte si
salon nebo kosmetičku, která je prověřená, aby
vše dopadlo podle vašich představ.

ÚPRAVA OBOČÍ DOMA

Dalším způsobem je sérum pro růst obočí. Prodává se většinou v lékárnách nebo na internetu
a ceny se pohybují od 700 korun. Výsledek
uvidíte až tak po měsíci. V lékárně se dá také
sehnat ricinový olej, který stojí pár korun. Ten
ovšem nezabrání úplnému řídnutí, spíš po něm
obočí jen lehce zhoustne. Nanášejte ho každý
večer. Můžete k tomu použít už nepoužívaný
kartáček od řasenky nebo si v drogerii pořídit
kartáček na řasy.

Obočí vybarvěte tužkou a stínem. Tužkou naznačíte tvar a stíny ho vyplníte.

JAK POMÁHÁ
DEKORATIVNÍ
KOSMETIKA
Existuje více způsobů jak obočí upravit. V parfumériích prodávají hned několik druhů líčidel,
které vám pomůžou při úpravě. Které to jsou?
Tužky na obočí, které existují v několika odstínech. Stíny na obočí v paletce, v níž bývají dva
odstíny. Se stíny se pracuje s malým zkoseným
štětečkem přiloženým v paletce. Gel na obočí
existuje buď zabarvený nebo průhledný. Průhledný gel slouží jen k učesání a zafixování
obočí. Barevný gel se také prodává ve více
odstínech.
Nový módní trend je barevné obočí. Nejen
k barevným vlasům, ale i k přírodním barvám
jako je hnědá si ženy malují například modré
obočí. Pokud se vám líbí extravagance, tak
tento trend určitě vyzkoušejte.
Další novinkou je olupovací barva na obočí.
Nanesete tmavší barvu, počkáte, až zaschne,
pak sloupnete. Obočí bude mít krásnou a dlouhotrvající barvu. Jediný problém je, že v našich
prodejnách ještě není tato novinka v prodeji,
takže sehnat ji můžete jedině na internetu ze
zahraničí.

Největším trendem je teď přirozené obočí, proto ho stačí pouze zvýraznit.
Kartáčkem na obočí vyčešte chloupky vzhůru.
Uvidíte, která místa potřebují vymalovat a jaký
má vaše obočí tvar.

Pokud jste na tužku tlačila moc nebo jste nanesla moc
velké množství stínů, jednoduše ho vyčešte kartáčkem.
Na hranu pod obočí můžete přidat lehce rozjasňovač, obočí to opticky zvedne.
Celé obočí pak zafixujte bezbarvým gelem.
Kosmetička Eva Jonáková radí: „Pokud vás
zlobí neposlušné obočí, tak na už nepoužívaný,
ale čistý kartáček od řasenky nastříkejte trochu
laku na vlasy a obočí si jím učešte.“
Jestliže spěcháte, obočí nabarvěte barevným
gelem v barvě vašich vlasů a pak jen pročešte.

ÚPRAVA OBOČÍ
V KOSMETICKÝCH
SALONECH
Trhání obočí
Pokud si nechcete obočí trhat sama, navštivte kosmetický salon. Vybrat si tu můžete vosk, cukrovou
pastu, nit i obyčejnou pinzetu. V salonech vám
poradí tvar i tloušťku. Obyčejné vytrhání pinzetou
vás vyjde kolem 70 korun a stačí ho opakovat
jedenkrát měsíčně při kosmetickém ošetření.
Barvení obočí
Dělá se speciální barvou určenou přímo na obočí.
Dává se buď jen na chloupky nebo i na pokožku.
Na chloupkách vydrží barva cca 2 týdny, na pokožce zhruba 4 týdny. Barva se vybírá podle barvy vlasů, očí a kůže. Celé barvení trvá 5-10 minut.
Prodlužování a zahuštění obočí
Jestliže je vaše obočí od přírody krátké anebo na některých místech chybí, pomůže vám
zahuštění a prodloužení syntetickými chloupky.

INZERCE

endermologie

®

VÍCE JAK 75.000 PARTNERŮ
PO CELÉM SVĚTĚ
NÁM DŮVĚŘUJE.

PŘIDEJTE SE!

Endermotherapie

™

B Y E N D E R M O LO G I E ®

ENDERMOTHERAPIE
Před/po operační péče
(jizvy, edémy, fibrózy),
odborná fyzioterapie.
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Anti-aging a projasnění.
32 nových protokolů
od 15 minut.

ENDERMOLOGIE
TĚLO

> patentovaná biostimulační technologie
> potvrzeno 145 vědeckými studiemi
> bez kontraindikací
> FDA a CMDCAS certifikace

Cílené zeštíhlení a zpevnění.
29 nových protokolů
od 20 minut.

LPG ODBORNÁ
DIAGNOSTIKA
Pro rychlý
a cílený efekt.

MARKETING

Světová značka &
marketingová podpora

KP Medical s.r.o.
Výhradní distributor LPG Systems pro ČR a SR
Tel.: + 420 602 771 540
E-mail: info@kpmedical.cz
Více informací:
Najdete nás:

www.kpmedical.cz
www.lpgsystems.com

OMLAZUJÍCÍ
VÁLEČKY

Pohled do zrcadla
vás nepotěšil?
Přibyla další vráska?
A ke všemu se vám
smrskla sukně… Mít
tak kouzelný proutek
nebo prsten, který by
nám pár let ubral! Co
kdyby nám tuto službu
prokázaly válečky?
Tedy odborně: LPG
ENDERMOLOGIE®
Body & Face.
Hana Profousová, Foto: KP Medical
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Z

volíme-li unikátní techniku
LPG ENDERMOLOGIE,
svěříme se – obrazně řečeno – do rukou odborníků
z francouzské společnosti
LPG Systems, která se už
třicet let zabývá vývojem zdravotnické techniky
nabízející rehabilitační a terapeutické přístroje.
Myslí ale i na osoby toužící udržet si dlouhodobě mládí. Jim jsou určeny kosmetické přístroje,
které řeší omlazení pleti, zeštíhlení a modelaci
postavy. A jsou to přístroje stále dokonalejší
a účinnější.

DOKONALÉ TĚLO

Péči LPG ENDERMOLOGIE znají ženy na celém světě, tedy i u nás. Oceňují zejména fakt, že
jde o ošetření neinvazivní, relaxační a zcela bezbolestné. LPG ošetření nabízí možnost při jedné
návštěvě omládnout i zeštíhlet (musí se samozřejmě použít vždy jiný typ ošetřující hlavice). Důležité je, že to je PŘI jedné aplikaci, ale ne PO jedné
– tajemství úspěchu totiž spočívá v pravidelnosti.
Tak jako nemá cenu čas od času držet drastické diety a potom se začít znovu ládovat, i péče
o náš půvab by měla být systematická.

145 VĚDECKÝCH STUDIÍ
Úspěšnost této neinvazivní mechanické biostimulace kožní tkáně dosvědčuje již 145 odborných
studií a publikací. Co je pro nás ale ještě důležitější? Potvrzují to lidé, kteří ošetření vyzkoušeli. LPG
ENDERMOLOGIE totiž působí přímo proti příčinám stárnutí pokožky: obnovuje aktivitu fibroblastů (základní buňka vazivové tkáně), a tím posiluje
novotvorbu kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové. Zlepšuje se tak pevnost a pružnost pokožky.
Vysoká účinnost je daná tím, že léčebné a kos-

CO VYLEPŠÍ LPG
ENDERMOLOGIE
na obličeji: zpevní pokožku, odstraní
mdlý charakter pleti, kruhy pod očima i tuk
v podbradku, vyhladí vrásky a jemné linky,
vyplní vpadlou tkáň
na těle: zformuje postavu, zlikviduje celulitidu, odstraní těžko odstranitelný tuk, povislou kůži, zpevní břicho po porodu nebo
po výrazném zhubnutí, eliminuje otoky
těla lymfodrenáží

JAK JEŠTĚ VÍC
HÝČKAT KLIENTKY?
Stále víc kadeřnických salonů ve světě i u nás
hledá možnosti, jak rozšířit nabídku služeb
a poskytnout náročným klientům další luxusní péči. Řešením může být LPG kosmetický
přístroj Mobilift M6, který obohatí nabídku
o špičkovou péči ENDERMOLOGIE FACE
proti stárnutí, pomůže získat novou klientelu
a zajistí vyšší návštěvnost salonu díky kosmetickým programům s větším počtem opakování. Podobnou službu prokazuje jedinečná
technologie LPG i kosmetickým studiím.

metické programy se podle toho, jak se osvědčí
v praxi, stále vylepšují a zdokonalují. Proto jsou
dnes mnohé kosmetické salony a kliniky estetické
medicíny vybavené LPG přístrojem Cellu M6 či
LIPO M6 pro zpevnění pokožky obličeje i těla.
Lze na nich nastavit tři různé stupně stimulace kožní tkáně, umí aktivovat přirozený proces odbourávání tuku v těle, tzv. lipolýzu (o 70%!) a současně
pomáhají zlepšovat další nedostatky, jako je celulitida, otoky nebo povolené břicho po porodu.
Pro mnohé klienty se LPG přístroje staly již nezbytnou součástí zdravého životního stylu.

GYMNASTIKA KŮŽE
Metoda LPG v sobě spojuje působení dávkovaného vakua a válečkové masáže. Terapeutická hlavice přístroje se dvěma zcela nezávisle
poháněnými válečky nasává kožní řasu, otáčí
se podle zvoleného programu od sebe, k sobě
i jedním směrem a vytváří „vakuovou vlnu“, která se posouvá pomocí ošetřující hlavice dopředu, dozadu, do strany nebo diagonálně.
Přístroj dle potřeby klienta řídí intenzitu ošetření: buď působí hlouběji v podkoží (lokální tuk,
celulitida) nebo pokožku zpevňuje a vyhlazuje
(po porodu, po liposukci), případně provádí
drenáže, a tím aktivuje lymfatický systém. Vždy
ale záleží na odborném zaškolení terapeutky:
jak vede ošetřující hlavici a zda s ní umí správně
zacházet.
První výsledek při tvarování postavy je viditelný cca po prvních třech procedurách. Ideální
je absolvovat jich na začátku osm až deset
a potom už stav udržovat jednou návštěvou
měsíčně.
A pro ty, kterým nečiní zvláštní potěšení ukazovat své tělo, nabízí metoda ENDERMOLOGIE
při formování postavy ještě třešničku na dortu:
zákrok probíhá ve speciálním oblečku.

Vědecky prokázané výsledky
l zlepšení mikrocirkulace
l urychlení lymfatického toku
l aktivace metabolismu
l zesílení okysličování tkání, jehož výsledkem je zlepšení tonusu kůže a přilehlých tkání, aktivace fibroblastů, přinášející rychlejší růst podélného kolagenu
a elastinu ve škáře (dermis)
l urychlení procesu lipolýzy (redukce tukové tkáně)
l imunomodelační (obranný) efekt
l relaxační účinek
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FINANCOVÁNÍ OPERACÍ
Matka příroda nám ne vždy nadělí vše podle našich představ.
Ať už jde o poprsí, nadměrné pocení nebo křivý nos. Dnešní
pokročilá medicína a výborní lékaři dokážou toto a mnohem víc
napravit, či poupravit podle vašich představ.
Klára Kotábová, Foto: Fotolia

J

sou různé typy pacientů, kteří
podstupují estetickou operaci:
Některé může postihnout vážná
nemoc. Rakovina prsu je bohužel častým příkladem toho, že
při léčbě musí být ženám prs
odoperován. Pro ně je velmi těžké
žít s takovým handicapem, a proto i pro část z nich je plastická operace řešením, jak znovu naplno žít. Takové zákroky
hradí pojišťovna, stejně jako „přišití“ uší u dětí
do deseti let nebo úpravu nosu, který způsobuje psychické problémy a máte na ně razítko
od příslušného odborníka. Pak jsou ale takové,
pro jejichž realizaci musíte sáhnout do vlastní
kapsy. A zvažovat, kde si necháte zákrok provést, abyste nesplakali nad výdělkem. Jak tedy
postupovat před finálním podpisem všech dokumentů pro operatéra?
Při výběru kliniky i plastického chirurga buďte
velmi obezřetní. Lékař či lékařka by měli být prověření, členy nějaké odborné společnosti (např.
Společnosti estetické chirurgie), a také by měli
mít jen kladné recenze. Nemusíte kývnout
na první nabídku, konzultaci můžete absolvovat
na několika klinikách a nakonec se rozhodnout
pocitově. Dát na intuici.

CO ZA TO, DOKTORE?
Při rozhodování jsou důležité i další faktory.
Jedním z nich jsou finance na operaci. Většinu
zákroků totiž neplatí pojišťovna, ale ten, kdo
operaci podstupuje. Tady může pro někoho
nastat problém, protože cena těchto zákroků
bývá v řádech desetitisíců korun i vyšší.
Ceny se liší nejen zákrok od zákroku, ale také
kliniku od kliniky. Pro přesné ceny a pro ceny
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PLATBA NA SPLÁTKY
NA KLINICE
Některé kliniky nabízejí možnost absolvovat plastickou operaci na splátky přímo
u nich. Většinou mají smlouvu s finančním
ústavem. Při rozhodování myslete na výši
splátek, a jestli jste schopni tuto částku hradit. Klinik, které nabízejí splátky za provedené zákroky je mnoho, dávejte si ale pozor
také na nabízený úvěr a dobu splácení.
všech zákroků je třeba se podívat na webové
stránky kliniky nebo se zeptat přímo na místě.
Pro představu přinášíme přibližné ceny několika zákroků.
l Za zvětšení prsou dáte min. 50 000 korun
(podle kvality implantátů).
l Za liposukci boků, hýždí, paží, stehen nebo
zad je to kolem 15 000 korun.
l Lifting obličeje, krku a čela vás vyjde okolo
30 000 korun.
l Plastika nosu stojí 14 000 až 30 000 korun.
l Operace horních víček cca 9000, dolních
cca 11 000 korun.
l Přenos vlastního tuku stojí od 15 000 korun.
Ceny se také odvíjejí od toho, jestli se operace
provádí v lokální nebo celkové anestezii.
Podle cen si možná někteří zájemci operaci rozmyslí. Nejde o malé částky. Pokud ale na zákroku
trvají a vědí, že jim zvedne sebevědomí, můžou si
na něj peníze vypůjčit a estetický zákrok splácet
postupně.

KDE VZÍT PENÍZE
NA PLASTICKOU
OPERACI?
Půjčka
Půjčku na plastickou a kosmetickou
operaci u nás využívají hlavně ženy, které
nejsou spokojené se svým dekoltem a díky ní
si můžou zaplatit operaci a získat sebevědomí,
které jim ve většině případů díky tomuto problému chybí.
V České republice tuto půjčku umožní pouze
dvě bankovní instituce. Home Credit s úvěrem
Medifin a Raiffeisenbank s Účelovou půjčkou
na zdravotní péči. Ostatní banky přímo půjčku
na zdravotní péči nevedou.

Celou půjčku lze vyřídit na pobočce nebo
i po telefonu. Pracovník s vámi projde, co vše je
potřeba splnit při půjčení. Ale většinou po vás
budou chtít doklad o totožnosti a výši příjmu.
Jako při půjčení na cokoliv jiného.

JDE TO I BEZ PLACENÍ
Pojišťovna
Zjistěte si, na co máte nárok a co vše vám může
uhradit pojišťovna. Jde o operace, které jsou
dělané z jiných důvodů než estetických. Zaplacení zákroku pojišťovnou není moc nikde
zmiňováno. Je to hlavně proto, že většina klinik
nemá uzavřené smlouvy s danými pojišťovnami.
Pokud u vás křivý nos nebo spadlá víčka vyvolávají zdravotní nebo psychické problémy,
i tady je šance na úspěch. Posudek nemusí být
od pediatrů nebo neurologů. Uspět můžete i se

KDE SI NAPŘ.
POŘÍDÍTE KRÁSU
NA SPLÁTKY?
Perfect Clinic
Jediné co musíte udělat, je se objednat
na konzultaci.
Cleopatra Clinic
Nabízí splátkový program. V den operace
zaplatíte polovinu z ceny zákroku a v šesti
měsíčních splátkách doplatíte zbytek.
Inter Clinic
Polovinu z ceny zákroku je třeba vždy
zaplatit rovnou. Pokud zbytek doplatíte
v tříměsíčních splátkách, cena se vám nijak
nenavýší. Cena u šestiměsíčních splátek se
navyšuje o 10 % z nedoplacené částky.
Klinika Esthé
I zde můžou pacienti splácet domluvené
zákroky.
MEDICOM CLINIC
Modelace nových prsou na splátky. Úvěr
s vámi vyřídí přímo na klinice.
Yes Visage
Na splátky lze absolvovat liposukci, zvětšení prsou, facelift, korekci víček nebo prodlužování vlasů. Přímo na klinice s vámi
dohodnou výši splátek a podle doby splácení případné navýšení.

správným doporučením od psychologa a nechat si zákrok proplatit pojišťovnou.
Při rakovině mléčné žlázy, kterou ročně onemocní přibližně 5000 žen, bývá často prso
odňato. Pokud lékaři schválí rekonstrukci chybějící části ňadra nebo vymodelování nového,
je většinou tento zákrok schválen i pojišťovnou.
Pokud vás trápí velké poprsí, lze i toto zkusit
uplatnit na pojišťovnu. Pro ni potřebujete doporučení od psychiatra, neurologa nebo ortopeda. Také je potřeba, aby bylo při zmenšení
odstraněno více než 500 gramů.
Dalším příkladem, kde byste mohli uspět, co se
týče proplacení od pojišťovny, je zmenšení výrazně asymetrického poprsí.
Při zvětšení pomocí implantátů je pojišťovna
ve většině případech proti a jediné, co proplatí,
je výkon. Ceny implantátů hradí ženy samy.

U TĚCHTO ZÁKROKŮ
BYSTE MOHLI USPĚT
S PROPLACENÍM
ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNOU
Úprava víček
Pokud máte vrozený pokles horních očních víček nebo vám víčka brání ve vidění.
Přišití uší
Od věku 4 let jsou uši a ušní boltce plně vyvinuty.
Přišití uší se bezplatně provádí ve věku 5 – 10 let.
Plastika nosu
Úprava nosu by také neměl být problém, pokud
jde o například o špatné dýchání, vrozenou deformaci (rozštěp patra) nebo jste-li po úraze.
Odstranění jizev
Jestliže máte staré jizvy, také máte nárok
na odstranění za peníze pojišťovny. Nejčastěji
se toto vztahuje na komplikace typu rozpad jizvy nebo hnisání.
Estetické zákroky na kůži
Dělají se také ze zdravotních důvodů, jako jsou popáleniny, zákroky po úrazech nebo po nehodách.
Znaménka a kožní výrůstky
Znaménka by se měla nechat sledovat lékaři,
protože můžou být nebezpečná. Odstranění
vyříznutím by mělo být také bezplatné, laserové
ošetření se hradí.
Zmenšení poprsí
Zde musí být potvrzeny zdravotní důvody.
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VŠECHNO, CO JSTE SI PŘÁLY
VĚDĚT O KRÁSNĚJŠÍCH
PRSOU…
… na to jsme se zeptali čtyř plastických chirurgů, kteří mají
s úpravami poprsí bohaté zkušenosti.
Hana Profousová, Foto: Esthé a Fotolia

Ú

prava poprsí, tedy
zvětšení (augmentace) a modelace patří
mezi nejčastěji žádané
zákroky plastické chirurgie. Na rozdíl např.
od operace víček nebo faceliftingu, se totiž
neváže k žádnému věku. Podstoupit ji lze
od plnoletosti – i když lékaři většinou radí
ještě alespoň dva roky počkat, než je vývoj
prsu zcela ukončený – až do vyššího věku.
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Výjimkou nejsou ženy, které s tímto přáním
dorazí na kliniku okolo šedesátky i později.
Buď mají nového přítele, nebo si chtějí zvednout sebevědomí. Podmínkou pro absolvování augmentace nebo modelace je tedy jen
odpovídající zdravotní stav, dobrá kvalita
kůže a – potřebné finance.
Vydali jsme se proto na kliniku Esthé, abychom se od zkušených odborníků dozvěděli
odpovědi na otázky, které vás ohledně vylepšení prsou zajímají.

NEJVHODNĚJŠÍ DOBA
PRO ZVĚTŠENÍ PRSOU
JE PO TĚHOTENSTVÍ
A KOJENÍ, KDY
MLÉČNÁ ŽLÁZA MŮŽE
ATROFOVAT A PRSA
MĚNÍ SVŮJ TVAR
I VELIKOST.

DOKONALÉ TĚLO

Jak dlouho po ablaci prsu lze absolvovat jeho rekonstrukci? A neprodlužuje tuto dobu, která je z psychologického hlediska pro ženu velmi
tíživá, jednání se zdravotní pojišťovnou? Nebo si ji pacientka může zaplatit, aby ji mohla podstoupit co
nejdříve?
Záleží na typu nádoru a především je nutný
souhlas s rekonstrukcí ze strany onkologa.
Díky velmi vstřícnému postoji VZP k rekonstrukcím prsů s využitím implantátů na vybraných pracovištích u nás se v současnosti
výrazně zkracuje původně dlouhá doba
na rekonstrukci na velmi přijatelnou. Ve státních zdravotnických zařízeních si tuto operaci pacientka hradit nemůže.

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
Jaký věk je pro modelaci prsů optimální?
Nejvhodnější je doba po těhotenství a kojení,
kdy mléčná žláza může atrofovat a prsa mění
svůj tvar i velikost. V mnohých případech se
však prsa i po kojení výrazně nemění.
Je stav po operaci prsou bolestivý?
Záleží hlavně na tom, zda implantát je uložen
pod sval nebo nad sval a samozřejmě i na jeho
velikosti. Obecně platí, že augmentace pod
sval je výrazně bolestivější, a to zvláště při
použití velkých implantátů.
Stává se, že ženě operaci rozmluvíte?
A pokud ano, tak proč?
Rozhodně ženám rozmlouvám augmentaci implantáty, pokud podle mého názoru jsou prsa dostatečně velká a hezká a jejich zvětšení by bylo nad
rámec přirozenosti. Stejně tak postupuji v případě
modelací, kdy za cenu jizev taková prsa neoperuji.
Jaké musí žena splnit podmínky, aby jí
bylo zmenšení prsů ze zdravotních důvodů hrazeno zdravotní pojišťovnou?
Záleží na požadavcích konkrétní zdravotní pojišťovny. Obvykle musí mít kvůli různým obtížím
způsobeným jejich velikostí (bolesti zad, hlavy,
kožní projevy pod prsy aj.) doporučení odborných lékařů, jako je ortopéd, neurolog, mamolog, případně rehabilitační lékař.

MUDr. Libor Kment
Který typ operace prsou je častější:
augmentace nebo modelace?
Určitě se obecně dělá víc augmentací. Je
to proto, že víc žen touží po větším poprsí,
než by je trápila úprava tvaru, a kromě toho
se některé ženy také obávají jizev po modelaci prsů. Tato obava je ale zbytečná.
Profit, který ženy mají po úpravě tvaru nebo
úpravě spolu se zmenšením, je tak velký, že
předčí to, že po operaci mají jizvy; ty navíc
po čase vyblednou a za jistou dobu nemusí
být téměř patrné.

Stává se vám, že přijde slečna, která dostala peníze na zvětšení prsou
od rodičů k maturitě nebo k plnoletosti? Je operace v tomto věku vhodná?
Je pravda, že některé slečny skutečně čekají
na tento věk, aby si splnily svůj sen, a rodiče
je v tom podpoří. Jedná se ale většinou o vážnější případy, kdy ženy mají nějakou vrozenou
vadu, velkou asymetrii prsů, nevyvinutá prsa
nebo naopak extrémně velká prsa, a pak je
pochopitelné, že na operaci spěchají. Mají
obvykle psychické a někdy i fyzické problémy
v souvislosti s poprsím. Ve věku okolo osmnácti
let není problém operaci provést, zejména je-li
důvod vážnější.
Jaké implantáty si ženy nejraději vybírají? A dají na radu plastického chirurga, pokud jim doporučuje jiný tvar
nebo velikost?
Je to velmi individuální. Většinou ženy přicházejí s určitou představou. Přinášejí fotografie, mají
informace z internetu… Často ovšem mylné.
Osobně pacientkám vždy řeknu všechny možnosti, které se týkají zvětšení prsů, typu implantátů, možností úpravy tvaru prsů. Někdy je i pět
až šest možností typu operace, jindy je to jasné a je nutná například jen augmentace nebo
naopak jen modelace. Vyslechnu si představu
a dám i své doporučení. Často na něj pacientky
dají nebo dojdeme k určité shodě.
Mívají klientky zcela jasnou představu, jak mají jejich nová prsa vypadat?
Obvykle říkám, aby donesly s sebou i fotografie prsů, které se jim líbí, abych lépe viděl jejich
představu. Rozhodující je vždy přání klientky.
Někdy je to zcela mimo realitu, ale obvykle
z přinesené fotografie mohu vyčíst skutečnou
představu klientky a posoudit, jestli jí mohu
přání splnit. Je dobré fotku vidět, protože někdy
žena řekne při konzultaci, že by chtěla menší
přirozená prsa a pak přinese fotografii velkých
nepřirozených „silikonových“ prsů.
Provádí se běžně zvětšení pomocí
vlastní tukové tkáně nebo jde spíš
o výjimečné zákroky?
Zvětšení prsů pomocí vlastního tuku je běžná
operace, ale zas tak často jí neprovádíme. Je to
jednak proto, že indikace jsou omezené. Týká se
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klientek, u kterých je dostatek tukové tkáně a zvažují liposukci určité tělesné partie nebo spíš partií.
Pak je také problém v tom, že je možné najednou
přenést jen omezené množství tukové tkáně a ta se
navíc může i z velké části vstřebat. Proto je obvykle k dostatečnému výsledku nutné operaci jednou
až dvakrát opakovat. V indikovaných případech
může být ale výsledek velmi pěkný s trvalým efektem a s tou výhodou, že se jedná o vlastní tkáň,
komplikace jsou výjimečné a pacientky nemají
starosti s možnými riziky, které jsou spojené s implantací cizorodého materiálu.
Jak velké procento aplikovaného tuku
v prsou přežije?
Procento vstřebaného tuku po jeho přenosu
není stabilní a záleží nejen na způsobu odběru tkáně, jejím zpracování a aplikaci, ale
také na individuálních dispozicích přijmout
tuto tkáň. Obvykle se pohybuje mezi dvaceti
až padesáti procenty.

MUDr. Karel Urban
Má smysl jít na augmentaci před těhotenstvím?
V případě, že žena plánuje těhotenství během
jednoho až dvou let, doporučujeme s operací
prsů počkat. Jestliže je těhotenství odloženo
na delší dobu, není problém v indikovaných
případech augmentaci prsů provést.
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Jaký je v současné době nejpoužívanější přístup pro vložení implantátu?
V dnešní době se nejčastěji používá přístup kolem dvorce v jeho dolní části nebo
z podprsní rýhy. Ostatní přístupy jsou spíše
výjimečné.
Jaká režimová opatření musí pacientka po operaci dodržovat?
Po operaci prsů je vhodný klidový režim, zhruba po týdnu je možná lehká práce bez větší
fyzické zátěže. Až nejdříve po šesti týdnech
od operace se lze postupně vrátit do běžného
života, včetně cvičení, sportu a jiné fyzické zátěže.
Proč se některým ženám po augmentaci prsou dělá kapsulace, tedy jizevnatá kapsa kolem implantátu, někdy
i opakovaně, a dá se tento problém
dopředu odhadnout?
Výskyt kapsulace prsů není častý a nedá
se dopředu odhadnout, zda u pacientky
vznikne nebo ne. Moderní technologické
postupy opouzdření implantátu výrazně
snížily, ale vyloučit jeho vznik zatím není
možné.

MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
Na jakém místě stojí v žebříčku estetických plastických operací zájem o zvětšení ňader?
Na naší klinice jsou u českých klientek nejčastěji žádané augmentace prsů a plastiky
očních víček. Ze strany zahraničních klientek
jsou nejžádanější operace nosu, liposukce
a také zvětšení prsů.
Mezi ženami občas panují obavy, že
prsní implantáty vadí při kojení; jak
byste tento názor vyvrátil?
Každá operace prsů může mít negativní
vliv na kojení, ale často záleží na technice, jakou se operace provádí. Samotná
přítomnost silikonových implantátů v prsu
nemá žádný negativní vliv na kojení. Jedna
naše pacientka musela kojit i s prasklým silikonovým implantátem, bez průkazu toxicity
v jejím mateřském mléce.
Můžeme se v dohledné době dočkat
nějakého výrazného zdokonalení
operace prsou – vložení implantátu
apod.? Používá se třeba při této operaci tkáňové lepidlo?
Tkáňové lepidlo při správné technice a dodržování pooperačního režimu není většinou
třeba u operací estetické chirurgie. Co se týká
vylepšení operací prsů, vyvíjejí se nové implantáty i techniky implantace. Cílem je co nejpřirozenější výsledek (některé pacientky bohužel
žádají opak) a například i co nejkratší jizva.
Do budoucna se bude víc rozšiřovat kombinace tukové tkáně a implantátů, která nabízí
spoustu výhod.
Jak velký je podíl operací, při nichž se
pro zvětšení místo implantátu použije
vlastní tuk?
Zvětšení prsů vlastním tukem je velmi limitované, nedá se srovnat se zvětšením implantáty, provádíme ho u cca pěti procent
pacientek. Mnohem častější je kombinace implantátu a vlastního tuku. Implantát
dodá objem, tuk přirozenost prsu i při
méně invazivním umístění nad sval. Tuto
kompozitní augmentaci v současné době
provádíme u asi dvaceti procent pacientek,
kterým zvětšujeme prsy.
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PŘÍVAL POZITIVNÍ ENERGIE
Podmínkou štíhlé postavy je pravidelný pohyb. Jenže abyste u cvičení vydrželi,
musí vás bavit. To by neměl být problém. Stačí se pořádně rozhlédnout a to
„svoje“ si jistě najdete. Třeba vás zaujme novinka – AfroPowerFit.
Hana Profousová, Foto: archiv Doris Martinez

POCIT SVOBODY
A NEZÁVISLOSTI
„Vyzkoušela jsem mnoho různých typů cvičení a žádné mě nezaujalo a nenabilo tak, jako
AfroPowerFit. Výsledky cvičení jsou vidět okamžitě a hlavně po každé lekci pociťuji příval
pozitivní energie, která mi dělá dobře na těle
i na duši,“ říká Doris Martinez, modelka, choreografka divadelních muzikálů, cvičitelka
a taneční instruktorka v jedné osobě, která
předvedla svůj nový styl cvičení na posledním
Mistrovství světa ve sportovním aerobiku ve Vídni, kde se setkal s velkým úspěchem.

ním, protože tělo pracuje velmi komplexně.
Pro intenzivnější zážitek a lepší účinek cvičení
se během tréninků používají zátěže na zápěstí a kotníky, aby se co nejvíce zapojily zejména bicepsy, tricepsy a čtyřhlavý sval stehenní.
„Cvičící si ovšem tyto zátěže vlastně ani neuvědomují, protože během lekce jsou díky skvělé
a pozitivní energii africké hudby maximálně
motivovaní k pohybu a tanci. Další úžasná věc,
kterou zbožňuji i já osobně, je ten pocit svobody na konci cvičení, kdy si sundáme zátěže
a získáme pocit, že můžeme létat,“ říká Doris
Martinez.

„Jsem Kubánka a jednoduše nemůžu popřít
své kořeny. Kubánské tradiční tance vycházejí
z těch afrických, je to dědictví předků, kteří byli
na Kubu odvlečeni v době otrokářství. Právě
v africkém tanci, jeho hudbě a pohybech jsem
objevila perfektní základ pro AfroPowerFit,
protože díky této kombinaci cviků a tanečních
prvků člověk dosáhne pocitu svobody a nezávislosti při pohybu,“ popisuje Doris.

A

erobní cvičení s prvky
tradičních afrických tanců
i vášnivé salsy – to všechno v sobě kombinuje
u nás zcela nové cvičení
AfroPowerFit. Jeho autorkou je známá kubánská tanečnice Doris Martinez (1980), která žije v České republice a nově
tento styl vyučuje na svých lekcích pod Svazem
českého aerobiku a fitness FISAF.cz.
AfroPowerFit rozvíjí ladnost i koordinaci
pohybu, cit pro rytmus a hudbu. Zlepšuje kondici, formuje celé tělo a také zlepšuje duševní
pohodu.

POCIT, ŽE MŮŽEME
LÉTAT
Také odborníci považují AfroPowerFit za jeden
z největších fitness trendů ve cvičení pro tento
rok. „Neznám žádný podobný styl cvičení, při
kterém by svaly pracovaly tak komplexně, tvarovaly tělo a navíc se vše dělo tak přirozenou
a zábavnou formou,“ přiznává Jana Hubačová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz,
který je nejstarší vzdělávací organizací v oblasti
fitness vzdělávání u nás. Doris navíc dokáže lidi
pro cvičení nadchnout.
Účastníkům zkušebních lekcí AfroPowerFit se
nejvíc líbilo spojení tance s účinným posilová-

Doris Martinez
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NEBOJTE SE SMÁT!
Máte strach z delší jízdy autobusem? Znáte přesně rozmístění WC
po městě? Stydíte se o svém problému mluvit i s kamarádkou? Netrapte se
zbytečně, řešení existuje.
Hana Profousová, Foto: archiv a Fotolia
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ntontinence – tak se nazývá strašák
žen po porodu nebo přechodu.
Spousta žen (problémem se svaly,
které pomáhají zadržovat moč, trpí
dvakrát častěji než muži) se ze strachu před únikem moči a znemožnění
na veřejnosti nejen neodvažuje cestovat, ale
dokonce se i smát. Všude okolo nás se objevují spousty informací o řešení hygienickými
pomůckami nebo operačním zákrokem.
Možná už méně se ví o účinnosti léčby dysfunkce pánevního dna fyzioterapií.

GRAVITACE, SEZENÍ,
NEVHODNÉ
CVIČENÍ…
„K symptomům inkontinence patří prolapsy pánevních orgánů, které se
obecně zhoršují vlivem gravitace, při dlouhém sezení
nebo nevhodném cvičení,“
vysvětluje PhDr. Ingrid
Palaščáková, PhD., autorka Rehaspring
konceptu, tedy postupu vyhodnocení funkce
a dysfunkce svalů pánevního dna u žen a mužů
ve fyzioterapii. „Dále sem patří symptomy sexuální dysfunkce, které žena vnímá při sexuální
aktivitě a symptomy anorektální dysfunkce, kam
patří zejména anální a fekální inkontinence
Vyšetření pánevního dna ultrazvukem

projevující se zejména jako únik plynů a stolice.
Jednou z hlavních příčin výše uvedených symptomů je dysfunkce svalů pánevního dna, kterou je potřeba mezioborově vyhodnotit.“
Důležitou součástí tohoto hodnocení je právě koncept Rehaspring, který popisuje postup
konzervativní léčby dysfunkce svalů pánevního
dna. Základem je anamnéza, následuje vyšetření s velkou vypovídací hodnotou: per vaginam, to znamená manuálně přes pochvu a následně ultrazvukem. Lékařka posoudí funkční
sílu, resp. tonus při stahu a vtahu, jejich relaxaci
a opěrnou funkci při stresových stavech, jako je
kašel, kýchání nebo smrkání. Vše probíhá v několika polohách: vleže, vsedě a vestoje.

DŮLEŽITOST
UCELENÉHO
POSTUPU
Na základě výsledných dat je navržen konzervativní postup terapie. Může to být např. elektrická stimulace nebo vaginální závaží (sada
malých kuželů, které si žena vloží do pochvy
a snaží se je sevřením svalů udržet, aby nevypadly), s nimiž je pacientka seznámena a obdrží instrukce, jak často je bude používat.
Konzervativní léčba dysfunkce svalů pánevního
dna, při níž se využívá ultrazvuk, je základem

NEJBĚŽNĚJŠÍ
DYSFUNKCE
PÁNEVNÍHO DNA
Stresová inkontinence je způsobená
činnostmi jako kašel, smích, kýchání, cvičení nebo jiné pohyby, které zvyšují břišní
tlak, a tím i tlak na měchýř. Způsobují ji
často fyzické změny jako těhotenství, porod a menopauza. Je to nejčastější forma
inkontinence u žen a je léčitelná.
Urgentní inkontinence je nechtěná
ztráta moči vyskytující se bez zjevné příčiny při náhlé potřebě močit. Její nejčastější příčinou jsou nepřiměřené kontrakce
měchýře. K problému může docházet
i během spánku, po vypití většího množství
vody, při zvuku tekoucí vody apod.
Funkční inkontinencí můžou trpět lidé,
kteří mají problémy s myšlením, pohybem
nebo komunikací, které jim brání dojít včas
na toaletu (např. osoba s Alzheimerovou
nemocí nebo lidé na vozíku).
Inkontinence z přeplnění se vyskytne, když je pacientův měchýř plný a proto
propouští moč. Způsobují to slabé svaly
měchýře nebo močové kameny. U žen se
vyskytuje zřídka.
Smíšená inkontinence označuje kombinaci stresové a náhlé inkontinence, které
se u žen často vyskytují spolu.
Přechodná inkontinence je dočasná
verze, která může být způsobena léky,
infekcemi močového traktu, mentální poruchou, omezenou mobilitou a zaklíněním
stolice (silnou zácpou), která může tlačit
na močový trakt a blokovat vytékání.
pro další operativní postupy, které při těchto
potížích můžou nastat. I to je důvod, proč si
ambulantní zařízení fyzioterapie Rehaspring
centrum Čelákovice, které je akreditovaným
pracovištěm MZ ČR, už našlo své pacienty. Získají tu nejen informace, ale hlavně řešení svých
nepříjemných potíží.

www.kosmetika-wellness.cz

47

TRPÍTE KANCELÁŘSKOU
NEMOCÍ?
Bolí vás dlouhodobě v zádech? Pálí oči? Pak jste si tyto potíže
nejspíš přivodili v práci. Vždyť tam trávíme třetinu dne! A ne vždy
v ideálních podmínkách. Sedavé zaměstnání může přinést vleklé
zdravotní problémy, které zpočátku vypadají zcela nevinně.
Hana Profousová, Foto: Fotolia
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„S kancelářskou prací se pojí především problémy s pohybovým ústrojím jako například bolesti
krční a hrudní páteře nebo obezita a poruchy
tukového metabolismu, dále pak refrakční vady
oka,“ vyjmenovává praktický lékař MUDr. Ladislav Bechník. „Negativní dopady sedavého
zaměstnání můžeme kompenzovat vhodným
pohybovým režimem, racionálním stravováním
s dostatkem ovoce a zeleniny, nezávadnými
nápoji a vitaminy,“ radí odborník.

ře omezíme i výběrem vhodné židle. Sedadlo
s opěradlem by mělo být stabilní a nastavitelné,“ doporučuje Bc. Katarína Rožeková, expertka na pracovně lékařské služby z kliniky
Malvazinky. A o zbytek se musíme postarat
sami: jestliže nás začne trápit nějaký zdravotní
problém, nečekejme, až se nemoc rozjede naplno, navštivme lékaře včas.

NEZAPOMÍNEJME
NA PŘESTÁVKY
Co nejjednoduššího pro
sebe můžeme udělat?
Vždy po dvou hodinách
věnovat pět minut protahování. Potížím se
zrakem předejdeme několika jednoduchými opatřeními: obrazovka
počítače by neměla problikávat,
má mít výrazný
jas nebo kontrast
barev. Vzdálená by
měla být nejméně
40 cm od lidského
oka.
„Pracovní stůl, deska
a ostatní zařízení by měly být
matné. Výška pracovní roviny
musí odpovídat tělesným rozměrům zaměstnance, při práci vsedě je
zpravidla optimální výška pracovní roviny
nad sedákem u mužů 22 až 31 cm a u žen
21 až 30 cm. Vznik bolestí zad a krční páte-

PŘI SYNDROMU
VYHOŘENÍ SE ČLOVĚK
CÍTÍ VYSÍLENÝ,
ZNECHUCENÝ,
POCIŤUJE BEZNADĚJ,
POCIT PRÁZDNOTY
NEBO STRACH.

JAKÉ FAKTORY
PŮSOBÍ ZDRAVOTNÍ
PROBLÉMY PŘI
SEDAVÉM
ZAMĚSTNÁNÍ
l nevhodná pracovní poloha
l intenzivní hluk nebo vibrace
l fyzická zátěž
l psychická zátěž
l viry, bakterie, plísně
l styk s chemickými látkami
l nepříznivé mikroklimatické podmínky:
extrémní chlad, teplo nebo vlhkost
l ionizující záření

poruchy a problémy
s trávicí soustavou.
To vše se pak odráží na změnách
našich nálad. „Necháme-li psychické
problémy spojené
s pracovním prostředím zajít daleko,
může se u nás objevit úzkost, deprese,
agresivita či nižší sebejistota, a to i vůči našim kolegům v práci nebo
nadřízeným. Takové obtíže
můžou vést až k syndromu vyhoření,“ varuje doktor Bechník.

VYSTUPTE
Z KOLOTOČE
POVINNOSTÍ
Kdo z nás se nikdy nesetkal v práci se stresem? Jak se mu vyhnout? To by byly „knížecí
rady“. Přesto bychom neměli psychickou zátěž
podceňovat. Jeho dlouhodobé působení může
vyvolat mimo jiné změny krevního tlaku, zvýšení srdečního tepu, potíže s dýcháním, svalové
napětí a v neposlední řadě také metabolické

Syndrom vyhoření provází řada příznaků,
které jsou však velmi obecné. Proto ho lze z počátku jen těžko rozpoznat. Jedná se o psychosomatické onemocnění, při němž se organismus
fyzicky, psychicky a emocionálně vyčerpává.
Člověk se cítí vysílený, znechucený. Pociťuje
beznaděj, pocit prázdnoty nebo strach. Ke své
práci má lhostejný postoj, ztrácí ideály i zájem
o to, čemu se rád věnoval. V tomto okamžiku
si už postižený většinou nepomůže sám,
vhodnější je navštívit lékaře. Ten zcela jistě
doporučí na nějaký čas opustit úkoly, vystoupit
z kolotoče každodenních povinností a najít si
víc času na sebe a svou zábavu.
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SLADKÁ HROZBA
Je cukr „bílé zlato“ nebo spíš „bílý jed“? Každopádně
jeho spotřeba celosvětově stoupá a lékaři zvedají varovně
prst. A jak jste na tom vy? Neměli byste ozdravit svůj
jídelníček a zkusit jiné varianty, jak si osladit život?
Simona Procházková, Foto: archiv a Fotolia
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R

afinovaný cukr není kromě
okamžité energie pro lidské
tělo ničím přínosný, spíše
naopak. Jeho nadměrná
konzumace hraje významnou roli při vzniku diabetu
druhého typu, obezity, poškozuje zubní sklovinu a podporuje vznik zubního kazu.

Roční spotřeba cukru na jednoho člověka je
v Česku až 40 kilogramů (pro zajímavost, před
sto lety to byly dva kilogramy za rok). Z tohoto množství pouhých 15 procent použijeme
ve vlastní domácnosti, zbytek přijímáme někdy
i nevědomky v potravinách, kde bychom jej
často ani nečekali.

BÍLÁ NENÍ DOBRÁ
Klasický bílý cukr se vyrábí rafinací z cukrové
řepy. Jde o chemickou reakci, během níž se
cukr bělí. Tímto procesem je tedy zbaven veškerých vitaminů a minerálních látek. Z výživového
hlediska je jeho hodnota nulová, obsahuje jen

prázdné kalorie. Pro spoustu lidí se proto stal
strašákem a nazývají ho „bílým jedem.“
Jaká je tedy pravda? Je nebezpečným zabijákem? Podle odborníků ano, tedy v případě, že
to s jeho konzumací dlouhodobě přeháníme.
Pokud cukr do svého jídelníčku zařazujete v rozumné míře, není se čeho bát. Přičemž je samozřejmě výhodnější volbou ten surový třtinový
(hnědý), případně kokosový. S nimi dostaneme
do těla minerální látky, ovšem pokud se týká
energetické hodnoty, jsou na tom úplně stejně
jako ten rafinovaný.

EPIDEMIE DIABETES
Podle Diabetické asociace ČR se u nás objeví
každoročně na 20 000 nových případů onemocnění cukrovkou (prvního i druhého typu).
V současné době již trpí diabetem téměř milion
Čechů. Více než dvě třetiny z nich postihuje
diabetes 2. stupně. Tuto metabolickou poruchu
způsobuje nesprávný životní styl, nezdravý jídelníček a především obezita. Zároveň se s nemocí

dá poměrně úspěšně bojovat a zlepšením životosprávy a pravidelnými lékařskými kontrolami
zamezit vážným komplikacím. Vysoká hladina
cukru v krvi může totiž v těle napáchat nevratné
škody, jako je poškození velkých i malých cév,
což vede k jejich špatnému prokrvování nebo
ucpávání. To může mít fatální následky v podobě infarktu nebo mozkové mrtvice. Pokud dojde
k poškození cév v oční sítnici, tak v krajním případě hrozí dokonce oslepnutí a v případě poškození ledvinných cévek selhání ledvin.

HIT JMÉNEM SIRUP
Už jste vyzkoušeli agávový, datlový, javorový,
špaldový nebo rýžový? Zájem o přírodní sirupy
v poslední době výrazně vzrostl a zdá se, že
jim přicházíme na chuť. Oproti bílému i hnědému (nerafinovanému) cukru mají výrazně nižší
glykemický index, proto nijak výrazně neovlivňují hladinu cukru v krvi. Z hlediska zdravé výživy jsou rozhodně rozumnější volbou a využít je
můžete pro slazení nápojů, kaší, jogurtů, do dezertů i na pečení.
INZERCE

Co vše umí řešit konopná kosmetika?
RYOR v září loňského roku uvedl jako první v Česku na trh novou řadu s obsahem vzácné a mimořádně regenerační látky. Kanabidiol, jak se tato
látka nazývá, se získává z konopí a je hodnocen pro své mimořádné regenerační účinky. Řada se zprvu orientovala především na pokožku přesušenou, šupinatou, svědící a až začervenalou. Nyní se v této řadě objevila NOVINKA – Konopný korekční krém pro problematickou pleť, který
účinně řeší problémy normální a hlavně mastné pleti.

lehký hydratační krém
ideální pro normální a smíšenou pleť včetně pleti
s občasným výskytem problematických partií a pupínků
 bohatá hydratace díky kyselině hyaluronové a rostlinným ceramidům
 sjednocuje a současně zmatňuje pleť
 dermatologicky testovaný









223 Kč
50 ml

204 Kč
15 ml








293 Kč
200 ml

napomáhá ovlivnit většinu zásadních problémů suché pokožky
mírní podráždění
výrazně zkvalitňuje, zlepšuje a hydratuje pokožku
vhodný ke každodenní aplikaci ráno i večer
dermatologicky a klinicky testováno

okamžité promaštění extrémně suchých míst
výrazně napomáhá obnově ochranného kožního filmu
vhodné k péči o šupinatou, zarudlou, olupující se a podrážděnou pokožku
vhodné pro ošetření pokožky těla i obličeje
gel je neparfemovaný
dermatologicky a klinicky testovaný

Objednávky:
Produkty můžete objednat na tel.: 277 00 1234
nebo na www.ryor.cz.
Prodejny:
RYOR má přes 600 prodejních míst po celé ČR.
Najděte svou nejbližší prodejnu na www.ryor.cz
nebo se informujte na tel.: 317 071 510.
Poradna:
Navštivte blog www.mujryor.cz, kde Vám rádi
poradíme se správným kosmetickým ošetřením.

*Javorový – získává se z mízy javorů a poté se
zahušťuje. Čím má tmavší barvu, tím je kvalitnější (kvalita se označuje písmeny A až D, přičemž
D je nejvyšší). Obsahuje zejména vitaminy řady
B, železo, vápník a další minerální látky.
*Obilné (pšeničný, kukuřičný, rýžový) – obsahují sladový cukr maltózu, která se pomalu štěpí
a dodává tak energii do těla postupně. Mají
neutrální chuť a všestranné použití a dodají
do těla mangan, zinek a další minerály.

JEN 60 GRAMŮ
Pod pojmem cukry se skrývají monosacharidy a disacharidy. Hlavním monosacharidem je glukóza, fruktóza (ovocný cukr),
mezi disacharidy patří sacharóza (řepný
cukr) a laktóza (mléčný cukr). Příjem jednoduchých sacharidů by neměl být vyšší
než 60 g za den. Hlavním rizikem jsou
sladké nápoje a sladkosti. Mléčný cukr
má v porovnání se sacharózou malou sladivost, ale je to sacharid, takže jej obsahují i neochucené mléčné výrobky.

*Agávový sirup – vyrábí se lisováním a zahuštěním přírodních šťáv z listů odrůdy tropického
kaktusu. Díky obsahu inulinu podporuje správnou činnost střev a trávení tuků a působí preventivně proti usazování cholesterolu v cévách.
*Datlový – tmavý a hustý sirup je velmi výrazný
a bohatý na vitaminy skupiny B, draslík, železo,
hořčík i vápník a hodí se pro teplou i studenou
kuchyni.

SLAĎTE PŘÍRODNĚ
Konzumace cukru našemu zdraví neprospívá.
Pokud se ale nedokážete sladké chuti vzdát,
vsaďte raději na zdravější alternativy přírodních sladidel. Ale pozor, i ty často obsahují velké množství jednoduchých sacharidů. Přírodní
sladidla jsou skvělou alternativou k bílému cukru zejména díky jejich nižšímu glykemickému
indexu (uvolňují cukr do krve postupně). Která
to jsou?
*Med – hustá tekutina z nektaru a květů
(med květový) nebo medovice (med medovicový), má antibakteriální vlastnosti a využít se dá ve studené i teplé kuchyni. Je sladší
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než cukr, takže ho budete potřebovat méně.
Obsahuje minerály (hořčík, zinek, vápník), antioxidanty a polyfenoly, které působí protizánětlivě a posilují imunitní systém.

Radek Pajič,
výživový specialista a osobní
trenér.

*Stévie – tato přirozeně sladká tropická rostlina, kterou používali již američtí indiáni, neobsahuje téměř žádné kalorie, je bohatá na minerály a chuťově podobná cukru. Můžete si
ji vypěstovat doma nebo ji koupíte ve formě
tekutiny či tabletek.
*Kokosový cukr – vyrábí se ze zkaramelizovaného nektaru kokosových květů v Indonésii a je
jedním z nejlepších přírodních sladidel s nízkým
glykemickým indexem. Pro svou karamelovou
chuť se hodí zejména pro slazení čaje a kávy
nebo na pečení.

POZOR NA OVOCE
A ZELENINU!
Ovoce obsahuje řadu pozitivních látek,
jako je vláknina, mnoho vitaminů a minerálů, ale kromě toho i jednoduché cukry,
zejména fruktózu. Nejvíce jí je obsaženo
v hroznovém vínu a banánech. Více cukrů
najdeme také v některých druzích zeleniny, platí to zejména pro mrkev, kukuřici či
červenou řepu.
*Melasa – jde o vedlejší produkt při výrobě
cukru z cukrové třtiny. Vařením šťávy vznikne
koncentrovaný hustý sirup, bohatý na živiny (železo, vápník, měď, zinek, hořčík ad.). Obsahuje
méně cukru, a tedy i kalorií než jiná sladidla.
*Datle – výrazně sladké exotické plody obsahují až dvě třetiny přírodního cukru, ale také
spoustu vlákniny, hořčíku a železa. Skvěle
s nimi ochutíte zákusky, dorty i omáčky a používat je můžete ve formě pasty, pokrájené nebo
rozmixované.

CHUTĚ NA SLADKÉ
BÝVAJÍ NEJČASTĚJI
ZPŮSOBENY
ROZKOLÍSANOU
HLADINOU CUKRU
V KRVI.

A CO NA TO
ODBORNÍK?
*Spotřeba cukru je za poslední desetiletí
v Česku oproti odborným doporučením více
jak dvojnásobná, což mluví za vše a nemusíme se ani srovnávat s ostatními státy EU či
ve světě. Velký podíl na tom samozřejmě má
i to, že se cukr hojně přidává do dalších potravin, které pak konzumujeme.
*Nadměrná konzumace cukru může způsobit obezitu - záměrně říkám nadměrná
a může, jelikož faktorů je samozřejmě více -,
která má velmi blízko ke vzniku cukrovky
II. typu a srdečních chorob, a také může
negativně ovlivnit naši imunitu, kvůli narušenému vstřebávání určitých vitaminů
a minerálů. Dalšími projevy nadměrné
konzumace cukru jsou hyperaktivita, nesoustředění, úzkost, stavy deprese a mnohé další závažné poruchy organismu.
*Nejlepším řešením je přestat cukr konzumovat v jeho „skrytých“ formách. Naučte
se číst obaly a nutriční složení výrobků, kávu
si raději než kostkou cukru oslaďte medem
nebo sirupem. Chutě na sladké bývají nejčastěji způsobeny právě rozkolísanou hladinou cukru v krvi. Kdykoli nám hladina cukru
spadne, mozek si řekne o další, ale právě
proto, že jsme ho tak naučili.
*Místo sladkého sáhněte po ovoci, „sladší“ zelenině nebo si dejte pár oříšků. Rozhodně se vyhněte umělým sladidlům typu
aspartam a další, které chutě na sladké
a pocit hladu naopak vyvolávají.
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BARVY LÉČÍ
Chromoterapie neboli léčba barvami patří mezi metody alternativní
medicíny. Jejím principem je využití barvy a světla k vyvážení energie
v lidském těle.

T

ato terapie používá zpravidla šest základních barev a vychází z toho, že
každá má určitý účinek
na naše zdraví. Některou
lze využít na překonání
deprese, jinou na zlepšení stavu nemoci. Tento
poznatek můžeme využít např. při oblékání,
malování bytu nebo při pobytu v přírodě.

Červená
Má silný energetický účinek, je osvěžující
a rozproudí krev. Pomáhá při chudokrevnosti, dýchacích a revmatických obtížích,
oslabení svalů, chronickém kašli, onemocnění kůže, astmatu, chybějící menstruaci, hojí
čerstvé rány, urychluje látkovou výměnu.

Hana Profousová, Foto: Fotolia
Modrá
Uklidňuje, podporuje kreativitu, je pomocníkem
v boji s celulitidou či nadbytečnými kily, protože
utlumuje chuť k jídlu, tiší bolest, uklidňuje a chladí. Pomáhá při hnisavých zánětech, vnitřních
krváceních, bolestech v krku, šíje, ramen, hlavy
a zubů.
Fialová
Dodává duševní sílu, léčí migrénu, odstraňuje
úzkostné stavy, tiší podrážděnost, uplatní se při
vypadávání vlasů, dobře působí na slezinu.

VŠECHNY BARVY
DUHY
Barvy jsou různé formy bílého světla sjednocujícího v sobě všech sedm barev duhy.
Ta vzniká společným působením slunečního světla a deště. Svou krásou a pomíjivostí působila vždy na představivost
lidí. Vědecky tento jev vysvětlil až koncem
60. let 17. století Isaac Newton. Prokázal,
že když paprsek světla prochází skleněným hranolem, láme se a vytváří spektrum
barev: červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, indigo a fialovou.

Oranžová
Navozuje optimismus, je ideální proti depresím,
pomáhá zlepšovat lidské vztahy, zmírňuje jaterní problémy a zvyšuje ženskou plodnost. Pomáhá při křečích, zácpě, alergiích, odtučňování.
Žlutá
Pomáhá při zažívání, podporuje systematické
myšlení, dodává energii i pozitivní naladění,
odstraňuje melancholii a smutek. Využívá se při
onemocnění jater, močového měchýře, ledvin
a žaludku, trávicího traktu, poruchách látkové
výměny jater, které jsou často příčinou akné
a celulitidy.
Zelená
Evokuje přírodu a její klid. Uvede člověka do dobré duševní pohody, snižuje krevní tlak, posiluje
a regeneruje kůži, pomůže při nespavosti, onemocnění průdušek, astmatu, kašli, vysokém krevním tlaku, cukrovce, onemocnění látkové výměny, zánětech kloubů, otocích, nemocech zraku.
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TOALETNÍ MÝDLO
Z UGANDY
Dojde-li nám nějaký kosmetický prostředek, bez problému si pořídíme jiný.
A vybrat si můžeme nejen z velké nabídky, ale i způsob, jak se dostane do naší
koupelny. Jsou však země, jehož obyvatelé o internetovém prodeji nikdy neslyšeli,
a když potřebují mýdlo, tak si ho vyrobí. A ani to není jednoduché.
Text a foto: Mária Sedlická

Bylinky na výrobu mýdla jsou nasbírané (autorka článku třetí zprava)

V

Ugandě jsem strávila
celkem rok a půl, třikrát
po šesti měsících. Učím
tam především ženy a dívky nejrůznějším dovednostem: šít v ruce, dělat střihy,
háčkovat, vařit, používat koření, ušít si pratelné
hygienické vložky, dodržovat zubní hygienu, ale
i vyrobit solární vařič, uvařit v něm oběd nebo
upéct piškot, a také finanční gramotnost.
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PŘED ZAČÁTKEM
ŠKOLY PRO VODU
Voda je ve vesnicích vzácná a chodí se pro ni
daleko. Ještě ráno před začátkem školy se pro
vodu děti vydají s tak velkými kanystry, podle
toho kolik unesou. Na tělové mýdlo někde
z města domorodci nemají. Když mají vodu,
drhnou se tak dlouho, že si myslím, že už mají

díry v kůži. Většina vesničanů chodí v roztrhaných hadrech, ale čistých. Problém v období
dešťů mám já, neumím se pohybovat tak šikovně jako místní a vždy jsem celá od bláta.
Mýdlo je tam drahé, a když už tamní obyvatelé mají nějakou hotovost, koupí si ho na praní.
Je to takový náš někdejší „jelen“. Kupuje se ho
vždy jeden metr. Pere dobře a zlikviduje i nejhorší skvrny v období dešťů. Hodně pění, což je
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tiletí, ale především HIV pozitivní, kteří tvrdí,
že jim krásně hojí kůži na těle i na hlavě. Výroba ale bohužel není tak jednoduchá jako
u nás. Postupy a složení se také tají, a když
vám někdo náhodou prozradí ingredience,
tak už vám neřekne, kde je seženete. Vdovy
z Mbika byly úplně nadšené, když jsem je
požádala, jestli by mě nenaučily dělat mýdlo. Vyměnily jsme si role, stala jsem se jejich žačkou. Byly to dva dny práce a učení
prokládané tancem a zpěvem za každý můj
úspěšný krok.

JEN Z ČERSTVÝCH
SUROVIN
Hmoždíř používám doma pravidelně,
tenhle byl obrovský a dal zabrat. Drtily
jsme bylinky asi tři hodiny

Bylinek potřebných k výrobě je celkem jednatřicet. Musí být čerstvé, natrhané v den výroby.
Názvy znám jen v místních jazycích Lusoga
a Luganda, které jsou v této části země nejčas-

NA SBĚR BYLIN JSEM
BRALA ŽENY, KERÉ
JE DOBŘE ZNALY,
OBÁVALA JSEM SE
ZÁMĚNY ZA JEDOVATÉ.
pro místní naprostá priorita. Je ale plné nejrůznějších agresivních chemikálií. Poznám to podle
toho, že se mi po praní vždy loupe kůže.

Z UČITELKY ŽAČKOU
Už podruhé jsem loni učila vdovy v Mbiko,
což je skupina osmdesáti žen. Po začátečnických omylech v Ugandě se snažím připojit se
svými projekty ke skupinám, které už „fungují“.

„V Ugandě používám mýdlo přivezené
z domova, pak také koupené v místní sámošce, ale i to bylinné. Když se vrátím
domů, pokaždé mě překvapí neuvěřitelně
silný proud vody ve sprše, který vypínám
a šetřím každou kapku, bojím se, že voda
dojde. Po dvou třech týdnech si zvyknu
na hojnost vody i vůni toaletních potřeb. Bohudík, nebo bohužel?“, říká autorka článku.

Začínáme vařit

S vdovami v Mbiko pracují irské katolické sestry
už deset let a sestry Maureen a Catherine žijí
v Africe přes čtyřicet let. Za tu dobu se z žen
žijících na okraji společnosti staly ženy sebevědomé a úspěšné. Když jsem se jedné z vdov
zeptala, co se změnilo v jejím životě za posledních deset let, ihned řekla: „Teď jsem šťastná“.
A právě vdovy z Mbika vyrábějí už dva roky
organické bylinné mýdlo, které má i léčivé
účinky a hodně si ho pochvalují nejen –nác-

tější a které už částečně ovládám. Vždy jsem
s sebou na sběr brala dvě ženy, které bylinky
dokonale znaly, obávala jsem se záměny té
správné za jedovatou.
Bylinky a kůry jsme nejdřív roztřídily, poté drtily
ve velkých hmoždířích, kovových a dřevěných.
Měly jsme návod na dvě stě kusů mýdel, tomu
odpovídal i obrovský hrnec, do něhož se daly
bylinky vařit. Poté se scedily, přidaly se další
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ugandských šilinků (1 UGX = 7 Kč) a zisk
160 000. Výdělek si dělí podle práce na výrobě a podle počtu prodaných mýdel. Jedno
mýdlo prodávaly za 1000 UGX. Brzy na mně
spěchaly i další ženy, ať jim vysvětlím, co jsou
to ty náklady, co je zisk, co znamená „business
plan“, tedy že musí nejdřív šetřit a pak si teprve
můžou půjčit atd.

MÝDLO JE V UGANDĚ
DRAHÉ, A TAK KDYŽ
DOMORODCI MAJÍ
NĚJAKOU HOTOVOST,
KOUPÍ SI HO
NA PRANÍ.

Před vylitím do forem je nutné
roztok míchat do okamžiku,
než začne tuhnout
Vdovy nalévají mýdlový
roztok do forem

CO JSOU TO TY
NÁKLADY?
Na otázku, jaké jsou náklady na cokoliv, co
místní lidé vyrábějí, jsem v 99 procentech dostala odpověď: „Prodávám to za tolik a tolik“.
Co jsou náklady, vůbec netuší. Vdovy z Mbika
to překvapivě věděly. Náklady jsou 40 000

potřebné ingredience, směs se nalila do forem
a nechala stydnout do rána. Po vyklopení z forem se některé nerovnosti opravily nožem a mýdla se zabalila. Na místní obrovské tržnici v Jinja jsem našla igelitové „trubky“ nejrůznějších
šířek, tam jsme mýdla vložily, uzavřely voskem
nakapaným ze svíčky a mýdlo bylo připravené
na prodej.
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Mýdlo je hotové!

Další moje velmi dobré kamarádky a studentky
byly HIV pozitivní ženy z Lubaga Hill. Tato skupina má asi sto členů, byli mezi nimi i muži, kteří
po úmrtí manželky nebo sestry požádali, zda
by mohli pokračovat v jejich projektech. Byla
to pro mě příležitost jak naučit některé skupiny
pracovat týmově. Před výrobou musí investovat
– koupit hrnec, vařečky, struhadla, hmoždíře,
dát vyrobit formy – a potom se dělit o zisk. Podařilo se, i když to někdy trvalo docela dlouho.
Finanční gramotnost se zde mírně zvýšila.

INZERCE

KRÁSNÉ A SYMPATICKÉ SESTRY
TANČILY NA ŽOFÍNĚ
Jedním z vrcholů pražské společenské sezóny tradičně bývá reprezentační ples zdravotních
sester. Letošní osmý ročník se konal 24. února v překrásně vyzdobených sálech paláce
Žofín. Jeho součástí se už po sedmé stalo ﬁnále soutěže Sestra Sympatie, kam postoupilo
dvanáct krásných, milých a profesionálně zdatných sestřiček všeho věku.
O vítězkách rozhodovala porota, složená z předních osobnosti českého veřejného života
včetně profesora Pavla Pafka a docenta Jana Měšťáka i olympijského vítěze
v judu Lukáše Krpálka. Plesu dodalo na lesku i moderování vtipného a pohotového
Vojty Bernatského.
Zdravotní sestry v tento slavnostní večer vyměnily své pracovní uniformy za plesové šaty.
Úchvatné večerní róby jim zapůjčila společnost Steilmann, luxusními šperky je doplnila ﬁrma
FaBos. Líčení podle nejnovějších trendů zajistil tým vizážistek pod vedením Renáty Terkové
společnosti Mary Kay, o skvělé účesy z krátkých i dlouhých vlasů se postaral salón Oskar.

Zleva: minulá vítězka Sestra sympatie 2015
Petra Hašlíková, ministr zdravotnictví
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Sestra sympatie 2016
Sabina Beránková, MUDr. Ivana Kaderková,
jednatelka pořádající agentury We Make Media s. r. o.

Nejsympatičtější zdravotní sestřičkou roku 2016 se stala Sabina Beránková
z rehabilitačního oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha. Druhé místo
obsadila Renáta Jirásková, porodní asistentka z EUC Premium, na třetí příčce se
umístila Marta Doleželová z výzkumné ambulance Revmatologického ústavu
v Praze. Ke třem vítězkám ještě mohli návštěvníci vybrat Sestru Sympatii plesu přímo
na Žofíně. Toto ocenění získala Kateřina Meindlová, která studuje obor porodní
asistentka, ale v rámci praxe se s ní můžete potkat v pražské Nemocnici
Na Bulovce.
Všechny oceněné sestry se mohly těšit na nádherné ceny v podobě luxusní kosmetiky
Swisso Logical, vítězka si bude moci užívat jízdu zapůjčeným automobilem
z autosalónu Přerost a Švorc, který vedle největší sítě lékáren ve střední Evropě
Dr. Max patří k hlavním partnerům projektu. Na návštěvníky pak tradičně čekala
bohatá tombola.
Zleva: 2.místo Renáta Jirásková, Sestra sympatie 2016
Sabina Beránková, 3.místo Marta Doleželová

Ples i soutěž organizuje agentura We Make Media jako poděkování sestrám i všem
dalším nelékařským pracovníkům za jejich péči o pacienty.

Pořadatel a organizátor:
We Make Media, s. r. o. | Orlická 2176/9 | 130 00 Praha 3 | Tel: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz

VSTUPTE DO SVĚTA
UZDRAVUJÍCÍCH DOTYKŮ
Masáže patří k nejstarším léčebným metodám. Mají výrazný pozitivní
účinek na celý organismus, uvolňují a harmonizují tělo i duši…
Musíte si ale umět správně vybrat.
Simona Procházková, Foto: Fotolia

S

právně prováděné masáže
přispívají k fyzické i psychické
regeneraci, uvolňují svalové
napětí a namožené klouby,
pomáhají odplavit škodlivé
látky uložené v lymfatickém
systému a prospívají kůži. Ve zvýšené míře
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se při nich vylučuje pot a zlepšuje se prokrvení, čímž se zrychluje proces odstraňování nahromaděných toxinů. Stejně pozitivně působí masáže na podkožní vazivo,
dýchací cesty, šlachy, klouby a kosterní
svalstvo. Tu „svou“ si ze široké a pestré nabídky na trhu může vybrat opravdu každý.

THAJSKÁ MASÁŽ
NOHOU
Procedura inspirovaná tradiční východní medicínou údajně dokáže předcházet některým
nemocem. Pokud totiž některé vaše orgány
nejsou v harmonii, pozná se to právě na va-

RELAXACE, VÝŽIVA A POHODA

SPRÁVNĚ PROVÁDĚNÉ
MASÁŽE PŘISPÍVAJÍ
K FYZICKÉ I PSYCHICKÉ
REGENERACI,
UVOLŇUJÍ SVALOVÉ
NAPĚTÍ A NAMOŽENÉ
KLOUBY, POMÁHAJÍ
ODPLAVIT ŠKODLIVÉ
LÁTKY.
šich chodidlech, na jejich reakci na stimulování konkrétních reflexních zón a bodů. Masáž
(nasucho nebo s olejem) se dělá dřevěným
kolíčkem nebo dlaněmi stlačováním reflexních
bodů a masáží holenní části nohy, včetně prstů,
nártů a bérců. Stimulace reflexních bodů a zón
působí na vaše vnitřní orgány, zbavuje stresu
a ovlivňuje tok energie tělem.

BAMBUSOVÁ MASÁŽ
Potřebujete se zklidnit po hektickém pracovním
dni? Cítíte se bez energie nebo trpíte nespavostí? Pomůže vám tato příjemná procedura s uvolňujícími, zklidňujícími, reflexními a lymfatickými
vlastnostmi. Masér používá přírodní bylinné
biooleje a nahřáté bambusové tyče různých
velikostí, které jsou určeny pro jednotlivé části
těla. Masáž odstraňuje bolesti páteře, uvolňuje
napětí a ztuhlost svalů. Je vhodná pro sportovce i pro ženy, a to zejména díky blahodárným
účinkům při celulitidě a otocích.

INFINIT MASÁŽ
Při této relaxační masáži se terapeut vždy
zaměřuje individuálně na problémové partie
a specifické potíže každého klienta, hlavně se
ale snaží najít jejich příčinu, aby se problémy
už nevracely. Pod názvem Infinit se skrývá komplexní a propracovaný postup a techniky, které se zaměřují na individuální potřeby klientů.
Pokud přijdete se zablokovanou krční páteří,
čeká vás zcela jiná procedura, než když vás
trápí například bolavá bedra. Masér vám namíchá techniky tak, aby vám co nejúčinněji ulevil
od bolesti a napětí.

MASÁŽ V SOLNÉ
JESKYNI
Odpočinete si, načerpáte novou energii a ještě
budete odcházet s lepší náladou. Při thajské
masáži přímo v solné jeskyni se uvolníte a načerpáte zdraví z krystalů přírodní soli. Dvě
příjemné procedury tak spojíte v jeden zážitek.
Masáž při hudbě a osvětlení napomáhá k celkovému uvolnění. A po skončení budete ještě
chvilku o samotě odpočívat v soukromí jeskyně.

EUFORIA OIL
Pod tímto názvem se skrývá orientální olejová
masáž celého těla přírodním konopným olejem,
který se vyznačuje protizánětlivými, regeneračními, vyživujícími a zvláčňujícími účinky. Blahodárně tak působí na pokožku, redukuje projevy
alergií i ekzému a zpomalujte stárnutí. Cílem
je pocit absolutního uvolnění a povzbuzení vi-

MASÁŽE
POZITIVNĚ PŮSOBÍ
NA PODKOŽNÍ
VAZIVO, DÝCHACÍ
CESTY, ŠLACHY,
KLOUBY A LOKETNÍ
SVATSTVO.
tality. Léčebné vlastnosti konopného oleje jsou
zkombinovány s tradičními technikami thajské
aromamasáže, která je založena na stimulaci
akupresurních bodů a protažení ztuhlého svalstva. Masér se nejprve zaměří na uvolnění dolních končetin, pokračuje zádovými svaly a páteří a končí masáží horních končetin. Na závěr
vás čeká antistresová masáž hlavy i obličeje.

PURE FIJI
Původní obyvatelé Fidži v Jižním Pacifiku po staletí používali čistý kokosový olej a květinové výtažky, které vyživují a hydratují pleť i vlasy. Pure
Fiji nabízí to nejlepší z těchto tradičních směsí
pro masáže a péči o tělo. Kokosová vlna Pure
Fiji je celotělová tlaková masáž speciálními měšci z drceného kokosu a přináší úlevu unaveným

svalům. Zábal v drceném kokosu vyživuje pokožku a přiložené lávové kameny uvolňují tok
energie ve vašem těle. Kakaové opojení Pure
Fiji zahrnuje peeling z drcených kakaových
bobů, který stimuluje prokrvení pokožky. Kakao
blahodárně působí na krevní tlak, kardiovaskulární systém i činnost nervové soustavy. Celotělový zábal a jemná masáž obličeje vyhlazuje
mimické vrásky, vyhlazuje a rozjasňuje pleť.

TIBETSKÁ
ENERGETICKÁ
MASÁŽ
Jde o skvělou pomoc při bolesti kloubů, zad
a krční páteře i podpůrný prostředek proti celulitidě. Během aromaterapeutické masáže měšcem
naplněným solí z Mrtvého moře a himalájskými
magnetickými kamínky dochází k detoxikaci
a drenáži tekutin (sůl v měšcích se drolí, prochází
přes látku na pokožku, čímž dochází k peelingu,
proto není třeba dělat exfoliaci před procedurou), odplavování toxinů a vyhlazení pokožky.

RELAXAČNÍ MASÁŽ
PĚTI ELEMENTŮ
Tato rituální masáž, jež v sobě spojuje zemi,
vodu, vzduch, oheň a éter, má silné harmonizační účinky na celé tělo, ale také na psychický stav. Je vhodná i na rozproudění a vyladění jemných tělesných energií. Silný účinek
masáže se projeví také v pozitivním naladění
a přetrvávajícím pocitu lehkosti. Masér pracuje
s teplým přírodním olejem a nahřátými kameny,
masírovat začíná vždy od chodidel a postupuje
směrem k hlavě. Po celou dobu ležíte na břiše
a po masáži ještě zhruba čtvrt hodiny odpočíváte na lehátku.

POTŘEBUJETE
SE ZKLIDNIT
PO HEKTICKÉM
PRACOVNÍM
DNI? CÍTÍTE SE BEZ
ENERGIE NEBO
TRPÍTE NESPAVOSTÍ?
POMŮŽE VÁM MASÁŽ.
www.kosmetika-wellness.cz
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VELETRH VIVANESS
PŘEDSTAVIL TRENDY
V BIOKOSMETICE
Přírodní kosmetika zažívá boom a již mnoho let se těší rostoucí oblibě
na celém světě. S trendy v tomto segmentu se může veřejnost každoročně
seznámit na mezinárodním odborném veletrhu Vivaness. V letošním roce
se konal ve dnech 15. až 18. února na výstavišti v Norimberku. Své
produkty a novinky zde předvedlo na 250 vystavovatelů.
Eva Klánová, Foto: Vivaness a Kosmetika & Wellness

Dokonalé přírodní sladění
obsahu s obalem
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edle přívrženců zdravého životního stylu a udržitelnosti přispěla ke zvýšenému dosahu přírodní
kosmetiky v uplynulých
letech především tzv.
generace Y (do 36 let), jak to vyplývá z analýz trhu společnosti GfK. K přírodní kosmetice
tíhnou výrazně zejména ročníky narozené
od roku 1990. Důvodem je jejich „hledání spotřebního zboží, které transportuje etické hodnoty a poskytuje opravdové alternativy na stupnici
hodnot, pokud jde o životní prostředí, férovost
a udržitelnost,“ potvrzuje výzkum. Na významu
přitom nabývá „zrychlená smysluplnost“, která
spojuje konvenienci s vysokou kvalitou a odpovědnost za životní prostředí.
Další hybné síly růstu představují témata
jako regionálnost, spravedlnost, bio, veganství a zdraví. Výrobci přírodní kosmetiky
v porovnání s klasickým kosmetickým průmyslem jsou tak ve výhodě, protože mají
náskok z hlediska svých vysokých nároků
na přírodní kvalitu, expertízy, ale také vlastní hodnověrnosti.

UŽ ČTVRTINA NĚMCŮ

S tržním podílem devět procent přírodní
kosmetika výrazně předstihla oblast kosmetiky
blízké přírodě (6,2 %). Společně dosahují více
než 2 mld. eur. Pro srovnání: celkový trh kosmetiky v Německu má hodnotu 13,3 mld. eur.
Prakticky každý čtvrtý německý spotřebitel tak
sáhne po přírodní kosmetice.
Nejen němečtí spotřebitelé však upřednostňují
ve zvýšené míře udržitelné produkty – tento trend je citelný a měřitelný na celém světě.
Amarjit Sahota, zakladatel a jednatel londýnské
instituce Consulting Organic Monitor, vysvětluje:
„Globální trh přírodní kosmetiky a biokosmetiky
roste ročně přibližně o jednu miliardu dolarů
a v roce 2015 dosáhl odhadovaného obratu
12,5 miliardy. amerických dolarů. Evropa a Severní Amerika k tomu přispívají největšími podíly,
ale aktuálně ukazuje vysokou míru růstu především také Asie.“
Americká firma pro průzkum trhu MarketResearch z Marylandu se zabývá vývojem sektoru
přírodní a biokosmetiky od roku 2016 do roku
2022. Podle jejích prognóz bude růst v příslušném období každoročně vyšší než 10 procent
a v roce 2022 bude globální obrat dosahovat

19,8 miliard dolarů. Jako důvody tohoto vývoje uvádí rostoucí uvědomování si zdraví a také
zvětšující se zájem o přirozenou kosmetiku a tělesnou hygienu.

DOSTUPNOST
PŘÍRODNÍ KOSMETIKY
DÍKY INTERNETU
Pět evropských top trhů v oblasti přírodní kosmetiky tvoří Německo, Francie, Velká Británie,
Itálie a Rakousko/Švýcarsko. Společně dosahují
tři čtvrtiny evropského obratu v oblasti přírodní a biokosmetiky. Jejich podíl na jednotlivých
trzích v Evropě vyčíslují odborníci na 3–4 %
příslušného trhu kosmetických výrobků, s výjimkou
Německa, kde je podíl už vyšší než 9 procent.
Distribuce značkových produktů a obchodních
značek je na evropském trhu velmi dobrá díky
nejrůznějším obchodním kanálům: od lékáren
a parfumerií přes obchodní domy a supermarkety až po diskontní prodejny a různé formáty
drogerií. Pro prodej bio a přírodní kosmetiky
mají v současné době velký výiznam konvenční
obchodní kanály. Díky online obchodu je bio
a přírodní kosmetika snáze dostupná všude.

Němci milují nejen biopotraviny, ale také přírodní kosmetiku. V Německu biokosmetika
a přírodní kosmetika dosáhla v roce 2015
zvýšení o 10 % na hodnotu obratu 1,1 miliardy eur a země je tak v tomto sektoru evropskou
jedničkou.
Inspirace a zajímavé informace sbíral na veletrhu i tým
Kosmetiky&Wellness

Vyzkoušet, přivonět a nechat si vysvětlit

www.kosmetika-wellness.cz
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MALÝ VELKÝ
SPÁNEK
Dát si šlofíka po obědě je nemyslitelná představa pro většinu aktivních
lidí. Přesto se všichni specialisté shodují na nesporných kladech této
prospěšné siesty, která zlepšuje paměť, zvyšuje kreativitu i výkonnost
a uvolňuje stres.
Štěpánka Strouhalová, Foto: Fotolia
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d roku 1990 studoval psycholog Bill
Anthony, ředitel Psychiatrického rehabilitačního centra při
Harvardské
univerzitě, výhody tohoto antistresového nástroje,
který spustí v mozku něco jako úklidový režim
umožňující vstřebat nová data. Další výzkumy
naznačují, že díky pouhým dvaceti minutách
odpočinku se náš intelektuální výkon zvýší
až o dvacet procent! A horliví zastánci siesty
dokládají její výhody seznamem géniů, kteří ji
praktikovali: od Archimeda přes Leonarda da
Vinciho až po Victora Huga či Isaaca Newtona.
Zázrak? I v očích vědců zůstávají mechanismy
siesty stále ještě jen málo probádané.

NEVYHNUTELNÁ
SLABOST
Siesta (z latinského sexta, tedy šestá hodina
po probuzení nebo spíše snídani) se vztahuje
na dobu odpočinku po obědě. Podle Michela Tiberga, neurologa ze Spánkového centra
v Toulouse, je člověk geneticky naprogramován ke spánku kolem 14. až 15. hodiny.
V tomto klíčovém okamžiku pozornost ochabuje, oční víčka klesají a hlava těžkne. Ale tato
malá slabost je fyziologicky prostě nevyhnutelná. Dokládá to například vrchol výskytu dopravních nehod přesně v této době.
Benefity siesty jsou četné a nepochybné:
pomáhá zabránit zhoršení bdělosti a pozornosti, podporuje soustředění, stimuluje paměť
a tvořivost. Na preventivní úrovni snižuje riziko
kardiovaskulárních onemocnění i stres a posiluje imunitní systém. A kromě toho pozitivně
působí na dobrou náladu a zdravý tonus pleti!

PROČ JE DŮLEŽITÉ SI
ZDŘÍMNOUT?
Všechny vědecké studie se shodují v tom, že
současná západní populace spí špatně a nedostatečně. Krátkou pauzou tedy můžeme dohnat
spánkový deficit, ovšem za podmínky, že naše
dřímání nepřekročí dvacet minut. Delší spánek
totiž naopak může ještě zhoršit příznaky
spojené s nedostatkem spánku.

SIESTA SNIŽUJE RIZIKO
KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ
I STRES A POSILUJE IMUNITNÍ SYSTÉM, NAVÍC
POZITIVNĚ PŮSOBÍ NA ZDRAVÝ TONUS PLETI.
Siestu si můžete dopřát kdykoliv během dne s výjimkou pozdního odpoledne, kdy by se snadno
mohla změnit v noční spánek s předčasným
ukončením a následnou nespavostí.
Chuť na šlofíka můžeme pocítit nejčastěji
po obědě, kdy si organismus říká o energii
navíc, kterou potřebuje při procesu trávení.
Podobně se můžete cítit hned po vydatné
snídani nebo po večeři. Touha po spánku se
naopak obvykle nevyskytuje u jedinců, kteří
vynechávají oběd.

KOFEINOVÁ
NÁHRAŽKA?
Pomůže nám proti ospalosti vzpruha pomocí
silné kávy nebo povzbuzujících nápojů? „Je
to naprosto proti přírodě a mozek zopakuje svůj signál později, s větší naléhavostí
a s nepříjemným dopadem zvýšené únavy.
Lidská bytost má potřebu spánku jednu až dvě
minuty každých jeden a půl až dvě hodiny.
Je to archaický rytmus, který sahá až k našim
kořenům,” říká Michel Tiberge. Pravěký člověk
spal málo, ale často, aby se ubránil nebezpečí
predátorů.
Šlofíček si můžou dopřát všichni: v kanceláři,
ve veřejné dopravě, záleží na vaší schopnosti se uvolnit. Zatímco někteří z nás potřebují k odpočinku dokonale klidné prostředí,
dalším stačí pohovět si na lavičce v parku.
Klíčem k úspěchu je, abyste se cítili pohodlně
a zaujali zdravou polohu, abyste se neprobudili se zvrácenou hlavou a zablokovanou
páteří. Ideální je poloha vleže, ale pokud to
není možné, stačí se pohodlně usadit na židli
či v křesle tak, aby záda byla rovná, dobře
podepřená a hlava položená na opěrku,
nebo naopak v lehkém předklonu. Nohy
spočívají na zemi a všechny svaly jsou naprosto uvolněné. Začneme klidným, zpomaleným
a hlubokým dýcháním.

VZHŮRU
DO „ŠLOVÍČKOVA”!
Přesná délka bude záviset především
na vaší potřebě a časových možnostech.
Váš mikrospánek byl účinný v případě, že se
po probuzení cítíte osvěžení, méně unavení
a nejste dezorientovaní. V případě, že tomu tak
není, vaše siesta byla příliš dlouhá a pro příště
je potřeba ji omezit. Desetiminutové zdřímnutí,
kterému se také říká mikrosiesta, je prospěšnější
než spánek, jenž trvá pět nebo naopak třicet
minut. Pomůže zlepšit kognitivní schopnosti, obnovit energii i zvýšit bdělost a nezpůsobuje pocit ospalosti jako siesta “přetažená”. Odborníci
se domnívají, že ideální siesta by měla trvat
dvacet minut.
Odpolední spánek je často opomíjený hlavně
v dospělosti, což je škoda vzhledem ke všem jeho
benefitům. Odborníci jej doporučují každému
a v kterémkoliv věku, a zejména seniorům, kteří
trpí nespavostí v noci. Siesta jim umožňuje doplnit spánkový dluh a dosáhnout dostatečnou
denní kvótu spánku potřebnou pro dobré zdraví.
Význam zlepšení kognitivní a psychomotorické
výkonnosti jedince již dnes pochopily velké podniky a stále větší počet těchto osvícených firem
dopřává svým zaměstnancům podmínky vhodné
pro příjemnou siestu, která tak účinně dokáže
zvýšit jejich výkonnost. Takže vzhůru do „šlovíčkova” a růžové budoucnosti plné kreativních, příjemně odpočatých a produktivních lidí!

DESETIMINUTOVÉ
ZDŘÍMNUTÍ JE
PROSPĚŠNĚJŠÍ NEŽ
SPÁNEK, KTERÝ TRVÁ
PĚT NEBO NAOPAK
TŘICET MINUT.
www.kosmetika-wellness.cz
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ZÁZRAK
JMÉNEM
BRUSINKY

DOBROU CHUŤ!

Bylinný sirup na močové cesty
s brusinkami Maxivita obsahuje
účinné extrakty z brusinek, echinacei a velké množství vitaminu C. Brusinka příznivě působí
na močové cesty, echinacea
podporuje imunitu, a tím zvyšuje
odolnost organismu proti virům
a bakteriím. Obsažené bylinky
jsou navíc obohaceny o antioxidant vitamin C. Cena 65 Kč.

LŽIČKU DENNĚ
Věděli jste, že ve Skandinávii je rybí olej součástí
každodenního
ranního rituálu, a to
i u dětí? Třeba v Norsku
si na podporu imunity
dávají lžičku rybího oleje z tresčích jater. Pokud
si ani po této informaci
ryby nezamilujete, rybí olej Möller’s to jistí: je k dostání
i v podobě kapslí, které stačí jen zapít. Cena 259 Kč.

NEBOJTE SE
ZMĚN!
Zapomeňte na diety, změňte
stravovací návyky. Pomůže
vám s tím Mana drink – vyvážené jídlo v tekuté podobě, které obsahuje potřebné
živiny bez nasycených mastných kyselin a cholesterolu.
Nabízí způsob, jak vyřešit
zdravý oběd nebo večeři
na cestách nebo když nemáte čas na vaření. Jeden drink
o objemu 330 ml obsahuje
400 kalorií a je bez laktózy
a živočišných složek, takže je vhodný i pro vegany.
Cena 65 Kč.

RYCHLOVKA K VEČEŘI
Jednou z novinek ze sortimentu mraženého ovoce a zeleniny je směs Dione Zelenina na grill Extra. Nový je i obal
výrobku, na kterém převažují transparentní průhledy dovnitř
balení, aby bylo zřetelně vidět druhové složení, velikost
i kvalita zeleniny. Cena 29,90 Kč.
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Záleží vám na tom, co jíte a co udělá strava
s vaším zdravím a kondicí? Přinášíme tipy
na dobroty, které výborně chutnají a můžete
si je dopřát zcela bez výčitek.
Simona Procházková Foto: archiv firem

ZDRAVÁ SVAČINKA
Proteinové tyčinky MAXIVITA Protein bar jsou dobrou
volbou pro zvýšený příjem bílkovin pro tělo v běžném
režimu i ve větší zátěži. Jsou lehce stravitelné, zasytí
a současně nabídnou dostatek aminokyselin pro růst
a udržení svalové hmoty. Výhodou je nižší energetická
hodnota a menší podíl tuků. Můžete si vybrat ze 4 druhů: brusinka + goji, meruňka+ chia semínky, mandle
nebo lískový oříšek. Cena 29 Kč.

DOBROTA
Z FARMY
Čerstvější sýr už prostě nenajdete!
Sýr je vždy vyrobený v den prodeje a hodí se do zeleninových
salátů, do těsta nebo jím můžete nahradit tvaroh při pečení i vaření. Cena
27,50 Kč.

NEJEN PRO
TĚHULKY
Mléčný nápoj v prášku
Sunar Gravimilk plný
vitaminů a minerálů se
představuje s inovovanou recepturou, která
byla vyvinuta na základě poznatků o výživě
a se samotnými nastávajícími a kojícími maminkami. Kromě vylepšeného složení je nyní
k dostání v praktičtějším
balení v uzavíratelné dóze, a to ve třech příchutích:
vanilka, čokoláda a malina. Cena 159 Kč.

BEZ LEPKU S CHUTÍ
Už naštěstí neplatí, že bezlepkové výrobky nejsou tak dobré jako ty, které ho
obsahují. Nově je k dostání několik druhů
bezlepkového pečiva řady Vitacelia. Patří mezi ně také bezlepkové muffiny bez
nebo s čokopecičkami. V balení najdete
čtyři bochánky, které jsou skvělou snídaní,
svačinkou nebo dezertem ke kávě. Cena
od 74,90 Kč.

PŘEDPLAŤTE SI ČASOPIS
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!
PRVNÍCH 10 PŘEDPLATITELEK ZÍSKÁ DVĚ NOVINKY Z ŘADY
KOSMETICKÝCH VÝROBKŮ SYNCARE V HODNOTĚ 1000 KORUN

MICELÁRNÍ ČISTICÍ VODA SYNCARE
SE 100% KYSELINOU HYALURONOVOU je jemné micelární tonikum tvořené směsí kyseliny hyaluronové s micelami a vzácného extraktu ze sněžné
horské řasy. Tonikum šetrně odstraní
pot, maz a povrchové nečistoty, aniž
by došlo k narušení ochranné bariéry
kůže nebo jejímu podráždění.
Voda tonizuje pleť a usnadňuje tak
vstřebávání účinných látek obsažených v sérech a krémech. Jeho luxusní složení zcela vylučuje nepříjemné
pnutí, které mnohdy čištění provází.
Obsažená stoprocentní kyselina hyaluronová pleť při čištění navíc zklidňuje
a vydatně hydratuje.
Stačí nanést pár kapek na vatový tampón a krouživými pohyby setřít pleť.
Hned poté je pokožka připravená
pro aplikaci denní nebo noční péče.

Více informací získáte na stránkách www.syncare.cz.

Buďte
v obraze jen
za 414 Kč
ročně!

SYNCARE KRÉM SE SKVALANEM
A VITAMINEM E je lehký a přitom
velmi výživný, vhodný je pro všechny typy pleti, které působí unaveně
a potřebují vyhladit a zpevnit.
Kombinace stoprocentní kyseliny
hyaluronové, rostlinného skvalanu
a vitaminu E propůjčuje krému mimořádné omlazující účinky. Už po několika použitích poznáte rozdíl. Pleť
je hydratovaná a vyhlazená, kontury
obličeje zpevněné a tvář celkově působí mladistvě svěže.
Vzhledem k vysokým schopnostem
regenerace je vhodný pro denní
i noční ošetření. Neobsahuje konzervanty ani parfemace, a díky tomu
je vhodný také pro křehkou citlivou
pleť.
Výrobky se značkou Syncare můžete zakoupit v lékárnách a kosmetických studiích, společnost se sídlem
v Brně dodává profesionální kosmetiku a dermokosmetiku pro kosmetické
salony, lékárny a lékaře.

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