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Držíte v  rukou čtvrté vydání publi-
kace Prědmateřská knížka - Gynobox, 
nabité informacemi o  reprodukč-
ním zdraví, ochraně a  podpoře plod-
nosti a  o  všem hezkém i  tajemném, 
co patří k  ženství. Od první men-
struace až do věku změn i  o  zdraví 
partnera. Občanské sdružení Bocian, 
neboli Čáp, součást medzinárodní sítě 
in-fertility ji vydává nejenom proto, že 
problémy počít má téměř každý šestý 
pár, ale zejména proto, že prišel čas se 
o věcech “tam dolů” bavit po novém. 
Beze studu, srozumitelně, s  láskou. 
Protože moderní žena ví. A  když ne, 
nastal čas otevřít gynobox.

 Pomáháme čápům létat 
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 Ona a on 
Základním předpokladem plodnosti je znát své tělo a to, jak funguje. V pří-
padě obou pohlaví doporučujeme i podrobné studium partnera. Začněme 
tím, že ženám se vajíčka tvoří ještě během těhotenství matky a  v  pátém 
měsíci jich mají přibližně 7 milionů. Mnohé zaniknou ještě před naroze-
ním a po pubertě jich je přibližně 300 000. Dozrává jich však jen kolem 400. 
Každý měsíc jedno. ¶ Ve vaječnících dozrávají folikuly, obaly vyplněné 
tekutinou. Jednou za měsíc jeden z nich praskne a přibližně 14. den cyklu se 
z něj uvolněné vajíčko vydává na cestu za  spermií, v čemž mu rytmickými 
pohyby pomáhají cilie, heboučké vlásky ve  vejcovodu. Osudové setkání se 
totiž odehrává právě zde. Pokud je vejcovod neprůchodný, což může mít 
mnoho příčin, plodnost je výrazně omezena. ¶ Největší šanci počít lékaři 
předpokládají přibližně do tří dnů od ovulace, kterou si můžete odsledo-
vat. ¶ Plodnost je u každého člověka jiná a co je důležité, mění se přede-
vším s věkem. Mimochodem, lidská plodnost je jednou z nejomezenějších 
z hlediska věku, počtu dětí i možnosti otěhotnět. Nejlepší šance na otěhot-
nění mají muži i ženy ve věku přibližně 25 let. ¶ Na rozdíl od ženy, jejíž 
vajíčka jsou vystavené celoživotním vnějším vlivům, dokonce i vlivem života 
její matky, spermatogeneze, čili proces tvorby spermií trvá přibližně 78 dní. 
Jinými slovy, spermiogram v lednu, navíc po chřipce či užívání léků bude jiný 
než v srpnu po příjemně strávené dovolené na čistém vzduchu. ¶ Dokud 
se zralá spermie s přibližně 6x delším bičíkem jako je její hlavička dostane do 
vejcovodu, musí ve varleti vzniknout, v nadvarleti dozrát a odtud se dostat 
do chámovodu. Na vyvrcholení si počká v semenném váčku, kde se smíchá 
s  tekutinami vyloučenými prostatou a  jinými žlázami. Ejakulát, v  průměru 
cca 3 mililitry tekutiny, obsahuje přibližně 300 milionů spermií. K vajíčku se 
však v ideálním případě propracuje jen několik set. Předpokladem zdravého, 
přímočarého pohybu vpřed, který zajišťuje bičík, je energie, kterou v  těle, 
které spojuje hlavičku s bičíkem, uvolňují mitochondrie. www.gynobox.cz

Ø

±

∂

∞

µ

≤

¥

∂

µ

≥

∑

^q
Ø±

≤ ¥

1. varle 
2. šourek 
3. nadvarle 
4. chámovod 
5. prostata 
6. močová trubice 
7. močový měchýř 
8. semenný váček 
9. penis 
10. žalud

1. vejcovod 
2. děloha 
3. výstelka dělohy 
(endometrium) 
4. vaječník 
5. dutina dělohy 
6. zrající folikul 
7. vajíčko ve vejcovodu 
8. spodní část dělohy
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Obvykle trvá 28 dní. Uprostřed, přibližně na 14. den, střídavě jednou v  le-
vém, jednou v  pravém vaječníku dozraje a  uvolní se jedno vajíčko, připra-
vené na oplodnění. Ovulace je základním předpokladem ženské plodnosti 
a při zkoumaní problémů je na prvním místě. Je proto důležité umět rozpo-
znat, zda a kdy k ovulaci dochází. Vyplňte si menstruační kalendář a spolu se 
sledováním bazální teploty a při troše sebepozorování se naučíte rozumět 
svému tělu, což oceníte i během těhotenství.

1. menstruace 
2. vrchol plodného období 
 – cca 14. den cyklu 
3. uvolnění vajíčka – ovulace 
4. plodné období a růst endometria 
5. konec cyklu

 menstruace  pohlavní styk B bolest V výtok • teplota

 Menstruační kalendář 
Pravidelně vyplněný menstruační kalendář je jednoduchou a dobrou meto-
dou, jak získat přehled o svém menstruačním cyklu i ovulaci. Základní infor-
mace poskytne i  vašemu lékaři. Pro měření teploty používejte vždy stejný 
teploměr i čas, nejlépe brzy ráno po probuzení.
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 100 % bio bavlna, přirozeně 
Běžné vložky a  tampony jsou často vyrobeny 
z  viskózy a  plastů, které brání pokožce dýchat 
a  zvyšují vlhkost, podporující množení škodli-
vých bakterií. Navíc obsahují dráždivé parfémy 
a nezřídka bývají bělené chlorem. Ten způsobuje 
uvolňování škodlivých látek do těla, potlačujících 
imunitu, způsobujících hormonální nerovnováhu a zvyšujících riziko rakoviny. 
Vložky a tampony Organyc jsou vyrobeny ze 100% bio bavlny. Je vysoce pro-
dyšná, hypoalergenní, přirozeně savá, kompatibilní s pH kůže, měkká a šetrná 
k  pokožce, bez obsahu zbytků herbicidů a  pesticidů. Bio hygienické potřeby 
Organyc umožňují pokožce přirozeně fungovat a dýchat, předchází a eliminují 
její podráždění nebo svědění. Jsou bělené peroxidem vodíku, 
neobsahují plasty, kovy ani parfemaci. Studie prokázaly, že 
100% bio bavlněné vložky velmi efektivně sni-
žují podráždění kůže ve více než 90% případů 
při používání minimálně po dobu 3 měsíců. 
www.bonanatura.cz

 Jak zmírnit PMS 
Období před menstruací se může projevovat podrážděností, úzkostí, zvýšením 
hmotnosti, zadržováním vody, bolestmi hlavy, bolestmi v pánvi, v kříži a břiše. 
Premenstruační syndrom trápí hodně žen a  je důležité vědět, jak příznaky 
zmírnit. Můžete se například vyhnout tzv. povzbuzovadlám jako alkohol, ci-
garety a silný kafe, nebo i kořeněná jídla.  Vysaďte je pár dní před menstruací. 
Místo kávy vyzkoušejte čaj. Mátu, třezalku, nebo v zimě zázvor. I když to zní 
málo pravděpodobně, zkuste se hýbat. Nemusíte na aerobic, stačí půlhodinová 
procházka, strečink, nebo plavání. Pomáhá to především psychice, ale i tělesně. 
Kupte si také nahřívací láhev, kterou můžete pokládat na záda, nebo na bři-
cho. Stará, ale velice osvědčená metoda. Doplňte hořčík, který zmírňuje bolesti 
prsou, snižuje příbytek na váze a obecně přispívá k větší psychické pohodě. 
Pomáhá uvolňovat i svalovou bolest. www.gynobox.cz

 Menstruační cyklus 

 4  5



 Obliba menstruačního 
 kalíšku Mooncup® roste 

Věděli jste, že jedna žena za život použije 
minimálně 11 000 tampónů nebo vložek? 
Pokud jste otevřená bezpečnějšímu, prak-
tičtějšímu, ekologičtějšímu a současně lev-
nějšímu řešení, vyzkoušejte menstruační 
kalíšek Mooncup®. ¶ Je to měkký sili-
konový kalíšek, který menstruační tekutinu 

neabsorbuje, ale sbírá. Slouží pro opakované použití, takže vám při správném za-
cházení vydrží roky. Je bezpečnější než běžně využívané menstruační pomůcky, 
protože nezpůsobuje vysychání pokožky způsobenou absorbováním tekutiny, 
nezanechává vlákna a jeho nošením se nevystavujete bělidlům ani pesticidům. 
Díky hypoalergennímu silikonu je vhodný i pro ženy s citlivou pokožkou nebo 
alergiemi. Během menstruace poskytuje navíc déle trvající ochranu, pojme totiž 
3x více tekutiny než běžný tampon. ¶ Mooncup® je také praktičtější, protože 
nepotřebujete zásoby vložek či tampónů. Je příjemný, pohodlný, při nošení ho 
necítíte a oceníte i jeho diskrétnost, nemá totiž šňůrku. Praktický je i na sport 
nebo na cestování. Používáním Mooncupu® se navíc chováte ekologicky, protože 
díky opakovanému použití se vyhnete přidávání použitých tamponů či vložek 
na skládky a do spaloven. ¶ Mooncup® dostanete v elegantní recyklovatelné 
krabičce, potištěné rostlinným inkoustem. Je navíc zabalen v sáčku z nebělené 
100% fair trade bio bavlny, ve kterém jej můžete přenášet a skladovat. ¶ Jeho 
aplikace je jednoduchá, složený Mooncup® vložíte do pochvy, kde se otevře 
a díky mírnému podtlaku uvnitř drží (níže než tampon). Když po chvíli cviku 
najdete správný úhel a polohu, které vám vyhovují, zjistíte, že Mooncup® je tak 
pohodlný, že ani necítíte jeho přítomnost. Podle intenzity menstruace ho každé 
4 až 8 hodin vyjměte, vyprázdněte, vypláchněte vodou a opět zaveďte. Vybrat 
si můžete ze dvou velikostí A  a  B, které se 
vztahují k věku a absolvovaným vaginálním 
porodům. Obě velikosti jsou zakončeny 
stopkou, za kterou můžete kalíšek snadno 
vyjmout. Stopku lze podle potřeby zkrátit.  
www.mooncup.co.uk

 Toaleta není tabu 
Věnujete pozornost kupovanému toaletnímu 
papíru? Měli byste, pokud vám skutečně záleží 
na intimním zdraví a plánujete stát se matkou. 
Kvalita je na prvním místě. Na drsný či snad 
recyklovaný papír, který většině mužů nevadí, 
raději zapomeňte. Mnohé ženy jsou na něj stejně 
alergické. Chcete-li předcházet podráždění, infek-
cím, zánětům a  nepříjemnostem, které mohou 
mít za následek srůsty a  jiné komplikace, použí-
vejte zásadně nerecyklovaný a  jemný toaletní pa-
pír. ¶ Navzdory široké nabídce na trhu tomuto 
popisu odpovídá jen velmi málo produktů. Na 100% 
ale vyhovuje mimořádně hebký, jemný a  současně 
pevný 3-vrstvý toaletní papír značky Veltie, který po-
znáte podle medvídka na obalu. Toaletní papír Veltie 
kombinuje pevnost a  spolehlivost tří nepřekonatelně 
jemných a hebkých vrstev. Kromě klasické varianty bez parfému, můžete svou 
toaletu osvěžit některou z příjemných vůní, protože toaletní papíry Veltie se 
inspirovaly i  přírodou. Toaletu si můžete provonět osvěžující levandulí nebo 
čerstvým leknínem, toaletní papír Camomile & Aloe Vera je navíc obohacen 
o  pečující extrakt z  heřmánku a  aloe vera. ¶ Koupí však péče nekončí, 
důležité je i správné použití. Po malé i velké potřebě pro dívky i ženy platí, že 
genitálie je třeba otírat citlivě, směrem ke konečníku a nikoli naopak. Jelikož 
moudrý se poučí z chyb ostatních, máme pro vás několik rad. Především, po 
použití WC se nemusíte mýt. Nemluvíme o mytí rukou, které je samozřejmostí, 
ale přehnaná hygiena, či dokonce výplachy vagíny jsou škodlivé. A ještě něco: 
pokud cítíte potřebu jít "na malou", nečekejte, a vyběhněte i tři patra. Uděláte 
něco užitečné pro své zdraví. ¶ Apropos, věděli jste, že většina žen toaletní 
papír navíjí jako klubko, zatímco většina mužů ho skládá? www.veltie.cz
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 Ochránce intimních partií 

Ve vaginálním ekosystému spolu žijí v rovnováze bakterie, kvasinky a laktobacily, 
fungující jako strážci zdravé vaginy. Poměry v ní se mohou změnit například při 
pohlavním styku, nejčastější možnosti přenosu patogenů z vnějšího prostředí 
do vagíny. I hormonální změny v  těhotenství nebo menopauze dokáží měnit 
poměry ve vagíně, kde dochází k  přemnožení některých bakterii nebo kvasi-
nek. ¶ Strážcem a ochráncem vagíny je Gynocaps. „Obsahuje Döderleinův 
laktobacil, splňující všechny podmínky pro ochranu a obnovu vaginálního pro-
středí“, říká MUDr. Tomáš Fait z FN – Motol v Praze. Účinnost Gynocapsu po-
tvrzují klinické studie. Udržuje kyselé pH a uvolňuje látky, ochraňující poševní 
sliznici před zánětem. K dispozici jsou tři možnosti léčby, Gynocaps S. R. 2 va-
ginální tablety pro 8-denní léčbu, 6 vaginálních tablet pro 24-denní léčbu pro 
pacientky s často opakujícími se obtížemi. Tradiční 14-kusové balení je při dáv-
kování 1 - 2 tobolky denně určeno pro obnovu a léčbu vaginálních obtíží. 
www.gynocaps.cz

Zdravotnické prostředky jsou určené k  vagi-
nální aplikaci. Přípravky jsou volně prodejné 
v  lékárně a hrazeny pacientkou. Před použi-
tím přípravku si pečlivě přečtěte návod k po-
užití. Pokud budete potřebovat více informací, 
konzultujte se svým gyne-
kologem nebo lékárníkem.

 Pro zdraví pochvy 
Bakterie mléčného kvašení, probiotika (pro bios - pro 
život) jsou mikroorganismy, přirozeně přítomné 
v  lidském těle. Podílejí se na přirozené obra-
nyschopnosti organismu proti infekci zacho-
váváním fyziologické bakteriální mikroflóry. 
Nacházejí se také ve vagíně. Během menstruace se 
vaginální mikroflóra stává obzvláště nestabilní. Vzhledem 
k  růstu pH má koncentrace laktobacilů tendenci klesat. 
Zvyšuje se tak riziko osídlení patogenními organismy 
a následných infekcí. Ty se projevují svěděním, podráž-
děním, zápachem a  zvýšeným vaginálním výtokem. 
Snižte toto riziko používáním probiotických tampónů 
ellen®. ¶ Jako výsledek mnohaletého švédského 
výzkumu v  oblasti gynekologie, mikrobiologie a  bio-
chemie jsou jediným vaginálním přípravkem s  pro-
biotiky, působícími v  průběhu menstruace. Nabízejí 
tak unikátní řešení 2 v 1. Kromě toho, že vám poskyt-
nou komfort běžných menstruačních tampónů, díky 
obsaženým probiotikům obnovují tampóny ellen® 
přirozenou mikroflóru a zlepšují tak přirozenou obra-
nyschopnost proti urogenitálním infekcím. Probiotické 
tampóny ellen® obsahují probiotikum LN®  - Lacto 
Naturel®, složené z  pečlivě vybraných tří kmenů laktobacilů přítomných ve 
zdravé vaginální mikroflóře. Jejich úkolem je napomáhat udržovat přirozenou 
rovnováhu bakterií. Princip jejich činnosti spočívá v produkci kyseliny mléčné, 
díky které udržují příznivou hodnotu pH ve vaginálním prostředí a zajišťují po-
třebnou převahu bakterií mléčného kvašení v pochvě. ¶ Probiotické tam-
póny ellen® se používají stejně jako ty klasické. Probiotika v nich jsou 
chráněna materiálem nosiče a  uvolňují se z  tampónu při tělesné 
teplotě. Probiotické tampóny ellen® 
jsou zdravotnický prostředek. 
www.ellen-tampony.cz
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 Hygiena a jemná péče 
Podpořte svou intimitu i  náležitou péčí a  vý-
běrem vhodných hygienických přípravků. 
Klinicky testované a  hypoalergenní intimní gely 
a  ubrousky Chilly  intima jsou správnou volbou, 
která vám poskytne každodenní ochranu, 
svěžest a  prevenci různých nepříjemných 
problémů. Běžná mýdla a  gely mají často 
vysoké, tedy zásadité pH, narušující při-
rozeně kyselé prostředí intimních partií. 
Následkem může být narušení přiroze-
ného vaginálního obranného systému, 
přemnožení škodlivých mikroorganismů 
na úkor užitečných laktobacilů a infekce. 
Jelikož intimní čisticí přípravky Chilly in-
tima jsou díky obsahu kyseliny mléčné mírně kyselé, s hodnotou pH okolo 5, 
respektují normální fyziologii vnějších genitálních sliznic a okolní pokožky. 
Pokud máte citlivou pokožku a  od každodenního intimního čisticího pří-
pravku očekáváte i  jemnost a  hojivé účinky při podráždění, vyzkoušejte 
Chilly intima DELICATE gel. Kromě zmíněné kyseliny mléčné obsahuje v lé-
čitelství odedávna známé extrakty z rostlin aloe a hamamelis. Právě díky nim 
má specifické ochranné a zklidňující vlastnosti pro velmi citlivou pokožku 
a sliznice. Zatímco aloe je zvláčňuje, zklidňuje a hydratuje, výtažek z rostliny 
hamamelis má hojivé schopnosti. Chilly Intima DELICATE gel účinně působí 
zejména při zarudnutí a podráždění pokožky i po pohlavním styku. Zároveň 
podporuje obnovu fyziologické rovnováhy sliznic, nevyhnutelné pro obranu 

intimních partií. Ochranu a svěžest kdekoliv a v každém oka-
mžiku dne vám poskytnou intimní ubrousky z měkké tka-
niny CHILLY Pocket DELICATE. Jsou také klinicky testovány 
a hypoalergenní, 100% biologicky odbouratelné a dostanete 
je v praktickém uzavíratelném balení. Gely a ubrousky Chilly 
intima vám při hygieně poskytnou svěžest, ochranu, pre-

venci, jemnost a hebkost. Jednoduše 
dost důvodů přidat se k  sloganu 
„Moje intimita, moje Chilly“. 
www.chillyintima.cz

Infekce močových cest 
jsou druhou nejčastější 
infekcí v  lidském těle. 
Obtěžují více než 60% 
žen a  mnohdy opako-
vaně. Bolesti v  pod-
břišku, pálení při 
močení a časté nutkání 
kvůli anatomii častěji 
postihují ženy. Zvýšené riziko se týká žen sexuálně aktivnějších, gravidních, po 
operaci, s pokleslým pánevním dnem nebo diabetem. Protože opakované in-
fekce mohou způsobovat i srůsty nebo onemocnění ledvin, důležitá je prevence 
a to: správné používaní toaletního papíru (str. 7), zajít si po pohlavním styku na 
malou, pít hodně tekutin nejenom v létě, nezadržovat moč příliš dlouho a vy-
hýbat se análnímu sexu. Roli sehrává i zdravé bavlněné spodní prádlo. Dávejte 
si pozor na časté koupání ve vaně, parfémované pěny a  mýdla nebo spermi-
cidní lubrikanty. ¶ Pro zdraví močových cest byste se také měli seznámit 
s D-manosou. Tento jednoduchý cukr neboli monosacharid, který se přirozeně 
vyskytuje například v hruškách či jablcích, zabraňuje bakteriím přilnout k vni-
třní stěně ledvin, měchýře, močové trubice a prostaty tím, že je na sebe naváže. 
Po ztrátě schopnosti uchytit se na sliznici jsou pak následně přirozeně vyloučeny 
močí. Když hledáte opravdu inteligentní doplněk stravy, který vám pomůže 
zvládat akutní urologické problémy, doporučujeme Prolacton URO Akut, který 
D-manosu propojuje s kombinací brusinkového extraktu, příznivě působícímu 
proti infekcím močových cest a probiotiky. Bacillus coagulans je probiotická spo-
rulující bakterie mléčného kvašení, která podporuje efekt Prolactonu URO Akut 
tím, že pozitivně působí na střevní mikroflóru. 
Vitamin C pak přispívá k  normální funkci imu-
nitního systému. Během léčby antibiotiky je 
vhodné užívat Prolacton URO Akut 2 - 3 hodiny 
před nebo po podání antibiotik a  pokračovat 
v jeho užívání alespoň 7 dní po ukončení léčby. 
www.prolacton.cz

 Pro zdraví 
 močových cest 
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 Bez hormonů a bez receptu 

Používání hormonální antikoncepce může podle závěrů Evropské lékové agen-
tury vést k riziku žilních tromboembolií. Vhodným řešením pro ženy, které ne-
mohou nebo nechtějí užívat hormonální antikoncepci, je Pharmatex - lokální 
nehormonální antikoncepce se spermicidním účinkem. Neovlivňuje men-
struační cyklus, nemá systémové účinky, proto neovlivní ani krevní srážen-
livost.  Je  založena na principu znehybnění spermií v  ejakulátu a  zahuštění 
cervikálního hlenu. Spermie ztrácí schopnost proniknout k  vajíčku a  oplod-
nit ho. Pharmatex je k dispozici ve dvou formách jako vaginální globule a va-
ginální krém. ¶ Účinnost antikoncepce se určuje tzv.  Pearl Indexem (PI), 
počtem těhotných na 100 žen/ročně. Pharmatex dosahuje hodnoty PI od 0,68 
do 2,6. Pro jeho správnou účinnost vždy dodržujte základní pravidla používání. 
Pharmatex představuje spermicidní metodu novější generace s  účinnou lát-
kou benzalkonium chlorid. Její výhodou je použití globulí nebo krému přímo 
před pohlavním stykem, proto žena nemusí pravidelně denně užívat tabletky. 
Neovlivňuje celkově organismus, působí pouze ve vagíně, neprostupuje do 
krve, ani mateřského mléka. Nenarušuje poševní sliznici. Neovlivňuje přiroze-
nou vaginální mikroflóru a má lubrikační efekt. www.pharmatex.cz

Léčivý přípravek k vaginální aplikaci Pharmatex vaginální glo-
bule a Pharmatex vaginální krém se spermicidním účinkem 

je možné zakoupit v lékárně bez lékařského předpisu. Pro 
své lokální působení nemá celkovou kontraindikaci. 
Před použitím přípravku si prosím pečlivě přečtěte 
príbalovou informaci.

 Probiotika v reprodukčním zdraví 
Důvod, proč se užíváním probiotik zabývá stále více 
gynekologů, urologů a  klinických studií je prostý. 
Infekce, zápaly a jiná “ženská” onemocnění jsou častá, 
nepříjemně se opakují a přibývá problémů s rezistencí 
na antibiotika, která se navíc negativně projevují na 
zažívání. ¶ Naštěstí klinické studie potvrzují po-
zitivní účinky užívání probiotik jak při léčbě infekcí, 
tak při prevenci. Vysvětlení je jednoduché. Zdravé 
vaginální prostředí je obydleno více než padesáti 
druhy “původních obyvatel”, přičemž laktobacily 
naši mikroflóru chrání opravdu účinně. ¶ Až 12 
miliard živých bakterií dodáte organismu v jediné tobolce Prolactonu. Již dvě 
tobolky denně, nejlépe ráno a večer užívejte při podáváni antibiotik nebo akut-
ních zažívacích potížích. Na povzbuzení přirozené obranyschopnosti, třeba ve 
stresových situacích, jako prevenci průjmu nebo při cestování vám stačí jedna 
tobolka denně. Doplněk stravy Prolacton používá patentovanou technologii 
stabilizace, garanci zachování účinného množství a stability laktobacilů a bifi-
dobakterií, které se vzájemně doplňují, protože osíd-
lují různé části trávicího traktu. A  tak je to dobře. 
www.prolacton.cz

 Nenahraditelná B9 
Plánujete těhotenství a  s  ním i  změnu či obohacení vašeho jí-
delníčku? Určitě nezapomeňte na vitamin B9, známý jako ky-
selina listová. Dopřejte si ho v  listové zelenině, luštěninách či 
ovesných vločkách. Pro její zvýšený příjem, důležitý již v období 
1 ‒ 3 měsíců před otěhotněním a v jeho prvních 3 měsících, uží-
vejte potravinový doplněk Folica. Kyselina listová je klíčová pro 
tvorbu červených krvinek, růst a  vývoj organismu, formování 
nervové soustavy plodu a tím snížení rizika jeho vývojových vad. 

Předpokládá se, že tlumí bolest a podrážděnost. Kromě budoucích maminek je 
vhodná pro ženy, užívající hormonální antikoncepci, dlouhodobě 
nemocné a osoby trpící dlouhodobým stresem. www.vitabalans.com
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 Jednička* v léčbě 
 vaginální mykózy 
Vaginální mykóza patří mezi velmi roz-
šířené gynekologické onemocnění, při-
čemž mnoho žen jí onemocní alespoň 
jednou za život. Narušením rovnováhy 
v  poševním prostředí se přemnoží kva-
sinky, nejčastěji rodu Candida albicans. 
V  napadené sliznici způsobují charak-
teristické příznaky vaginální kvasinkové 
infekce jako pálení, svědění, někdy i hrud-

kovitý výtok. Ženám mohou způsobit značný diskomfort, je proto vhodné 
začít s  léčbou hned po zaregistrování prvních příznaků nemoci. ¶ Léčba 
vaginální mykózy je dostupná v podobě léčivého přípravku Canesten® GYN, 
přičemž k dispozici jsou buď vaginální tablety Canesten® GYN 1 den pro jed-
norázové jednodenní použití nebo vaginální krém Canesten® GYN 6 dní na 
šestidenní léčbu. Oba přípravky obsahují také hygienické a komfortní jednorá-
zové aplikátory. Všechny léčivé přípravky Canesten® GYN obsahují antimyko-
tikum klotrimazol, které vaginální mykózu efektivně léčí. Pokud se rozhodnete 
pro řešení s Canesten® GYN CombiPack, můžete využít i účinků krému, který 
je jeho součástí. Ten účinně uleví od nepříjemných vnějších příznaků, navíc ho 
může použít i váš partner. Léčbu vaginální kvasinkové infekce vhodně doplní 
dermatologicky a gynekologicky testovaný Canesten® Intimgel 100 ml, speci-
ální intimní hygiena při vaginálních potížích, která rychle ulevuje od pocitu 
svědění pokožky.1 www.canesten.cz

* Zdroj: IMS, prodej v hodnotě (Kč) z lékáren, 
kategorie 12D2 – Gynaecological antifungal, 
za období 2016 a 1–8/2017.

1 Online spotřebitelský průzkum 
v  ČR na vzorku 152 spotřebitelek 
(04/2017  -  05/2017). Canesten® Intimgel 
je  kosmetický přípravek a  nenahrazuje 
léčbu. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Přípravek 
Canesten GYN 1 DEN, Canesten GYN 6 dní a  tableta přípravku Canesten GYN Combi Pack jsou 
léčivé přípravky k  vaginálnímu použití. Krém přípravku Canesten GYN Combi Pack je léčivý 
přípravek k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku clotrimazolum. 
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 A suchost je ta tam 
Na pocity diskomfortu, 
suchosti, podráždění 
a  svědění v  oblasti in-
timních partií nebo va-
ginální výtoky existuje 
řešení, které je praktické, cílené a zároveň specificky účinné. Pro ženy každého 
věku ho nabízí Probiotický intimní krém ellen® ve formě 2v1. Jeho krémová 
složka zvláčňuje, předchází suchosti a pomáhá udržovat hydrataci kůže, křeh-
kých sliznic vulvy a  poševního vchodu. Druhou klíčovou složkou probiotic-
kého intimního krému ellen® je patentovaná kombinace kmenů probiotických 
bakterií Lacto Naturel®, která pomáhá udržovat rovnováhu mikroflóry v ob-
lasti poševního vchodu. Obsahuje tři pečlivě vybrané kmeny laktobacilů, nej-

častěji přítomné ve zdravé vaginální mikroflóře. 
Produkují kyselinu mléčnou, snižují pH a  svou 
činností vytvářejí ochrannou bariéru proti pů-
sobení patogenních bakterií. Probiotický intimní 
krém ellen® vám tak současně poskytuje pomoc 
i ochranu. www.ellen-krem.cz

 Menstruace v pohodě 
Mnohdy je součástí menstruace únava, vyčerpání, psychické napětí a  cel-
ková nepohoda. I  když je menstruace pro ženský organizmus pozitivní 
a zdravá, určitě je dobrou zprávou, že Sarapis Mensis pomáhá řešit právě pro-
blematickou menstruaci. V něm obsažené vitaminy skupiny B zmírňují pro-
jevy únavy a vyčerpání. Včelí mateří kašička v kombinaci s pylem přispívají 
k regulaci hormonální aktivity, niacin a kyselina pan-
totenová napomáhají k  normální činnosti nervové 
soustavy. Červený jetel přispívá k pohodlnému prožití 
menopauzy. Sarapis Mensis toho ovšem umí víc a těší 
se velké oblibě. Mohou jej užívat i ženy, u kterých ze 
zdravotních důvodů nelze podávat na uvedené obtíže 
hormonální antikoncepci, ovšem opatrnosti by měly 
dbát osoby citlivé na včelí produkty. www.vegall.cz
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 Čas plodnosti 
Milujte se kdykoliv, ale množte se 
v pravou chvíli. Se správným načasová-
ním vám spolehlivě pomůže digitální 
ovulační test Clearblue. Ještě dřív, než 
po něm sáhnete, si ale udělejte pár "do-
mácích úkolů", díky kterým připravíte 
své tělo na velkou výzvu. Užívejte ky-
selinu listovou, cvičte, pestře a  zdravě 
jezte, stopněte cigarety, vyhýbejte 
se alkoholu a  omezte kofein. Většina 
těchto rad platí i pro partnera. Ten by 
měl myslet na nošení vhodného, ne 
příliš těsného prádla, vyhýbat se hor-
kým koupelím, cyklistice a  dalším čin-
nostem, při kterých hrozí přehřívání 
varlat a  zhoršení kvality spermií. ¶ K  samotnému správnému načasování 
je dobré znát průběh menstruačního cyklu. Odpozorujte jeho délku a ovulační 
test Clearblue vám poradí, který den je vhodný k zahájení testování. Na sledo-
vání cyklu vám poslouží i menstruační kalendář Clearblue, do kterého si můžete 
zaznamenávat výsledky testů pomocí srozumitelných symbolů. ¶ Pro účely 
samotného testování by ste měli vědět, že přibližně 24 ‒ 36 hodin před ovulací 
se prudce zvyšuje hladina luteinizačního hormonu (LH). Tento nárůst hodnoty 
LH signalizuje, že nastalo období vaší nejvyšší plodnosti, které trvá pár dní před 
ovulací a  v  den ovulace, obvykle 2 dny během každého cyklu. ¶ Digitální 
ovulační test Clearblue zjistí toto prudké zvýšení hladiny LH v moči s přesností 
více než 99%, přesněji než metody sledování kalendáře či měření bazální teploty, 
která se navíc zvyšuje až po ovulaci. Právě od času detekce nárůstu LH, signalizo-
vané jedinečným a jasným „smajlíkem“ začínají 2 nejplodnější dny, takže digitální 

ovulační test Clearblue maximalizuje 
vaše šance přirozeně otěhotnět. Je 
navíc rychlý, takže výsledek testu se 
dozvíte již za tři minuty. Objevil se 

„smajlík“? Tak na co ještě čekáte? 
www.clearblue.com

 opakovaný potrat 

Neplodnost a  opakované potraty dnes trápí mnoho párů plánujících 
rodičovství. Příčin může být mnoho včetně vrozených (genetických) 
poruch. Jedná se o  změny v  DNA, díky kterým pak buňky vyrábí chybné 
proteiny důležité pro různé procesy v  těle včetně správného oplodnění 
vajíčka a  vývoje plodu v  děloze. Těmi nejčastějšími genetickými nemocemi 
spojovanými s  neplodností a  potraty jsou vrozená trombofilie, která může 
vést k tvorbě krevních sraženin v placentě a nedokrvení plodu, oligospermie 
nebo azoospermie způsobující nízký počet spermií nebo jejich úplnou absenci 
a celiakie neboli nesnášenlivost lepku projevující se různými zažívacími i zcela 
nespecifickými potížemi včetně neplodnosti. Všechna tato onemocnění lze 
otestovat v  rámci Preventivního Genetického testu (PGT). Ten se provádí 
z DNA získané ze vzorků slin, tedy zcela bezbolestně a v pohodlí domova. 
www.genomac.cz
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 Kde může být problém 

 Muži: 

 špatná kvalita spermií
 nedostatečný počet spermií
 překonaný zánět prostaty
 nemoci mužských pohlavních 

orgánů
 dědičné onemocnění varlat 

nebo genetická porucha varlat
 nesestouplá varlata
 nedostatečná činnost žláz 

s vnitřní sekrecí a s tím spojená 
nedostatečná odezva hormonů 
řízených mozkem

 překonané nemoci v dětství, 
úrazy, infekce

 překonané pohlavně přenosné 
nemoci – STD

 poruchy erekce – ED
 častá jízda na kole a úzké slipy 

nebo kalhoty
 špatná životospráva, sedavé 

zaměstnání, nezdravé 
stravování, nadváha, kouření, 
stres, nadměrná konzumace 
alkoholu a kofeinu

 pití nápojů z plastové láhve, 
déle vystavené slunečnímu 
záření

 Ženy: 

 poškozené, chybějící nebo 
neprůchodné vejcovody 

 nevýkonné nebo poškozené vaječníky
 endometrióza nebo srůsty na děloze
 genetické příčiny
 dysfunkce některé žlázy s vnitřní 

sekrecí
 selhání ovulace
 syndrom polycystických ovarií
 imunologické příčiny
 embryo nenachází vhodné podmínky 

pro uhnízdění
 překonané mimoděložní těhotenství
 dědičná onemocnění
 předčasná menopauza
 interrupce
 onemocnění, které se mohou 

těhotenstvím matky zhoršit, nemoci, 
při kterých by byla těhotná matka 
ohrožena na životě nebo se může 
narodit poškozené dítě

 psychogenní nebo idiopatická sterilita
 následek nadměrného sportování
 špatná životospráva, nadváha, sedavé 

zaměstnání, nezdravé stravování, 
kouření, stres, nadměrná konzumace 
alkoholu a kofeinu

 životní prostředí
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 Čtěte obaly 
Ftaláty jsou che-
mické látky, které se 
používají jako změk-
čovadla plastů, zajiš-
ťující jejich ohebnost. 
Jako rozpouštědla se 
nacházejí i  v  kosme-
tice. ¶ Do  těla 
se dostávají při 
styku s  pokožkou. 
Nejnebezpečnější má 
označení DEHP. Má negativní vliv zejména na hormonální činnost či vznik alergií. 
Rizikové mohou být hračky, PVC podlahy, potravinové fólie a obaly. Francouzští 
vědci dokázali, že DEHP má negativní vliv na plodnost mužů. Poškozuje totiž 
buňky varlete, které ovlivňují produkci spermií. Nejzranitelnější jsou přitom 
kluci, kteří mohou mít problémy s plodností v dospělosti.

 Biologické hodiny tikají 
Snaha dnešních žen vystudovat, zaměstnat se, vytvořit si materiální zázemí 
a až potom založit rodinu je pochopitelná. Nevyhnutelně však zvyšuje prů-
měrný věk prvorodiček České republiky na 27 až 30+ let. Je  tak v  rozporu 
s přirozeně klesající křivkou plodnosti, s prvním zlomem už kolem 27. roku 
života, přičemž po třicítce se šance otěhotnět zásadně snižuje. Způsobuje to 
s věkem klesající počet oocytů (vajíček) a zhoršení jejich kvality kvůli gene-
tickým předpokladům, překonaným infekcím, zánětům, operacím či civili-
začním faktorům, jako kouření či nadváha. Schopnost otěhotnět ovlivňuje 
i dostatek spánku, stres či správná hygiena. ¶ Odhaduje se, že při každém 
cyklu žena ztrácí 40 až 100 vajíček, což pro mnohé páry znamená skutečné 
tikání biologických hodin. Ještě důležitější je fakt, že průběh klesání počtu 
vajíček v závislosti na věku je individuální a třicátnice na tom může být mno-
hem hůře než žena o několik let starší. Jinými slovy, biologický věk vaječníků 
může být „vyšší“ než skutečný věk ženy. 

 Nečekejte na menopauzu 
Kolem čtyřicítky přichází to nejlepší období života. Věci se 
vyvíjí, i  ty ženské a  hormonální, a  když víte, jak je správně 
zvládat, tak se období změn může stát tím nejlepším, co 
vás po dlouhé době potkalo. Je to téměř jako by se nás naše 
tělo snažilo přesvědčit, že je čas víc o  sebe pečovat, lépe 
jíst a  také se přiměřeně hýbat. O  to ostatní se pak dokáže 
skvěle postarat vylepšená receptura Sarapisu Soja, který je 
vhodné užívat už v období perimenopauzy, tj. v období před 
klimakteriem, třeba když zpozorujete první nepravidelnosti 
cyklu. Kombinace látek v  Sarapisu Soja příznivě působí na 
nepříjemné tělesné projevy, včelí mateří kašička v kombinaci 
s  pylem na hormonální aktivitu a  Vitamin D3 na normální 
stav kostí. Vitamin B6 pak přispívá 
ke snížení míry únavy a  vyčerpání 
a  také k  regulaci hormonální aktivity. 

Dlouholeté zkušenosti s použitím včelích produktů u žen 
v období menopauzy a spolupráce s gynekology přinesli 
vhodné doplnění o  další prověřené složky a  na vás tak 
čeká moře nových možností, jen ne pauza. www.vegall.cz

Preparát je vhodný také pro ženy, ktoré nechtějí nebo nemohou užívať 
hormonální substituční terapii.

 Období přechodu do klidu 
Obvykle nastupuje mezi 45. až 55. rokem věku, ovšem existují odchylky oběma 
směry, nebo menopauza předčasná, která může ženu zaskočit i  kolem dva-
cítky. V současnosti je z mnoha důvodů častější, než třeba před dvaceti lety. 
V důsledku útlumu funkce vaječníků se snižuje tvorba estrogenu a progeste-
ronu. Zastavuje se menstruace a nastává ztráta plodnosti. Kromě bušení srdce 
nebo návalů horka může přechod způsobovat nespavost, únavu, případně 
i deprese. Proto je důležité vědět víc a správně změny řešit. Mimochodem, pře-
chod se týká i mužů. Jedná se o andropauzu.
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Žena, která se do-
mnívá, že by mohla být 
těhotná, potřebuje zís-
kat spolehlivý výsledek, 
podle kterého může 
dále jednat. Stejně uva-
žuje i značka Clearblue. 
Právě proto všechny 
její těhotenské testy 
mají vyšší než 99%-ní 
přesnost ode dne oče-
kávané menstruace, žádné testy na trhu nejsou přesnější. ¶ Jsou vytvořeny 
s ohledem na uživatelský komfort a srozumitelnost. Můžete je použít 4 dny před 
očekávanou menstruací. Sami indikují správné použití a výsledek vám ukáží nej-
později do tří minut. V nabídce těhotenských testů Clearblue najdete několik 
typů, vyberte si z nich ten, který vám vyhovuje nejvíce. Clearblue easy s indiká-
torem správného použití vám růžovým zabarvením absorpční tyčinky indikuje 
správnost odběru a jasné výsledky (plus nebo mínus) se zobrazí za dvě minuty. 
Nabízí více jako 99% přesnost, tedy stejnou jako test z moči u lékaře. Můžete ho 
provést již 4 dny před očekávanou menstruací. ¶ Těhotenský test Clearblue 
Plus byl vytvořen tak, aby jeho použití bylo co nejsnazší. Má ergonomicky za-
křivenou rukojeť a  o  50% širší testovací tyčinku. Díky revolučnímu designu 
v roce 2012 vyhrál cenu Red Dot Design. Výsledek vám prozradí již za 1 minutu 
s opět s vyšší jako 99%-ní přesností. Test můžete využít již 4 dny před očekáva-
nou menstruací. Clearblue Digital s novým zřetelným displejem a ukazatelem 
týdnů je první a jediný test, který je při datování těhotenství stejně přesný jako 
ultrazvukové vyšetření. Jeho Smart Dual Sensor™ vám nejen sděli, zda jste nebo 
nejste těhotná. V případě, že ano, ukáže také, před kolika týdny došlo k početí. 
Těhotenství vám Clearblue Digital za 3 minuty potvrdí s 99%-ní přesností, počet 
týdnů s 93%-ní přesností, díky če-
muž dostáváte dvojité potvrzení 
výsledku. My vám přejeme, 
aby byl výsledek přesně 
takový, jaký si přejete. 
www.clearblue.com

 Spolehlivý výsledek  Hormony v rovnováze 
Orgány v  našem těle produkují mnoho druhů hor-
monů a  nerovnováha pohlavních hormonů má velice 
často vážné důsledky vedoucí až k neplodnosti! Je po-
třeba tento stav řešit a nepodceňovat. Pokud je hladina 
estrogenu v  nerovnováze, může vyvolat u  žen bolesti 
hlavy, podmínit vznik cyst, způsobit neplodnost, karci-
nom prsu či děložního čípku. Zvýšená hladina testoste-
ronu vede k syndromu polycystických vaječníků, které 
způsobují problémy s ovulací, přičemž se naruší i men-
struační cyklus. ¶ Hormonální rovnováhu pod-

poříme pravidelným spánkem, omezením stresu, 
či konzumací zelené zeleniny jako je brokolice, zelí 
a kapusta, které obsahuji účinnou látku Indol-3 kar-
binol. V kombinaci s Kurkumou Dlouhou (Curcuma 
longa), která má silnou antioxidační schopnost a na-
pomáhá příznivě organismu předcházet některým 
nádorovými onemocněním, příznivě působí na hor-
monální rovnováhu u žen a mužů. www.indonal.eu

 Moderní žena ví 
Konečně vše, co potřebujete vědět o menstruaci, ovulaci, plodnosti, myomech, 
antikoncepci, infekcích či intimní hygieně na jednom místě. Nepřehlédnutelný 
nový portál spolehlivých a  srozumitelných informací připravila skupina far-
maceutů, lékařů, fyzioterapeutů a  jiných odborníků. Gynobox však není jen 
dokonale zvládnutý virtuální průvodce péčí o  "ženské věci", ale také soubor 
přednášek, kampaní, publikací a vzdělávacích aktivit s cílem 
“vědet víc o věcech růžových”. S gynoboxem to skrátka 
v suchu není. www.gynobox.cz, @gynobox, #gynobox
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 Naděje pro plodnost 
Problém s  otěhotněním má minimálně 10% 
párů na světě, dalších 10 - 25% se týká sekun-
dární neplodnost - neschopnost počít druhé dítě. 
Výživové doplňky FolGravid GravidPLAN® a FolGravid® 
přispívají k  překonání nepříznivých následků dnešního 
způsobu života a  k  úspěšnému narození dítěte. ¶ První je pro ženy, plá-
nující děťátko a  ty, které mají problém otěhotnět. Kombinuje vysoký obsah 
inositolu  -  vitaminu B8 s  aktivní formou kyseliny listové Quatrefolic®, která 
má větší biologickou dostupnost, stabilitu a rozpustnost ve vodě. Je obohacen 
o vitamíny i minerální látky (jód, zinek), podporující normální plodnost a re-
produkci. ¶ To nejdůležitější pro těhotné a  kojící ženy nabízí FolGravid®. 
DHA  - nenasycená mastná kyselina, přispívá k  normální činnosti mozku 
a  zraku miminka, kyselina 
listová zase k  růstu záro-
dečných tkání během tě-
hotenství. Podílí se také na 
procesu dělení buněk. 
www.folgravid.cz 

 Inositol 
Inositol je při plánování 
těhotenství stále vyhle-
dávanější doplněk výživy. 
Známé jsou jeho účinky při 
endokrinním onemocnění PCOS - syndrom polycystických vaječníků, kterým 
trpí 5  - 10% žen v  reprodukčním věku a  je jedním z  hlavních příčin neplod-
nosti. ¶ Prospěšnost pro ženy se syndromem PCOS byla prokázána řadou 
studií. Jejich výsledky ukazují, že podáváním inositolu došlo k:  zlepšení 
hodnot některých hormonálních parametrů  -  snížení hladiny inzulínu, LH, 
prolaktinu, indexu LH/FSH, testosteronu, zvýšení hladiny estradiolu a  zvýšení 
sekrece progesteronu  obnově spontánních menstruačních cyklů  obnově 
spontánních funkcí vaječníků a plodnosti  zvýšení počtu ovulaci a zkrácení 
doby do objevení první ovulace  snížení počtu nezralých a degenerovaných 
vajíček  zvýšení počtu vajíček získaných pro asistovanou reprodukci.

 Síla čerstvých bylin 
Využijte sílu čerstvých bylin v  hypoalergenních ge-
lech Herbalon. Jemné emulze vám poskytnou účin-
nou péči o intimní hygienu a přecitlivělou pokožku. 
Obsahují flavonoidy, přírodní látky s  protizánětli-
vým, protivirovým a  antioxidačním účinkem. Brání 
tvorbě bakterií, virů a plísní. Pomáhají udržovat při-
rozené pH pokožky i sliznice. Využijete je při vaginální 
mykóze, hemoroidech, zánětech, po porodu, při péči 
o  sliznici se sklony k  suchosti i  při holení intimních 
partií. Teplé a vlhké letní počasí zvyšuje riziko vzniku 
mykóz a  infekcí. ¶ Vhodným prostředkem pro 
takové případy je Herbalon s  kaštanem a  rozmarý-
nem. Právě jeho výtažek má silný antiseptický a an-
timykotický účinek. Kaštanový extrakt má na pokožku jemné, stahující a silně 
hojivé účinky. Působí protizánětlivě a  proti otokům. Herbalon s  kaštanem 
a rozmarýnem napomáhá ke zklidnění citlivé sliznice malých dětí při podráž-
dění nebo svědění intimních partií po koupání ve veřejných bazénech. Protože 
zpevňuje stěny krevních vlásečnic, hodí se pro intimní hygienu zralých žen, oše-
třování pokožky se sklonem k praskání podkožních cévek a při křečových ži-
lách. ¶ Herbalon s dubovou kůrou využívá její dezinfekční a antibakteriální 
účinky a díky svíravému (adstringentnímu) působení schopnost tlumit a zasta-
vovat krvácení. Právě proto je Herbalon s dubovou kůrou velmi efektivní při 
hemoroidech a urychluje i hojení hráze po porodu. Využijete ho při péči o ak-
nózní pleť a na omývání opruzenin a proleženin. ¶ Herbalon s měsíčkem 
lékařským na mytí intimních partií je určen pro jemnou péči o citlivou mla-

dou pokožku a sliznice a také o nej-
jemnější pokožku dětí od prvního 
týdne věku. ¶ Herbalon s  vý-
tažkem z kontryhelu příznivě ovliv-
ňuje regeneraci sliznic a  pokožky 
a  napomáhá při hojení a  zacelení 
ran. Je vhodný na mytí a šetrné ho-
lení intimních partií. 
www.herbalon.cz
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 Začněte od Adama 
Plodnost je párovou záležitostí. Moderní 
a odpovědný muž, stejně jako jeho part-
nerka, by proto měl mít zodpovězeny 
všechny podstatné otázky, které se jeho 
reprodukčního zdraví týkají. Část z  nich 
mu poskytne Sperm OK, diagnostický 
test k rychlému stanovení mužské plod-
nosti v  pohodlí domova. Je diskrétní 
a  jednoduchý na použití. Navíc je vy-
soce specifický a  spolehlivý (studií byla 
potvrzena více než 97% přesnost domá-
cího testu). Vizuální výsledek testování 
nabídne již za 5 minut, přičemž stanoví, 
zda je koncentrace spermií nad úrovní 
doporučené normy WHO, t. j. 15 milionů 
spermií na 1 mililitr spermatu. ¶ Použití testu Sperm OK je opravdu jedno-
duché. Před odebráním vzorku spermatu počkejte alespoň 48 hodin, ne však 
déle než 7 dnů od poslední ejakulace. Bez použití lubrikantu, krému a kondomu 
odeberte stimulací rukou vzorek do přiloženého pohárku. Ten poté nechte ale-
spoň 20 minut, ne však déle než 3 hodiny, odstát na rovném podkladu. Po této 
době je vzorek spermatu řidší a připravený k použití. Po manipulaci dle přilo-
ženého návodu a promíchaní vzorku s roztokem Sperm OK, nakapete 3 kapky 
směsi roztoku a spermatu do určeného otvoru testovací karty a po stanoveném 
čase můžete přistoupit k vyhodnocení testu. ¶ Pokud uvidíte 2 barevné li-
nie, testovací i kontrolní, výsledek testu je pozitivní. To znamená, že koncentrace 

spermií je alespoň 15 milionů na mililitr a vy jste pravděpo-
dobně plodný. Je-li výsledek pozitivní, ale s  početím máte 
stále potíže, navštivte lékaře kvůli dalším testům. Jestli je 
zbarvená jen kontrolní linie, výsledek je NEGATIVNÍ, a kon-
centrace spermií nižší než 15 milionů spermií na mililitr, což 

může ukazovat na možnou neplodnost, kterou však test 
neprokazuje. Jestli ukáže negativní výsledek i opa-

kovaný test po 10 dnech, navštivte lékaře, jelikož 
jsou žádoucí další vyšetření. My vám samozřejmě 
přejeme, aby vše bylo OK! www.sperm-ok.cz

 Věda zvaná spermiogram 
Výsledky spermiogramu jsou důležité. Zkoumá se počet spermií na mililitr 
ejakulátu, procento normálně, čili vpřed se pohybujících spermií (nejméně 
50%), zdravá morfologie, čili například jedna hlavička, nechybějící ocásek 
(také nejméně 50%), velikost a  další parametry. Samozřejmě platí, že spo-
lehlivost vyšetření do velké míry závisí na vybavení a  odbornosti lékaře. 
Spermiogram doprovází jednoduché andrologické vyšetření, zaměřené 
např. na velikost varlat. Jejich obvyklá délka je cca 4,5 cm a šířka 2,5 cm. 

 Kategorie kvality spermií podle WHO (1998) 

Ø Normospermie – Více než 8 milionů progresivně  
se pohybujících spermií

∞ Asthenozoospermie – Méně než 50% progresivně  
se pohybujících spermií

± Oligozoospermie – Méně než 20 milionů spermií na 1 ml ejakulátu

≤ Teratozoospermie – Více než 40% patologických spermií

≥ Azoospermie – Žádné spermie ve vzorku

¥ Kryptozoospermie – Nález ojedinělých spermií 
po zpracování vzorku centrifugou

µ Nekrozoospermie – Nález obsahující pouze mrtvé spermie

 Normální hodnoty spermiogramu podle WHO (1998) 

Ø Objem 2 – 8 ml

∞ Hodnota pH 7,2 – 7,8

± Koncentrace spermií >20 mil./ml

≤ Celkový počet spermií v ejakulátu >40 mil.

≥ Doba zkapalnění do 1 hodiny

¥ Motilita (pohyblivost spermií) >50% (stupeň A+B),  
nebo stupeň A >25%

µ Morfologie >30% normálních spermií

∂ Leukocyty (bílé krvinky) <1 mil./ml
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Touha budoucích rodičů po dítěti je přirozená a silná. Proto pokud se partnerům 
nedaří postupovat podle "plánu" a  početí nepřichází v  předpokládaném čase 
3 - 6 měsíců, začnou vyhledávat informace nebo odbornou pomoc. V mnoha 
případech však ani odborníci neodhalí žádnou zdravotní komplikaci, bránící otě-
hotnění. Reakcí partnerů může být frustrace, stres a výčitky, které mohou způ-
sobit, že samotné milování se stává nepříjemnou povinností. Mnoho žen začne 
v  takové situaci trápit problém s vaginální suchostí, doprovázenou pocity na-
pětí, pálení či svědění. Šance počít dítě se tak ještě sníží. ¶ Logickou reakcí je 
sáhnout po běžném lubrikačním gelu. Ten však obsahuje konzervační látky, které 
spermie zabíjejí nebo výrazně zkracují jejich životnost. Konvenční lubrikační gely 
také negativně ovlivňují pohyblivost spermií. Řešení nabízí Ritex Kinderwunsch 
lubrikant pro plánované otěhotnění, vyvinutý společností Ritex ve spolupráci 
s Centrem reprodukční medicíny na Münster University Hospital - UKM. Celá 
řada klinických studií dokazuje, že tento unikátní lubrikant (jediný na vodní bázi) 
podporuje optimální podmínky pro přirozené otěhotnění. Mezi hlavní před-
nosti Ritex Kinderwunsch lubrikantu patří fakt, že neobsahuje žádné konzer-
vační látky. Lubrikační gel neovlivňuje pH spermií. Právě naopak, je navržen tak, 
aby jeho pH bylo identické s pH vagíny během plodných dnů ženy. ¶ Další 
nezanedbatelnou výhodou Ritex Kinderwunsch lubrikantu je, že na spermie 
nevytváří žádný osmotický tlak, proto nepoškozuje jejich buněčnou strukturu. 
Pro samotné intimní okamžiky je důležité, že poskytuje dlouhodobou hydrataci 
a příjemný pocit při sexu. Dostanete ho v praktickém balení s 8 samostatně bale-
nými aplikátory, obsahujícími 4 ml gelu, tedy optimální množství 
pro jedno použití. www.prirozeneotehotneni.cz

 Přirozená podpora početí  Skvělá zpráva pro muže 
Fakta jsou neúprosná, mnozí 
dnešní muži na tom se sper-
miemi nejsou dobře. Podle 
údajů Světové zdravotnické or-
ganizace u nich došlo v porov-
nání s 50. léty minulého století 
k  výraznému snížení počtu 
spermií. Zatímco v  roce 1951 
byla spodní hranicí normální 
koncentrace 80 milionů sper-
mií na mililitr, v  roce 1964 to 

byla jen polovina. Po dalších sníženích je v současnosti tato hranice na hodnotě 
15 milionů spermií na mililitr. Zhoršuje se také jejich kvalita, motilita a pohybli-
vost. Kromě příklonu ke zdravému životnímu stylu s vyváženou stravou, dostat-
kem pohybu i relaxu a eliminací nadbytečného stresu může mužům pomoci 
zlepšit tento stav i užívání specializovaných doplňků výživy. ¶ Právě tako-
vým je Spermotrend, představující jedinečnou kombinaci antioxidantů, stopo-
vých prvků a vitamínů pro podporu spermatogeneze - procesu tvorby spermií 
ve varlatech. Obsahuje účinné látky jako selen, zinek, kyselinu listovou i askor-
bovou, vitamíny E, B6 a 12, arginin či fruktózu. Vysoká účinnost Spermotrendu 
je zajištěna molekulární aktivací účinných látek. Jedná se o unikátní metodu, 
která významně zlepšuje efektivitu těchto látek v  lidském těle. Aktivované 
molekuly působí synergicky, tedy jejich účinek se vzájemným působením 
zesiluje. Odstraňují volné radikály daleko účinněji než běžné antioxidanty, 
takže problém neobvykle rychle odeznívá. Účinnost molekulární aktivace je 

ověřena již desítkami klinických studií na celém světě s vy-
nikajícími výsledky. Podle nich užívání Spermotrendu 

chrání spermie před volnými radikály a  oxidačním 
stresem, který je spojován se zhoršováním  jejich 
kvality. Pozitivně ovlivňuje i  tři základní parametry 
spermatogramu, zvyšuje koncentraci, mobilitu 
i  morfologii spermií, stejně jako jejich množství. 
Synergický účinek antioxidantů v  Spermotrendu 
přispívá k revitalizaci spermií přirozeným způsobem. 
www.batmarketing.cz/spermotrend/
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 Nepodceňujte sílu přírody 
Příprava na mateřství a  samotné těho-
tenství patří k nejkrásnějším, ale i k nej-
náročnějším obdobím v životě. Vaše tělo 
prochází řadou zásadních změn, a  tak 
si zaslouží skvělou péči. Její součástí 
by mělo být i  posílení svalů pánevního 
dna. Proč ho nepodceňovat a  jak na 
to? ¶ Pro svalstvo v  oblasti pánve 
a  močového měchýře jsou hormonální 
změny, těhotenství i porod velkou zátěží. 
Jejich oslabení však může souviset s něk-
terou z  forem  nechtěného úniku moči, 
a to například s takzvanou stresovou in-
kontinencí, kdy k úniku mohou vést tak 
běžné činnosti jako chůze do schodů, 

zvednutí těžké tašky nebo smích, kašel či kýchnutí. Ačkoliv se jedná o velmi in-
timní téma, na místě není stud, ale aktivní přístup a posilování. ¶ Svaly pá-
nevního dna můžete procvičovat v rámci přibližně čtvrthodinového tréninku 
opakovaného přibližně třikrát týdně. V  období těhotenství se o  vhodnosti 
jednotlivých cviků raději poraďte se svým lékařem. Procvičovat ale můžete 
i v rámci běžných činností, k nimž patří vzpřímené držení těla při sezení i stání 
nebo správný způsob zvedání se, kdy je důležité zvedat se z kolen a brát při-
tom  sílu ze dna pánevního. ¶ Při posílení funkce močového měchýře 
a slabého pánevního dna se osvědčily i přírodní zdroje, k nimž patří dýňová se-
mena. Je tomu tak díky bioaktivním látkám zvaným lignany, které se nacházejí 
v  bezolejnatých částech semen. Vědecké studie s  patentovaným speciálním 
extraktem EFLA® 940 z  vysoce kvalitních štýrských dýní potvrzují posilující 
účinek na močový měchýř a svalstvo pánevního dna. Právě tento extrakt je 

obsažen v doplňku stravy Dr. Böhm® Dýňové 
tablety pro ženu, který tak podporuje dobrou 
kondici vašeho močového měchýře. Mohou 
jej užívat i těhotné a kojící ženy a k dostání je 
výhradně v lékárnách. 

Doplněk stravy nenahrazuje zdravou a vyváženou stravu.

 Protonová terapie 
 Řešení léčby rakoviny prsu můžete 
 najít v Protonovém centru v Praze 
Když jsem nastupo-
val do Protonového 
Centra, věděl sem, že 
je jediné svého druhu 
v Čechách. Také jsem 
věděl, že v  Anglii, 
Maďarsku, Norsku 
a v mnoha dalších zemích prostě protonové centrum nenajdete. ¶ To nej-
podstatnější, co říkají specialisté z Protonového centra opakovaně všem, kteří 
se ptají na léčbu rakoviny prsu je dodržovat preventivní prohlídky, protože včas 
odhalená nemoc dává skutečně nejvyšší šanci na úplné vyléčení. Nejčastěji 
pak léčba začíná operací. Dneska už lékaři dokážou velice úspěšně provádět 
takzvané záchovné operace, kdy neodstraní celý prs, ale jenom jeho malou 
část. Po operaci je nejčastější ozařování. A v tomto momentě je velice dobré 
se ptát na protonové ozařování. Jeho největší benefit spočívá ve schopnosti 
ozařovat s milimetrovou přesností jenom požadovaný objem. Představte si levý 
prs, který je potřeba ozářit. Jak blízko se nachází plíce a hlavně srdce? Hodně 
blízko. Neozářit tyto zdravé orgány je bez nadsázky, životně důležité. Proč? 
Protože ozářením srdce se značně zvyšuje riziko ischemické choroby srdce – in-
farktu. ¶ Nedávno jsme dělali rozhovor s pacientkou, která byla první, které 
léčbu hradila Všeobecná zdravotní pojišťovna. Vzpomínám si na její slova, kdy 
to nejpodstatnější, co jí dávalo sílu bojovat, bylo odhodlání vidět svého dvou 
a půl letého syna maturovat. Proto je důležité myslet na to, jakou léčbu podsto-
upíte, pokud vám osud takový boj nadělí. A máte volbu. Máte možnost a právo 
na takovou léčbu, která zvyšuje vaše šance na lepší a kvalitnější život po léčbě. 
A není to žádná fráze. ¶ Pokud znáte někoho, pro koho může být tato in-
formace důležitá, předejte mu informace, které jste právě získali. Za to vám pře-
dem moc děkujeme. Vše podstatné o protonové léčbě rakoviny prsu se dozvíte 
na stránkách Protonového Centra. Najdete u nás videa o tom, jak protonový 
paprsek léčí, příběhy našich pacientů a spoustu informací, díky kterým má naše 
práce smysl. Přejeme vám hodně zdraví a radosti v rodině. www.ptc.cz

Igor Petrovics, šéf marketingu, Proton Therapy Center
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 Když jde o plodnost 
Několik generací jsme teenagery instruovali, jak se vyhnout těhotenství, nebo 
se nenakazit. Říkali jsme, ať těhotenství plánují, i  když ve skutečnosti to zna-
menalo brát antikoncepci a těhotenství se vyhnout, což ale opravdu není plá-
nování. ¶ Časy se změnily. Příliš mnoho žen i mužů se snaží mít dítě pozdě, 
přičemž o své plodnosti vědí zoufale málo. ¶ in-fertility - mezinárodní síť 
odborníků, sdružení, terapeutů, blogerů, zdravotních sester a dalších specialistů 
z mnoha zemí to od října 2017 mění s velkou razancí, protože přesně ví, jaké dů-
ležitá data, fakta a informace vám chybí. Součástí in-fertility je i Turné plodnosti 
nebo projekt Gynobox v České republice. ¶ Chcete vědět vše o svém vajíčku 
nebo spermii, co jim prospívá, nebo co je poškozuje? Chcete jistotu, že informace 
jsou ověřené, spolehlivé a  srozumitelné? Když jde o  plodnost, tak in-fertility. 
www.in-fertility.eu. #inthefertility @inthefertility

 Umělé oplodnění zdarma? 
Loni v dubnu Občanské sdružení Bocian odstartovalo projekt Nejcennější 
dAR, jehož cílem je bezplatná léčba poruch plodnosti v centru asistované re-
produkce pro vybraný pár a speciální, genetické, andrologické nebo gynekolo-
gické vyšetření pro štyři další páry. Vybraný pár se na asistovanou reprodukci 
(proto dAR) právě pripravuje a věnovat se mu bude tým renomovaných spe-
cialistů z Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie Zlín. ¶ Vy můžete 
všechno sledovat online a když znáte někoho, ke komu čáp ne a ne přiletět, 
dejte mu o nás vědět. Letos to můžou být právě oni, komu Nejcennější dAR 
pomůže k vytouženému miminku. www.gynobox.cz/nejcennejsi-dar/
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 Příprava na mateřství 
Ta poctivá vám zabere i  12 
měsíců a  nezapomeňte, že 
ideální věk pro mateřství 
je do třiceti let a  že by vaše 
tělo mělo mít optimální 
hladinu aktivní kyseliny 
listové, nebo vlastně spíše 
folátů. ¶ Až 50% žen 
kvůli vrozené snížené aktivitě 
enzymů nedokáže v těle plně 
přeměnit kyselinu listovou 
na aktivní formu (tzv. folát), 
kterou je tělo schopné využít 
např. pro dělení buněk. 
Proto firma Merck přišla na 
trh s  úplně novou látkou 
nazvanou  Metafolin, díky 
níž si každá žena dokáže 
optimální hladinu aktivních 
folátů v těle vytvořit. Metafolin – obsažený ve Femibionu – je forma folátu, 
kterou využijí i ženy s MTHFR mutací. ¶ To je důležité zejména v období 
plánování těhotenství, v průběhu těhotenství a při kojení. Folát hraje klíčovou 
roli v  různých tělesných funkcích, které jsou významné pro raná stádia 
těhotenství. V průběhu těhotenství napomáhá buněčnému dělení a krvetvorbě 
a  přispívá k  růstu zárodečných tkání, včetně placenty. ¶ Přesné trvání 
těhotenství od oplodnění vajíčka do porodu nelze stanovit. Z  praktických 
důvodů  se délka těhotenství počítá od prvního dne poslední menstruace, 
i když ovulace a oplodnění vajíčka nastaly přibližně o 14 dní později. Období 
od oplodnění vajíčka do ukončeného 9. týdne těhotenství se nazývá zárodečné 
a  zárodek označujeme také jako embryo. Embryonální období je obdobím 
neuvěřitelně rychlého vývoje a  proto je důležité myslet na zdraví miminek 
už před tím, než se narodí. ¶ Femibion je obohacený o vitamin D, který je 
důležitý nejen pro maminku, ale především pro miminko. Podílí na fetálním 
programování, dělení buněk a přispívá ke správnému nastavení imunity.



 Doplňte železné zásoby 
Období spojené s  narozením 
miminka je v  životě ženy nejná-
ročnější na množství železa, sto-
pového prvku, který si naše tělo 
neumí samo vytvořit, přestože ho 
nutně potřebuje, například pro 
krvetvorbu. V  těhotenství podle 
některých odhadů trpí až 60 % 
žen chudokrevností, která může 
souviset právě s  nedostatkem že-
leza. ¶ V  období těhotenství, 
kdy je železo nezbytné pro přenos 
kyslíku mezi matkou a  dítětem, 
stoupá jeho potřeba z průměrných 
15 mg denně u žen v produktivním 
věku až na dvojnásobných 30 mg. 
U  kojících maminek jde přibližně 
o 20 mg denně. Nedostatek železa, 
k  jehož projevům patří například 

pocit únavy a vyčerpání nebo bledost pokožky, může souviset také s úbytkem 
krve při porodu. V takových případech je na místě doplnění tohoto stopového 
prvku. ¶ Základem je pestrá a vyvážená strava, přičemž lépe vstřebatelné 
je železo tzv. hemové, které je obsaženo v mase, především v játrech a v tzv. 
červeném mase, například hovězím. Z potravin rostlinného původu jsou cen-
ným zdrojem železa například ořechy, luštěniny a obiloviny, z ovoce například 
švestky a hroznové víno, a tedy i rozinky. ¶ V období náročném na množ-
ství železa je užitečný doplněk stravy Floradix® Železo+ vyrobený z přírodních 
surovin, který je k dostání v praktické tekuté formě. Kombinace obsaženého 
organického železa, vitamínu C a  výtažků z  ovocných šťáv přispívá k  lepší 
vstřebatelnosti železa, a  tak se nemusíte obávat zažívacích potíží. Přípravek 
obsahuje další tělu prospěšné látky. Patří k nim vitamíny skupiny B, z nichž B6 
a B12 přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání, a výtažky z bylin, které akti-
vují metabolismus a posilují organismus. Je vhodný i pro těhotné a kojící ženy 
a neobsahuje alkohol, barviva ani konzervanty.



Pokud plánujete mi-
minko, kvalitní výživa 
by ve vašem plánu měla 
hrát klíčovou roli, opti-
málně již před poče-
tím. Vyvážená, pestrá 
a plnohodnotná strava 
s  dostatkem bílkovin, 
vitamínů a  minerálů 
vám poskytne vět-
šinu potřebných živin 
a  pozitivně ovlivňuje 

vaše zdraví, stejně jako vývoj miminka. Řekněte ne alkoholu, cigaretám a kávě. 
Nezapomínejte na pitný režim, dostatek přiměřeného pohybu a  spánku. Ani 
vhodně sestavený jídelníček však nemusí pokrýt všechny specifické nároky žen-
ského organismu v období plánování těhotenství a na jeho začátku. ¶ Běžné 
multivitaminové doplňky mohou organismus zatěžovat a často neobsahují do-
statek látek, nezbytných pro toto důležité období života ženy. Sáhněte raději 
po vitaminových doplňcích pro těhotné ženy. Takovým je Ogestan, obsahující 
5 klíčových látek, kterých se ženám obvykle nedostává, nebo je třeba jejich 
příjem zvýšit. První z nich je kyselina listová (folát, vitamin B9), nezbytná pro 
správný vývoj plodu, především jeho nervové soustavy. Další složkou je vitamin 
D3, pomáhající tělu přirozeně vstřebávat vápník. Je nepostradatelný pro udr-
žení zdravých kostí a zubů matky a správný vývoj kostí dítěte. Nezastupitelnou 
roli při řádném vývinu mozku a zraku miminka sehrává DHA, omega-3 nenasy-
cená mastná kyselina. Vitamin E přispívá k ochraně buněk a tkání před volnými 
radikály. V Ogestanu působí i  jako ochranný činitel před oxidačním poškoze-
ním omega-3 mastných kyselin. Pátou důležitou 
složkou Ogestanu je jód, potřebný pro syntézu 
hormonů štítné žlázy a  přispívající ke správné 
funkci nervového systému. ¶ Velkou výhodou 
Ogestanu je jednoduché dávkování bez velkých 
tablet s různým způsobem užívání. Od plánování 
těhotenství do ukončení kojení užíváte jednou 
denně jednu malou tobolku. Jednoduše Ogestan 
a žádné zbytečnosti. www.ogestan.cz

 Už žádné zbytečnosti 

V těhotenství mohou nadějnou maminku potkat různé nástrahy. Preeklampsie, 
onemocnění cév placenty, postihuje až 5% těhotných žen. Může se vyskyt-
nout kdykoliv v  průběhu těhotenství, nejčastěji však v  posledním trimestru 
a odezní v průběhu 48 hodin po porodu. Předpokládá se, že při ní přichází ke 
změně struktury cév v placentě, které nejsou dostatečně rozšířené. Důsledkem 
je zvýšený krevní tlak a  nedostatečné zásobování plodu krví a  kyslíkem. Pro 
matku představuje preeklampsie riziko poškození vnitřních orgánů, kardiovas-
kulárneho nebo centrálního nervového systému. Plod dostává méně kyslíku 
a živin, čehož důsledkem může být nízká porodní hmotnost dítěte i další pro-
blémy. Ve své „mírné“ fázi si budoucí maminka onemocnění nemusí ani všim-
nout a  cítí se dobře. ¶ Těžká preeklampsie se projevuje vysokým krevním 
tlakem, bolestmi hlavy, zamlžením vidění, nesnášenlivostí světla, nevolností, 
zvracením a nadměrnými otoky rukou a nohou. Pro její včasné odhalení je klí-
čové absolvovat v těhotenství všechny doporučené kontroly. Onemocnění lze 
rozpoznat na základě evidentního, několik dní po sobě trvajícího zvýšení krev-
ního tlaku (po 20. nebo 32. týdnu) a vysoké hladiny bílkovin v moči. Odborníci 
již při podezření na preeklampsii nařizují hospitalizaci a neustálé monitorování 
pacientky. ¶ V  rámci prevence můžete pozornost krevnímu tlaku věnovat 
i v domácích podmínkách. Je vhodné měřit ho minimálně 2x denně - ráno a ve-
čer, a to v sedě, v klidných domácích podmínkách, kdy se cítíte uvolněně. Běžné 
digitální tlakoměry mají problém s měřením krevního tlaku během těhotenství, 
zvláště pak u preeklampsie, takže při měření s nimi nemusí dojít k odhalení one-
mocnění. Používejte proto plně automatizované digitální tlakoměry, které pro-
šly specifickými ověřovacími testy na těhotných ženách a ženách s preeklampsií.

 Preeklampsie 

 38  39



 Správná životospráva 
 pro spokojené maminky i miminko 
Jak se dokonale připravit na těhotenství? Jak dát miminku dostatek důle-
žitých živin? Jak podpořit přirozenou laktaci? Klíčem je zdravý životní 
styl. ¶ Budoucí nebo kojící maminka nepotřebuje výrazně navyšovat svůj 
energetický příjem.* Nepsaná poučka "jíst za dva" neplatí. Důležitá je pes-
trost stravy, bohaté na ovoce, zeleninu i vlákninu. Stojí za to připomenout, že 
ani opačný extrém ve snaze o zhubnutí po porodu není vhodný. ¶ Je ro-
zumné volit potraviny, které nenadýmají, jsou snadno stravitelné, vynechat 
příliš kořeněná jídla. Chudokrevnosti a nedostatku vápníku lze zabránit kon-
zumací potravin s vysokým obsahem chybějících látek (maso, mléko, mléčné 
výrobky). ¶ Pro mámy - vegetariánky je doporučeno během kojení konzu-
movat alespoň mléko a mléčné výrobky. Jako benefit pro vývoj mozku novo-
rozence se ukazuje konzumace ryb či rybího tuku mámou během těhotenství 
i kojení. Zdravé maminky nemají důvod vyhýbat se potravinám s obsahem aler-
genů, pokud na ně ony samy nejsou alergické. ¶ Důležité je dodržování pit-
ného režimu. Čistá voda a čaje pro kojící mámy jsou základ. Užitečnou součástí 
pitného režimu je nápoj Sunar Gravimilk, který je jako jediný na trhu určený 
pro všechny tři fáze mateřství (příprava na početí, těhotenství a kojení). Právě 
v těchto obdobích je více než kdy jindy důležité, aby byla žena v psychické i fy-
zické pohodě. Díky pestré a bohaté stravě lze velmi významně ovlivnit jednak 
vlastní pohodu maminky a také vývoj plodu i kojeného miminka.

* V 1. trimestru je doporučeno navýšení o cca 500 kcal, v 2. a 3. pouze cca o 300 kcal

 Vše důležité je uvnitř 
Sunar Gravimilk obsahuje jód, potřebný pro optimální činnost nervové sous-
tavy, železo, přispívající k rozvoji poznávacích funkcí dítěte, a kyselinu listovou, 
příznivě působící na krvetvorbu a růst zárodečných tkání během těhotenství. 
Zároveň obsahuje vitaminy B2 
a  C, DHA omega-3 nenasycené 
mastné kyseliny a  mléčný tuk, 
který nápoji propůjčuje přirozeně 
jemnou mléčnou chuť.

 Pro zdravou a krásnou pokožku 
Pokud hledáte kvalitní kosmeticky přípravek pro vaši 
pokožku, Dermo-oil značky Equilibra, italský produkt 
roku 2016, řeší několik její problémů. Jeho receptura 
obsahuje 99 procent složek přírodního původu. 
Jednou z nich je Meadowfoam olej, přírodní antioxi-
dant s vysokým obsahem mastných kyselin, pokožce 
dodávající jemnost a ochranu. Arganový olej ji vyži-
vuje a  podporuje proti stárnutí. Změkčující a  hyd-
ratační účinky má olej ze sladkých mandlí, zatímco 
olej z  hroznových jader pokožku chrání a  vyživuje. 
Dermo-oil obsahuje i vitamín E přírodního původu, 
který pokožku sjednocuje a  udržuje její pružnost. 
Výtažek z heřmánku, bisabolol, má zase zklidňující vlastnosti. Dermo-oil ne-
obsahuje parafín, parabény ani minerální oleje. Je jemně parfémovaný bez po-
užití alergenů. ¶ Při pravidelném používání pomůže Dermo-oil díky svému 
složení zlepšit vzhled jizev, způsobených kosmetickými chybami či předcházet 
výskytu strií během těhotenství, při rychlém růstu nebo kolísání hmotnosti. 
Obsažené přírodní oleje poskytnou popraskané suché pokožce ztracenou vlh-
kost a chrání před jejími ztrátami v extrémních povětrnostních podmínkách, 
při častém koupání či pobytu v klimatizovaných prostorách. Dermo-oil můžete 
použít i při problematické pleti, nadměrně vystavované slunci nebo ovlivněné 
hormonálními změnami, stejně jako při pozorování známek stárnutí pokožky, 
protože pomáhá zlepšit její pružnost. Dermo-oil je klinicky a dermatologicky 
testován, vyvinutý pro pleť a  pokožku žen ve všech fázích života, i  pro péči 
o  pokožku celé rodiny. ¶ V  nabídce značky Equilibra najdete 
i Argan vlhčené ubrousky na čištění a odstraňování make-upu z obli-

čeje a očí bez oplachování, vhodné pro všechny druhy 
pleti. Argan Micelární vodou můžete navíc od-
stranit make-up i ze rtů. Nedráždí a je vhodná 
i pro citlivou pokožku. 
 

Zakoupíte v prodejnách 
a na www.eko-naturshop.sk.
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 Přiroda ví nejlépe 
Kokosový olej je šampionem všestran-
nosti, odedávna ceněným pro blaho-
dárné účinky na organismus. Je výborný 
nejen v  kuchyni, ale i  v  přirozené péči 
o pokožku, tělo a vlasy. Má bohatý obsah 
antioxidantů a  podporuje samoregene-
rační schopnost pleti. Bio kokosové oleje 
PURITY VISION pocházejí z čistých oblastí 

tropických ostrovů. Palmy jsou pěstovány dle zásad ekologického zemědělství. 
Bio kokosový olej dodá jídlu lahodnou exotickou chuť a  pokožce dospělých 
i  dětí jemnost a  hydrataci. Pokud vám nevyhovuje typické kokosové aroma 
a chuť, sáhněte po Bio kokosovém oleji bez vůně, který je výbornou náhradou 
másla ve vánočním pečivu. Světovou novinkou je unikátní Raw kokosový olej, 
extrahovaný z  kokosového mléka bez tepelného 
zahřátí. Je to nejčistší, extrémně kva-
litní a  výživný kokosový olej, s  bo-
hatou máslovou chutí, přirozenou 
vůní a  vyšším obsahem vitaminu E. 
www.purityvision.cz

 Sluníčko a déčko 
Trápí vás nedostatek vápníku, únava, deprese nebo jste často 
nemocní? Doplňte si hladinu vitaminu D. Ovlivňuje hlavně 
metabolismus vápníku a  fosforu, a  tím hustotu kostí a  zdraví 
chrupu. Pozitivně ovlivňuje imunitní systém, chrání před in-
fekcemi, nádory či autoimunitními chorobami. Doplňování vi-
taminu D během těhotenství podporuje správný vývoj kostry 

plodu a předchází nízké porodní váze. V období kojení zvyšuje tvorbu mléka. 
Dopřejte si jej ve slunečních paprscích, rybím oleji, avokádu, vejcích či v ko-
kosu. Doplnit jeho hladinu vám pomohou i žvýkací tablety D-max s obsahem 
vitaminu D3 a xylitolem. Na pokrytí denní dávky postačí jedna tableta s pří-
jemnou jahodovo-malinovou příchutí, bez cukru, laktózy a lepku. 
Dejte si D-max pro denní doplnění Déčka. www.vitabalans.com

 Pro čistotu i ochranu kůže 
Pokožka poskytuje tělu ochranu 
před negativními faktory jako je 
například průnik chemických lá-
tek, infekce či nežádoucí působení 
UV záření. Aby mohla plnit svou 
ochrannou funkci správně, má na 
svém povrchu kyselý ochranný 
plášť, který je využíváním nesprávné 
kosmetiky narušován. Kosmetika 
sebamed má pH 5,5, které odpovídá 
pH hodnotě kyselého ochranného 
pláště, takže jej nejen nenarušuje, 
ale naopak přispívá k  jeho obnově. 
Výrobky sebamed jsou důkladně 
dermatologicky testované a vhodné 
i  pro citlivou a  problematickou 
pleť. ¶ Všechny tyto výhody 
mohou ženy ocenit i při hygieně in-

timních partií díky intimní mycí emulzi sebamed. Tyto partie jsou velmi citlivé, 
a proto potřebují ochranu před škodlivými vlivy a dráždivými faktory – o tu 
se stará jejich přirozená mikroflóra a kyselé pH. V některých obdobích, jako je 
například těhotenství, antibiotická léčba či menstruace, může dojít k narušení 
přirozené mikroflóry, a tak i ke snížení ochrany intimních partií. K narušení mik-
roflóry přispívá také používání nevhodné kosmetiky, to ale neplatí o  intimní 
mycí emulzi sebamed! Sebamed jemná intimní mycí 
emulze bez obsahu mýdla má fyziologické pH 3,8 
a  je speciálně vyvinuta pro vnější hygienu intim-
ních partií. Emulze se stará o  udržení rovnováhy 
přirozené mikroflóry, zajišťuje vyváženou hydra-
taci pokožky, má antibakteriální účinky, dbá o cit-
livou pokožku intimních partií a předchází jejímu 
podráždění. Při pravidelném používání také ochra-
ňuje kyselý ochranný plášť před patogenními mik-
roorganismy. www.sebamed.cz 
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Svalstvo pánevního dna může ochabnout po porodu, při sedavém zaměstnání, 
věkem, či z jiných příčin. Jeho zpevnění cvičením je důležité, protože se podílí 
na mnoha pohybech, na sezení, chůzi, kýchání či nošení miminka. Uzavírá pá-
nev zespodu a drží vnitřní orgány. Posílené pánevní dno také kontroluje svěrače 
a předchází problémům s  inkontinencí. ¶ Cvičení začněte lehkými decho-
vými a posilovacími cvičeními a správným držením těla. Přidat můžete i kurzy, 
zaměřené na posílení porodem nejvíce zatížených svalových skupin. Doplňte je 
domácím cvičením s  NUK posilovačem pánevního dna, vyvinutým speciálně 
pro ženy po porodu. Malou posilovací pomůcku zavedete podobným způso-
bem jako tampon do vagíny, odkud cíleně posiluje ochablé svalstvo. Tajemství 
jeho účinku je v  lehké kovové kuličce, která se v  něm skrývá. Při 
každém pohybu se rozvibruje a  přenáší vibrace na pánevní dno. 
Tím dochází k povzbuzení, napnutí a aktivnímu vypracování jeho 
svalů. NUK Posilovač pánevního dna má hedvábně matný povrch, 
tvar podobný tampónu zaručuje snadné zavádění a příjemné no-
šení. Díky elastickému provázku ho jednoduše a  bezpečně 
vytáhnete. NUK Posilovač pánevního dna je ideálním do-
plněním cviků na posílení ochablého svalstva, při-
čemž v aktivním posilování můžete pokračovat i při 
běžných činnostech doma i na cestách. www.nuk.cz

 Zpevňovat pánevní dno  Po porodu bez bolesti 
Představte si být po porodu bez bolesti... 
Ta může být způsobena poraněním bě-
hem porodu, nástřihem hráze (episio-
tomií), nebo zanícenými hemeroidy. 
Poporodní gelová vložka femé Pad® je 
speciálně navržena, aby vám poskytla 
úlevu od bolesti, otoku a hematomu ve 
vaginální a rektální oblasti. femé Pad® vy-
užijete během těhotenství i po porodu, 
je diskrétní, zdravotně nezávadná, slou-
žící k opakované potřebě. Použití vložky doma, či v porodnici, je jednoduché 
- v ochranném pouzdře ji vložíte do mrazáku, kde za pouhé 2 hodiny klesne na 
teplotu -10°C, přičemž si stále zachová svou hutnou, měkkou konzistenci, což 

oceníte zejména při kojení, kdy vám „měkký polštář-
kový efekt“ umožní bezbolestně dosednout. Následně 
ji z pouzdra vyberete, vsunete do ochranného gázového 
obalu a aplikujete na potřebné místo. Díky jedinečnému 
složení gelu femé Pad® vám vložka poskytne chladivou 
úlevu po  dobu až 30 minut. Používejte vložku femé 
Pad® a poporodní doba bez bolesti se stane realitou...  
www.chytravlozka.cz

 Testy otcovství i mateřství 
Analýza DNA je dnes standardní a spolehlivou metodou pro určování rodičov-
ství (otcovství či mateřství) a jiných příbuzenských vztahů. DNA je možné získat 
velmi jednoduše stěrem dutiny ústní pomocí speciálního kartáčku, což předsta-
vuje zcela bezbolestný a bezpečný proces i pro malé děti včetně novorozenců. Ve 
vzorku DNA dítěte a otce nebo matky se vyšetřuje celkem 16 vybraných úseků, 
které se následně porovnávají mezi testovanými osobami a  na základě statis-
tických výpočtů se určí pravděpodobnost otcovství či mateřství. Kvůli odběru 
vzorků není třeba nikam chodit - zaslání odběrové sady pro DNA, odebraných 
vzorků i výsledků se vyřizuje korespondenčně nebo e-mailem. www.genomac.cz
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 Bio komfort pro oba 
Jemnou péči produktů Organyc, vyrobených ze 100% cer-
tifikované bio bavlny, mohou maminky dopřát i svým ra-
tolestem. Jsou klinicky a dermatologicky testovány, 100% 
rozložitelné a kompostovatelné. Organyc bio vatové čis-
tící tyčinky jsou vhodné pro každodenní osobní hygi-
enu dětí i dospělých, zejména pro čištění uší i pupíku. 
Pomáhají zklidňovat a předcházet podráždění kůže. 
Organyc bio čisticí vlhčené ubrousky s  měkkým 

a k pokožce citlivým povrchem jsou skvělým pomoc-
níkem hlavně při hygieně mimo domov. Použijete je při 
přebalování, nepříjemném pocení, ušpinění, 
ale také pro ošetření intimních partií bě-
hem menstruace. Čerstvé maminky využijí 
speciální mateřské vložky po porodu a při 

kojení jim pomohou Organyc bio kosmetické tampony, vhodné 
nejen k odlíčení obličeje či dekoltu, ale i  jako vložky do podpr-
senky. Samozřejmě, všechny bez plastů, synte-
tických látek, parfemace a bez bělení chlorem. 
www.bonanatura.cz

 Na zdraví mamince i dítěti 
Přiměřený pitný režim je jednou z klíčových 
podmínek pro řádné fungování lidského těla, 
což platí zejména pro budoucí i čerstvé ma-
minky. Fyzicky i  psychicky náročnému ob-
dobí těhotenství je nutno přizpůsobit životní 
styl, stravu i  pitný režim, který má zásadní 
vliv na zdraví matky a  dítěte. Jako nastáva-
jící maminka by jste měla vypít alespoň 1,5 
až 2 litry tekutin denně s  ohledem na jídel-
níček a  roční období. Pijte průběžně během 
dne, větší část denního objemu dopoledne. 
Nečekejte na pocit žízně, objevuje se až když 
tělo začne být dehydrované, což zejména 
u  nastávajících matek zvyšuje riziko zácpy, 
nadýmání, zvýšené únavy a  bolesti hlavy. 

Nejbezpečnějším a  nejzdravějším nápojem je pro ně čistá voda. Podobné 
konstatování platí také pro ty z vás, které si již mateřské povinnosti užíváte. 
Měli byste vědět, že po porodu postupně dochází k rozvoji laktace a prostřed-
nictvím mléka vaše tělo ztrácí vodu, minerály a energii. Jako plně kojící žena 
vyprodukujete asi 800 až 1000 mililitry mléka za 24 hodin. Proto dbejte na 
svůj správný pitný režim a pravidelně doplňujte dostatečné množství tekutin, 
nejlépe čistou vodu. ¶ Nároky dítěte na příjem tekutin pokrývá do 6 mě-
síců věku mateřské mléko, tvořeno z více než 80 % vodou. Pokud 
není vaše dítě z  různých důvodů kojeno, během přípravy jeho 
výživy dbejte kromě přísné hygieny na výběr vody, ze které ji při-
pravíte. Používejte vodu k tomu přímo určenou, označenou jako 
„kojenecká“ či jako „voda vhodná pro přípravu kojenecké stravy“. 
Jsou to vody původní přírodní čistoty a splňují nejpřísnější limity 
pro obsah dusičnanů, těžkých kovů nebo  pesticidů. Pocházejí 
z kontrolovaného a chráněného podzemního zdroje a nesmí být 
dezinfikovány ani chlorovány. Mohou být upravovány pouze ne-
škodnými UV paprsky. U  dětí nevyvolávájí průjmová onemoc-
nění a skvěle pomáhají i na cestách, kdy stačí stravu z kojenecké 
vody pouze ohřát, není potřeba ji převařovat. 
www.aquilavoda.cz 

 Kalhotky, které sednou 
Není to jenom po porodu, nebo otázka pohodlí, kdy oceníte, že kalhotky ni-
kde neškrtí, netáhnou a neřežou vás do stehen. Nikdy nespoléhejte na to, že 
se praním nebo časem roztáhnou. Jednoduše hledejte vhodný tvar, střih i ve-
likost. Nevhodnějším materiálem je bavlna, ideální je kombinace s elastanem 
nebo lycrou, která tvoří od 4 do 6%. To stačí k tomu, aby držely tvar a zůstaly 
vhodné pro celodenní nošení. Není divu, že prožívají renesanci. Syntetice se 
vyhněte, nejlépe úplně, když už jste měla problémy se zápalem, kvasinkami 
nebo infekcí. Barva je nejlepší bílá a když se víc potíte, v létě nebo při topení, 
uděláte dobře, když se převléknete. www.gynobox.cz
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 Jedinečné kojení 
Nejvhodnější výživou pro novorozence a kojence je výlučné kojení v prvním 
půlroku života, kdy kromě mateřského mléka nepotřebují žádný jiný nápoj 
či stravu. Tato unikátní tekutina, kterou nelze plně nahradit, složením od-
povídá proměnlivým potřebám dítěte. Umělá mléka se svým složením ma-
teřskému přibližují, obsahují bílkoviny, minerály, některé mastné kyseliny 
a  nukleotidy. Kojení je však i  prostředkem komunikace mezi matkou a  dí-
tětem. Kromě citového pouta slouží k  přenosu imunologických informací 
i  řady bakterií, osídlujících dětský organizmus a  spoluvytvářejících střevní 
mikroflóru dítěte. Jejich poměr ve střevě do značné míry určuje, jak se bude 
vyvíjet nezralá imunita kojence, jak funkční bude střevní bariera, čili co orga-
nizmus vstřebá a co vyloučí. ¶ Důležitou roli hrají laktobacily. Do mléčné 
žlázy putují lymfatickou a krevní cestou ze střeva matky. Mají protizánětlivé 
vlastnosti, chránící matku před zánětem prsní žlázy, nejčastější překážkou 
úspěšného kojení. Tyto schopnosti mají jen některé probiotické bakterie. 
Dají se přidat nekojeným dětem do umělého mléka a podat matce ve výži-
vovém doplňku. Díky obsahu specifických mastných kyselin v mléku působí 
kojení příznivě na rozvoj centrálního nervového systému a  smyslových or-
gánů dítěte. Polynenasycené mastné kyseliny se dávají i do umělých mlék. 
Jejich zastoupení a  poměr v  mateřském mléce je však přísně individuální 
a jedinečný. ¶ Kojení chrání dítě před infekcemi, potravinovými a jinými 
alergiemi a  podporuje optimální vývoj jeho duševních schopností. Snižuje 
riziko obezity, cukrovky a podporuje správný vývoj kostí. Pro matku kojení 
představuje nejvhodnější a  nejlevnější způsob výživy dítěte. Urychluje za-
vinování dělohy a  její návrat do stavu před otěhotněním. Přirozeně snižuje 
váhový přírůstek z těhotenství. Chrání před rakovinou prsu, vaječníků a os-
teoporózou. Výlučné kojení má antikoncepční účinek. 

MUDr. Martin Gregora, primář dětského oddělení Nemocnice Strakonice
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 Terapie chladem i teplem 
Kojení, nádherná a současně náročná 
mateřská povinnost, vyžaduje přimě-
řenou péči o prsa. Na začátku kojení, 
při úpravě laktace, či mastitídě (zánětu 
prsních žláz), vám s ní pomohou prsní 
gelové vložky Breast Soother, posky-
tující úlevu ochlazováním nebo nahří-
váním bolestivých prsou. Jsou měkké, 
přilnavé, jemné na povrchu a  přizpů-
sobivé tvaru vašeho prsu, s  výřezem 
na bradavku. Obsahují gel, umožňující 
terapii teplem i  chladem. ¶ První 
využijete ke zvýšení průtoku mléka 
při těžkých, nalitých prsou, při zánětu 
prsních žláz, nebo při zablokovaných 
mléčných kanálcích. Před použitím 

umístěte vložky do teplé vody na 5 - 7 minut a po osušení přiložte na 10 až 20 
minut. na bolavé poprsí. ¶ Terapie chladem mezi 
kojením uleví od bolesti, otoku, či zánětu způsobe-
ným nalitým, bolestivým poprsím, nebo při zánětu 
prsních žláz. Před použitím umístěte vložky v ochran-
ném plastovém obalu cca na hodinu do lednice. Poté 
přiložte na bolavé poprsí. Vložky Breast Soother po-
skytují úlevu bezpečnou a  přirozenou metodou. 
www.chytravlozka.cz

 Další benefity kojení 
Podle The University of Texas MD Anderson Cancer Center ženy, které kojí 
déle, než 13 měsíců mají o 63% menší šanci, že onemocní rakovinou vaječ-
níků nežli ženy, které kojí méně než 7 měsíců. Navíc, ženy, které kojí více dětí 
spolu déle, než 31 měsíců můžou snížit své riziko rakoviny vaječníků až o 91% 
v porovnání se ženami, které kojí méně než 10 měsíců.

 Vsázíme na kvalitní 
 antikolikový systém 
Asi nikdo se nedovede vcítit do miminka, jehož 
bříško zrovna trápí kolika – nemůže vám to říct, 
ani ukázat, co ho bolí a proč. Ale maminky už tyto 
„prdíky“ rozpoznají a  navíc mohou pořídit koje-
necké láhve, které drobečkům ulehčí život.

 Co je kojenecká kolika 
Kolika se může u  novorozenců objevit krátce po 
narození - miminko je náhle velmi neklidné, pláče, 
křičí, bříško je v křeči, zatíná pěstičky a je rudé v obličeji. Příčinou může být špatná 
střevní mikroflóra, potravinová alergie i  špatná technika krmení. ¶ Rodiče 
by měli zjistit, co přesně koliku způsobuje a najít nejlepší řešení (dieta, úprava 
jídla, probiotika). Pomůže příjemná masáž bříška, teplé obklady i  tejpování. 
Věnujte miminku pozornost, lásku a dotyky, ať ví, že se mu snažíte pomoci.

 Antikolikové láhve k nezaplacení 
Jedna z  častých příčin je přílišné polykání 
vzduchu při krmení. V Canpol Babies jsme 
se specialisty vytvořili protikolikovou koje-
neckou láhev Haberman, která získala oce-
nění Prima Baby Awards. Tato revoluční 
láhev minimalizuje polykaný vzduch díky 
krmení z uzavřeného dudlíku s protikoliko-
vým systémem – ten je vždy naplněn mlé-
kem bez ohledu na úhel naklonění láhve (dudlík je vhodný pro děti do 6 měsíců, 
lze zakoupit i  zvlášť). Sání je pro miminko přirozené a  maminky tak mohou 
střídat kojení z  prsu a  krmení z  této láhve. ¶ Náš antikolikový sortiment 
je však mnohem širší – řada EasyStart s antikolikovým dudlíkem je velmi ob-
líbená a můžete si ji dopřát v roztomilých designech, ale i různých objemech 
(120 – 300 ml). Láhve jsou vyrobeny z kvalitního a bezpečného polypropylenu, 
ale také z  borokřemičitého varného skla – přírodní materiál, 
který je 100% recyklovatelný a snese vysoké teploty při sterilizaci. 
www.canpol.cz
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 Hýčkejte svou pleť 
Nechte se hýčkat luxusní 
kosmetikou značky fenjal, 
odborníkem v péči o pleť. 
Již v  roce 1962 uvedla na 
trh revoluční přípravek - 
krémový olej do koupele, 
který umožňuje pečovat 
o  pleť už při samotné 
koupeli. Produkty fenjal 
po více než 50 let charak-
terizuje nezaměnitelná 
jemná, ženská vůně, vy-
nikající výživné vlastnosti 
na bázi vzácných rostlin-

ných olejů. Značka fenjal dbá na komplexní a exkluzivní péči, kterou linie její 
kosmetiky poskytují pokožce při koupeli, sprchování i následném ošetřování 
tělovými mléky a deodoranty. Nedílnou součástí kosmetiky fenjal jsou unikátní, 
pečlivě volené a žensky působící vůně. Evokují pozitivní emoce, podporují pro-
žitek z celé tělové péče, a protože kromě čichu umocňují i prožitek ostatních 
smyslů, výsledkem je nádherný pocit dokonalé péče a relaxu. ¶ Přesvědčí 
vás o tom i fenjal linie s moringovým olejem - výtažkem ze semínek vzácného 
stromu Moringy olejodárné, nazývaného také stromem života nebo zeleným 
diamantem. Patří mezi rostliny s nejvyšším obsahem živin na světě, obsahuje 

10 vitamínů, 8 minerálů, 18 aminokyselin a 46 sil-
ných antioxidantů. Moringový olej má nádherně 
hedvábnou texturu, pokožku vyživuje, zklidňuje 
a snadno se vstřebává. Smyslná květinová vůně tu-
berózy (noční hyacint nebo bělokvět) činí novinku 
fenjal Moringa neodolatelnou. Něžnou výživu 
vaší pokožce dopřejte s Moringa sprchovým kré-
mem. Po koupeli smyslné Moringa tělové mléko 
s moringovým olejem zanechá vaši pokožku hed-
vábně jemnou a zahalí ji do jemné vůně tuberózy.  
www.fenjal.cz, www.prestigeproducts.cz

Doba chladného a sychra-
vého počasí je opět tady 
a  s  ní i  zvýšené riziko na-
chlazení, rýmy a  jiných 
onemocnění, jejichž prů-
vodním jevem je i podráž-
dění pokožky v okolí nosu. 
Pokud již podobný prob-
lém nastane, je vhodné 
mít po ruce hygienické 
pomůcky, které ho pomo-
hou zmírnit. ¶ Právě 
takové najdete pod znač-

kou Kleenex, jejíž historie sahá až do dob první světové války, přičemž první 
papírové kapesníky vyrobila již v roce 1929. Vy můžete sáhnout po kapesnících 
KLEENEX® Balsam, které jsou navrženy tak, aby poskytly úlevu, péči a uklidnění 
vám i vašemu nosu, když to nejvíc potřebujete. Obsahují výtažek z krásných 
oranžových květů měsíčku lékařského, zdobícího zahrádky až do podzimu. 
Mnoho lidí přitom neví, jak velká léčivá síla se v  nich nachází. Měsíček lé-
kařský je známý pro své antiseptické, antibakteriální, hojivé a  protizánětlivé 
účinky. Hlavní léčebné využití měsíčku je zevně na těžce se hojící rány větši-
nou ve formě obkladů či masti. Velmi dobře pomáhá i při drobných poraně-
ních. ¶ Právě pro jeho léčivé schopnosti jsou kapesníky Kleenex potaženy 
jemnou vrstvou balzámu s výtažky z měsíčku lékařského. Ten pokožku v okolí 
nosu zklidňuje, chrání před vysycháním a následným zarudnutím a zmírňuje 
tak nepříznivé dopady neustálého smrkání a utírání nosu. Pro případ nejsilnější 
rýmy jsou určeny kapesníky KLEENEX® Balsam, kromě měsíčku obsahující také 
aloe vera a vitamin E. Kapesníky KLEENEX® Balsam jsou dermatologicky tes-
továny a hypoalergenní. Podle potřeby je dostanete v praktickém boxu i v ka-
pesním balení. Věříme, že se vám nachlazení, rýmy a podobné nepříjemnosti 
budou během podzimu a zimy vyhýbat. Pokud se přece vyskytnou, i s pomocí 
kapesníků KLEENEX® Balsam jich překonáte o něco snadněji. 

 Balzám pro váš nos 
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Probiotické (pro bios - pro život) 
bakterie mléčného kvašení mají 
mimořádný význam. Pokud je 
chcete tělu poskytnout formou 
výživových doplňků, měly by 
obsahovat dostatečné množství 
probiotických bakterií kvalitních 
kmenů. Je také důležité, aby byly vyrobeny technologií, která jim umožní pře-
žít cestu žaludečním traktem, aby se dostaly až do střeva, kde mají efektivně 
působit. ¶ Doplněk stravy PROBIO-FIX® IMU obsahuje v  jedné tobolce 
2,7 miliard lyofilizovaných (šetrně sušených) životaschopných bakterií kmenů 
Bifidobacterium animalis a Lactobacillus rhamnosus. Jsou uloženy v jedinečné 
polysacharidové matrix, která se po kontaktu se žaludeční kyselinou změní 
na gel, odolný vůči kyselému prostředí a chránící bakterie. V dvanáctníku při 
pH 6,5 se gel rozpustí, lyofylizované bakterie se rehydratují a následně uvolní 
do střeva. ¶ Přípravek lze použít i pro kojence od ukončeného 4. měsíce 
života, kteří nejsou kojeni a nedostávají obohacenou kojeneckou mléčnou vý-
živu. Tobolku lze otevřít a  obsah vysypat do 
vlažného mléka nebo příkrmu (kaše, přesní-
dávka, jogurt), ne do vody. www.probiofiximu.cz

 Hodné bakterie 
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 Usínání hladce 
Mezi běžné problémy miminek patří 
problém s  usínáním. Ulehčí ji ideální 
teplota mezi 18 – 20°C, dobře větraná 
místnost i  intimní osvětlení. Postýlka 
by měla být na místě, kde není průvan 
ani topení. Doporučujeme ukládat mi-
minko do postýlky když usíná, aby si 
pamatovalo, že je ve své  postýlce, ne 
v  náruči. Pro spánek volte polohu na 
zádech a hlavně, žádné polštáře nebo 
větší plyšáky. ¶ Vyzkoušejte i zavi-
nování podle Karpa a doplněk stravy Pediakid pro snadné usínání. Sirup s pří-
jemnou příchutí třešní je určen pro děti i mladistvé, kteří hůře usínají. Obsahuje 
výtažky z květů pomeranče, levandule, heřmánku či majoránky. Pomáhá navo-
dit příjemný spánek, má zklidňující účinky a přispívá ke správnému fungování 
organismu. ¶ Doplňky stravy Pediakid značky Swisspharma toho umí víc. 
Pediakid Immuno-Fort s borůvkovou příchutí, bohatý na měď a vitamín C je 
určen pro děti, jejichž imunita nepracuje zcela podle představ. Jeho předností 
je obsah aktivních výtažků z rostlin, jejichž vyvážená směs má harmonizující 
účinky při poruchách obranyschopnosti organismu. Využijete ho při riziku na-
chlazení nebo opakované antibiotické léčbě. ¶ A pak jsou tady děti, kterým 
nechutná. Pediakid Pro chuť k jídlu s malinovou příchutí obsahuje rostlinné vý-
tažky kurkumy a pískavice, vitamíny C a B12 a je vhodný i při nedostatečné vý-
živě organismu. Pomáhá při nechutenství a různých poruchách metabolismu. 
Svými účinky podporuje trávení, tvorbu žluči a  činnost jater. ¶ Všechny 

sirupy Pediakid jsou vyrobeny z agáve 
a  obsahují prospěšnou rozpustnou 
akáciovou vlákninu, která obnovuje 
rovnováhu střevní flóry a  umožňuje 
lepší vstřebávání vitamínů a minerálů. 
Jo, a ještě něco. Přírodní nerafinované 
cukry v  sirupech Pediakid jsou šetrné 
k  zubní sklovině a  nezpůsobují glyke-
mické výkyvy. www.swisspharma.info

 Kozí mléko jako božská strava 
Kojení je ideální způsob vý-
živy miminka, protože mateř-
ské mléko je pro něj nejlepším 
zdrojem všech důležitých živin. 
V  situacích, kdy kojení z  růz-
ných důvodů není možné, 
hledáme tu nejvhodnější ná-
hradu. ¶ Složením se ma-
teřskému mléku nejvíce blíží 
mléko kozí. Přesto se jako výchozí surovina do kojeneckých mlék plošně pou-
žívá kravské mléko. To se poměrně složitými procesy upravuje, aby vyhovovalo 
potřebám kojenců. Zmenšují se tukové částice a přidávají se např. nukleotidy, 
látky pro správné fungování imunitního systému. Přitom v kozím mléku jsou 
tyto látky přirozeně obsažené, a to zhruba v 5x vyšším množství, než v krav-
ském mléce. Není ho třeba složitě upravovat, aby se více blížilo mléku mateř-
skému. Je lehce stravitelné a bohaté na vitaminy, minerály a další látky. Příznivé 
účinky dobře znaly již naši předkové. Historikové předpokládají, že kozy byly 
vůbec prvními domestikovanými zvířaty. Člověk se naučil využívat nejen je-
jich maso a kůži, ale také mléko. Lidové léčitelství zná výborný vliv na trávící 
trakt, játra a  zvýšení obrany proti nemocem. ¶ Jeho nesporné přednosti 
inspirovaly přední nutriční výzkumníky k sestavení zcela nového typu kojenec-
kých mlék. Bylo potřeba více než 30 let práce. V Česku je maminkám k dispozici 
Naše mléko® s výhodami a přednostmi kozího mléka. Výborně chutná a je lehce 
stravitelné. Splňuje všechny požadavky pediatrů na výživu kojenců a malých 
dětí. Naše mléko® poskytuje vše potřebné pro přirozený zdravý růst a vývoj. 
Dostupné je v několika druzích, od počáteční výživy (tzn. od narození) až do 

tří let věku. Neobsahuje hydrolyzované bílkoviny a při-
tom je považováno za hypoalergenní. Maximálně 
využívá přirozené podobnosti 
kozího a  mateřského mléka. 
Navíc výrobce garantuje, že 
neobsahuje kravské mléko 
nebo bílkoviny.
 www.goldim.cz
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Syndrom náhlého a  neočekávaného úmrtí novorozence a  kojence ve 
spánku - SIDS (sudden infant death syndrome) ohrožuje děti do 1. roku, 
nejčastěji mezi 2. až 5. měsícem, přičemž dítě zemře náhle ve spánku bez 
zjevné příčiny. Může jí být obstrukce horních cest dýchacích, způsobená 
zvracením, následným kašlem a apnoe (zástavou dýchání). Rizikem je i in-
fekt dýchacích cest, způsobující ztížené dýchání přes nos, a následné ob-
strukční apnoe. Kojence, které ve spánku přestanou dýchat, se po včasném 
zpozorování náhlé ALTE (apparent life threatening event – příhody ohrožu-
jící život), podaří účinnou resuscitací zachránit. Hlavní záludnost SIDS však 
tkví v tom, že může postihnout zcela zdravé a donošené dítě. Vše nasvěd-
čuje tomu, že se dítě zapomene v  hlubokém spánku nadechnout. Pokud 
není včas probuzeno nebo mu není poskytnuta první pomoc, umírá. Ačkoli 
riziko SIDS nelze dokonale eliminovat, snížíte ho dodržováním některých 
preventivních opatření. Udržujte v  místnosti, kde dítě spí, teplotu od 
16 ‒ 20 °C, přehřátí organismu riziko zvyšuje. Přikrývejte dítě lehčí přikrýv-
kou, nebo ho nechte spát ve spacáku. V  postýlce nenechávejte polštáře 
ani plyšové hračky. Dbejte na to, aby miminko spalo na zádech, otočení na 
bříško zvyšuje pravděpodobnost náhlé smrti až 20-násobně. Nevystavujte 
dítě cigaretovému kouři. Vhodným způsobem jak snížit riziko SIDS je i po-
užívání monitoru dechu pro všechna miminka. Toto zařízení sleduje pravi-
delnost dechu a pohyby kojence. Samo nemůže výpadku dechu zabránit, 
umožní ale včas zareagovat, pokud se problém vyskytne. V případě, že se 
pro monitor dechu rozhodnete, měli byste vybírat přístroj certifikovaný 
jako zdravotnický prostředek. Dbejte, aby žádným způsobem neovlivňoval 
ani neomezoval dítě, nevyžadoval umístění snímače přímo na jeho tělo, ani 
na něj nepůsobil žádným druhem energetického pole.

 Elektronický anděl strážný  Zrozené z přírody 
I  mýt a  prát se dá ekologicky, přesvědčí 
vás o  tom produkty značky Ecover. Již té-
měř před 40 lety ji v  Belgii založil Frans 
Bogaerts. Jako první přišel na trh s bezfos-
fátovým práškem na praní. V  současnosti 
najdete v  nabídce Ecover širokou škálu 
produktů, vyrobených na bázi přírodních 
a minerálních surovin, bez chemikálií, bar-
viv, parfémů a bez testování na zvířatech. 
Jsou rychle a kompletně biologicky odbou-
ratelné a  mají minimální dopad na vodní 
svět. Navíc jsou baleny do ekologických 
obalů. Nové lahve výrobků Ecover jsou 
produkovány ze 75% z cukrové třtiny a 25% 

z  recyklovaného plastu. Netřeba zapomínat ani na samotný proces výroby, 
který se řídí zásadou udržitelnosti, respektuje přírodní zdroje a životní pro-
středí. ¶ V nabídce značky Ecover najdete prostředky na praní, čisticí pří-
pravky na nádobí, okna, koupelny a toalety, povrchy v domácnosti, či tablety 
a oplachovací prostředky do myček nádobí. Přesvědčte se o kvalitě výrobků 
Ecover sami. V kuchyni se vaším pomocníkem stane Ecover ZERO - přípravek 
na mytí nádobí pro alergiky. Neobsahuje žádná barviva ani parfémy, je plně 
biologicky odbouratelný. Navíc je dermatologicky testován, a proto vhodný 
i  pro lidi s  velmi citlivou pokožkou a  alergiky. Jednoduše řečeno, už žádné 
alergické reakce po umytí nádobí. ¶ Silný proti skvrnám, ale 
jemný vůči vaší pokožce je Ecover ZERO gel na praní. Účinný 
je již při nízkých teplotách, vyperete s ním barevné i bílé prá-
dlo. Balení o objemu 1,5 litru vám postačí na 21 praní. 
Podobně jako další produkty značky neobsahuje 
žádná barviva ani parfémy a je také dermatologicky 
testován. Můžete s ním vyprat prádlo lidí s citlivou 
pokožkou a také malých dětí. S produkty Ecover je 
příroda na vaší straně a odhalí vám, jak být současně 
jemný, šetrný a účinný v čištění. www.ecover.com 

Zakoupíte v prodejnách
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 Vše musí mít své místo 
Než začnete kupovat bezpečnostní pomůcky, musíte 
zrealizovat menší stěhovací akci – lékárnička je v do-
mácnosti s miminkem určitě nezbytnost, ale ideální je 
uschovat jí do uzavíratelné krabičky a umístit vysoko 
do skříňky. Rozmyslete si také, které místo bude vhodné 
pro prací a čisticí prostředky. ¶ Nezapomínejte, že 

z batolete se stává zvídavé dítě, které časem dosáhne na každou kliku i skříňku. 
Hlavní dveře do bytu zamykejte a klíče vytáhněte, nebo si pořiďte klasický řetí-
zek, na který dítě nedosáhne. Komody či skříně připevněte ke zdi.

 Sortiment dostupný všem maminkám i dětem 
Canpol Babies maminky znají jako výrobce kojeneckých potřeb 
a výrobků pro kojící maminky a ženy po porodu. Naše portfolio je však mnohem 
pestřejší - přinášíme již dlouhá léta do rodin výrobky, které využijete při kou-
pání i přebalování miminek, hygienické pomůcky, barevné hračky pro novoroze-
ňátka i batolátka, dynamická šidítka, antikolikové kojící lahve, ale také všechny 
potřeby pro maminky po porodu. www.canpol.cz

 Dejte dětem pocit bezpečného 
 a hravého domova 
Maminky tyto situace znají velmi dobře – chvilka ne-
pozornosti a v toaletní míse už se „pere“ váš oblíbený 
svetr nebo si děti hrají na šéfkuchaře a  vytáhnou ze 
skříněk a šuplíků všechny ostré nástroje. S dětmi se na-
jednou vaše domácnost mění v nebezpečný hrad plný 
nástrah. Pojďte s námi objevit malé pomocníky, kteří 
vám levně a rychle pomůžou zkrotit všechny nevyzpy-
tatelné léčky.

 Canpol Babies vás ochrání na každém rohu 
Základním výrobkem 
bývají jednoznačně 
ochrany rohů, které 
na našem eshopu 
koupíte v  balení po 4 
kusech, a  poslouží na 
rohy stolů, židlí, skříní, komod i  poliček. Připevňují 
se jednoduše pomocí oboustranné lepící pásky. 
Předejdete tak zbytečným zraněním dítěte při domá-
cím skotačení. ¶ Důležité jsou také ochrany zásu-

vek včetně klíčku na vytažení krytu. Děti zkoumají každou dírku a zranění bývají 
velmi nepříjemná. Opatrovat byste měli také dětské prstíčky před skřípnutím 
do dveří – k tomu vám poslouží blokáda dveří Canpol Babies. ¶ Otevírání 
skříněk a komod milují holky i kluci - objevují poklady schované uvnitř. Pokud 

chcete zamezit tomu, aby děti počmáraly vaše 
doklady, roztrhaly svatební fotky nebo si z vašich 
faktur udělaly letadlo, stačí pořídit uzávěry šuplíků 
a skříněk, které už vaše ratolesti jen tak neotevřou. 
Na toaletu či ledničku můžete použít dlouhý mul-
tifunkční uzávěr. Ochranné pomůcky volte ideálně 
v  neutrální barvě a  vyhněte se pestrobarevným 
provedením, které mohou lákat pozornost dítěte. 
Další inspiraci najdete na www.shop.malewo.cz.

   Léto s jedničkou 
Vychutnejte si s  dětmi slunce s  kva-
litní ochranou pokožky díky čistě pří-
rodní kosmetice Lavera SUN, světové 
jedničce v  přírodních opalovacích 
prostředcích. Opalovací krém SPF 30 
pro citlivou pokožku poskytuje 100% 
minerální ochranu před UVA, UVB 
a teoreticky i před UVC slunečním zá-
řením, bez chemických barviv a konzervantů. Díky BIO měsíčkovému extraktu 
a BIO slunečnicovému oleji bude pokožka jako v bavlnce. Snadno se nanáší, in-
tenzivně hydratuje a eliminuje až 95% UVB paprsků. Mámy ocení voděodolný 
opalovací sprej SPF 20. Vitamin E a beta glukan účinně chrání buňky. Výsledkem 
je sametově hebká pleť. Váš úsměv ochrání BIO balzám na rty. První pomoc pro 
podrážděnou pokožku poskytne Mléko po opalování. A pokud slunce nesvítí? 
Přitažlivý bronz nachytáte s  Lavera SUN samoopalovacím tělovým mlékem 
na tělo a pleťovým krémem na obličej. www.organictime.cz
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 jak na neviditelné potvůrky 
Bakterie způsobující různé infekce se nacházejí všude kolem nás. Dostávají se 
na naše ruce, když se dotkneme jiných lidí, zvířat, povrchů či jídla. Zvýšenou 
pozornost bychom měli věnovat dětem, protože jsou na infekce náchyl-
nější. ¶ Malé děti při poznávání světa chytají všechno do rukou a  není 
výjimkou, že si něco vloží i  do úst. Obvykle jsou v  kontaktu s  jinými dětmi 
a infekce se proto mohou mezi nimi šířit velmi rychle. Důkladná hygiena a peč-
livé mytí rukou může děti ochránit před onemocněními. Důležitá rada: děti 
opakují chování dospělých, tak jim buďte dobrým příkladem. Naučte je správ-
ným hygienickým návykům a častému a důkladnému mytí rukou. ¶ I těm 
nejmenším dětem srozumitelně vysvětlíte, že mají na ručkách neviditelné po-
tvůrky, které jim mohou způsobit různé nemoci.

 Hygienické zkoušky složíte, pokud dítě naučíte, že 

Ø ruce je třeba mýt si mýdlem pod tekoucí teplou vodou ∞ mydlit si je spolu 
s mýdlem mimo tekoucí vodu minimálně 5 až 10 sekund a až poté opláchnout 

± nezapomínat ani na oblast pod nehty. ≤ Pozor! Teplá voda sama o sobě 
bakterie neničí, proto je důležité použít mýdlo, nejlépe antibakteriální.

Používejte antibakteriální přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení 
a informace o přípravku.

Přirozená imunita získaná od 
matky vydrží miminku přibližně 
6 měsíců. Je málo pravděpo-
dobné, že během prvního 
pololetí onemocní některou 
z  běžných dětských infekčních 
nemocí. Jakékoliv jiné infekční 
onemocnění v  tomto období 
však může být pro dítě nebez-
pečné. ¶ Je důležité, abyste 
věděli, na jaké problémy stačíte sami, ať už je to bolavé bříško nebo proře-
závající se zoubky a  kdy je třeba zavolat lékaře. Miminko komunikuje plá-
čem, pozorně si tedy všímejte, zda pláče déle nebo jinak než běžně. Projevem 
onemocnění může být i  podráždění nebo nepřirozená ospalost či odmítání 
potravy déle než 6 hodin. Pohotovost volejte ihned, pokud tělesná teplota 
dítěte vystoupí nad 39 °C, pokud zvrací zelené zvratky, pokud dýchá hlučně 
a zrychleně, pokud nepláče, ale má vyklenutý lupínek na vrchu hlavy, pokud 
křičí od bolesti a mění se mu barva pokožky nebo pokud jeho stolice obsahuje 
krev. Nezapomeňte umístit telefonní číslo vašeho lékaře a  lékařské pohoto-
vosti na viditelné místo v bytě!

 záchranná služba: 155 

 Kdy volat lékaře 

 Měření teploty 
Nejčastějším příznakem onemocnění u  dětí je zvýšení tělesné teploty. 
Normální tělesná teplota, měřená v  podpaží, je 36 ‒ 37 °C, zvýšená mezi 
37 ‒ 38 °C a o horečce mluvíme při teplotě nad 38 °C. ¶ Při zvýšené tep-
lotě není důvod k panice, ani k jejímu snižování. Naopak, pro organismus je to 
šance vybudovat si kvalitní imunitní systém. Pokud však naměříte teplotu nad 
38 °C, jde o horečku a dítěti můžete podat přípravek s obsahem paracetamolu. 
Teplotu měřte každé dvě hodiny, i když dítě spí nebo si hraje, protože děti jsou 
velmi citlivé na pokles tekutin a přehřátí, což může vést až k bezvědomí.
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 Rozený talent 
Narodilo se vám miminko a  jistě 
budete brzy přemýšlet o  tom, jaké 
aktivity mu dopřát, v čem ho rozvíjet, 
na jaké kroužky ho zapsat. Možností je 
ale mnoho a  tak je potřeba zjistit, co 
mu bude vyhovovat nejlépe. A protože 
o  talentech a  vlohách až z  poloviny 

rozhodují geny, může při výběru pomoci genetický test Genoskop Junior. 
Obsahuje celkem pět vrozených vlastností vybraných na základě současných 
vědeckých studií (fyzická zdatnost, sprinter vs.  vytrvalec, absolutní hudební 
sluch, cirkadiánní rytmy, riziko vzniku závislosti), které vám řeknou, který 
druh sportu pro vaše dítě vybrat, zda u  něj rozvíjet vztah k  hudbě a  cizím 
jazykům již od útlého věku nebo jak a do jaké míry máte ladit jeho aktivity ve 
volném čase. Provádí se z DNA získané ze vzorků slin, tedy zcela bezbolestně 
a  v  pohodlí domova. Cena testu je 2.620 - 3.900 Kč 
(v závislosti na počtu testovaných dětí). www.genoskop.cz
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 Moderní žena ví...
Lůno, symbol ženství, věčnosti i touhy. 

Jeho zdraví je základem přežití lidstva. 

Od menstruace až po menopauzu.

 gynobox.cz 


