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A. ART. 99591
TRIČKO
CZK

S

425,M

L

NOVÝ KATALOG

XL

C. ART. 60293
MIKINA
CZK

S

LITEX

945,M

L

Kulatý výstřih. 95% Bavlna
LIGHT + 5% Elastan/Lycra
100 bílá, 901 černá
S, M, L, XL
CZK 425,-

V pase pružný žebrový
lem s gumou a tkanicí
na stažení. Nohavice
zakončeny žebrovým
lemem. Kapsy. 90% Bavlna
+ 10% Elastan • 999 tisk
S, M, L
CZK 945,-

C. ART. 60293 MIKINA
S PŘEKŘÍŽENÝM STOJÁKEM.

D. ART. 60351
LEGÍNY

745,M

S

2019

B. ART. 60295
TEPLÁKY DÁMSKÉ
DLOUHÉ.

S

CZK

SPORTSWEAR
COLLECTION

A. ART. 99591
TRIČKO DÁMSKÉ
S KRÁTKÝM RUKÁVEM.

CZK

E. ART. 60290
MIKINA

L

XL

E. ART. 60290 MIKINA DÁMSKÁ.

Rukávy a délka zakončeny žebrovým
lemem. Materiál uvnitř počesaný.
90% Bavlna + 10% Elastan • 999 tisk
S, M, L, XL
CZK 675,-

Delší střih. Rukávy a délka zakončeny
žebrovým lemem. Vnitřní strana stojáku
v černé barvě. Kapsy. Materiál uvnitř
počesaný. 90% Bavlna + 10% Elastan • 999 tisk
S, M, L
CZK 945,- F. ART. 60357 TEPLÁKY

D. ART. 60351
LEGÍNY DÁMSKÉ DLOUHÉ.

DÁMSKÉ DLOUHÉ DO PASU.

V pase guma s tkanicí na stažení.
Ozdobné nýty. Kapsy na předním
Střih jezdeckého stylu. V pase guma.
i zadním díle. 70% Bavlna HEAVY
Ozdobné prošití. Ploché švy. 90% Bavlna
+ 22% Polyester + 8% Elastan
MEDIUM + 10% Elastan/Lycra • 901 černá
901 černá
S, M, L, XL
CZK 745,- S, M, L, XL, XXL
CZK 975,-

OZDOBNÉ
PROŠITÍ

F. ART. 60357
TEPLÁKY
CZK

S

975,M

B. ART. 60295
TEPLÁKY
CZK

S

945,M

L

KAPSY

D. Art. 60351

KAPSY &
OZDOBNÉ
NÝTY

B. Art. 60295

F. Art. 60357

L

XL XXL

675,M

L

XL

ÚŽASNÝ COMEBACK DŘEVA VE SPOJENÍ S BÍLOU
Komínový odsavač par Bio, ve dřevě a absolutní bílé. Bio „tvoří kuchyň” a vrací se zpět k některým architektonickým tipům.
Je velmi příjemné najít technologicky výkonné odsavače par na vysoké úrovni s klasickými liniemi ale v moderním designu.
Bio má speciální držák tabletu a výstup USB pro jeho napájení. Vysoce univerzální produkt, který je modulární díky dřevěným
policím jako příslušenství, což umožňuje kompozici produktu podle potřeby. V kuchyni se odráží ostatní obytné prostory
v domácnosti a z odsavače par se stává hlavní postava.

ZÁRUKA ELICA – 5 LET V POHODĚ / podmínky na www.elicacr.cz

NOVINKA EUROCUCINA 2018 NIKOLATESLA SWITCH BL/A/83
První podzimní novinka nabízí plně automatický provoz odsavače par, řízený patentovaným
senzorem od ﬁrmy Elica, který rozpozná 7 chemických prvků. Tato indukční varná deska
s integrovaným odsavačem bude designovým pokladem do vaší kuchyně.

ZÁRUKA ELICA – 5 LET V POHODĚ / podmínky na www.elicacr.cz

Dlouhé řasy
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NEMUSÍ BÝT JEN UMĚLÉ

MÓDA
18

HAIRPLUS je unikátní přípravek obsahující komplex vysoce účinných bio peptidů,
které dokážou řasy prodloužit, zahustit a zlepšit jejich kvalitu. Peptidy jsou pojeny
s deriváty mastných kyselin, čímž se z nich stávají BIO-oligopeptidy, které mají lepší
vstřebatelnost. Peptidy způsobí, že se výrazně prodlouží anagenní (růstová) fáze cyklu,
proto řasy a obočí mohou dorůst do svého maxima. Následně je i prodloužena katagenní
a telogenní fáze růstu. Vitaminy A, C, E, panthe-nol a výtažky z květů zajistí přenos
aktivních látek a výživu očního okolí a obočí.

ROZZAŘTE SVŮJ DEN
I ten nejobyčejnější den vám
rozzáří jednoduchý šperk.

20 ZAHALTE SE DO SATÉNU
Satén je materiál, který
nikdy nevyjde z módy.

22 PODZIM PLNÝ ELEGANCE
Seznamte se s exkluzivní
kolekcí značky Lusia Spagnoli.

JAK SÉRUM FUNGUJE?

32 MUST HAVE

Zapomeňte na ošklivé počasí
a oblékněte metalické barvy.

34 ČAS DOLADIT SVŮJ BOTNÍK
S podzimem nastal čas
kotníčkových bot.

KRÁSA

48 JAK SE ZBAVIT VRÁSEK
BEZ BOTOXU
Vráskám neutečeme. Jak ubrat
pleti alespoň pár let?

■ Řasy a obočí mají velmi krátkou
anagenní (aktivní) fázi (cca 35 –
40 dní), což je důvod, proč jsou
mnohem kratší než vlasy.

64 VŠE O MAKE-UPU
Vyberte si ten správný
odstín i texturu.

■ Aplikací HAIRPLUS
transparentního gelu, dojde
k prokazatelnému růstovému
efektu již za 6 týdnů, a to až
o 40–45 % jejich původní délky.

72 LESK, NEBO RTĚNKA
Svět je plný dilemat. Kdy volit
lesk a kdy je lepší rtěnka?

80 NEVZHLEDNÉ STRIE
Co jsou strie a jak je
můžeme minimalizovat?

56 PODZIMNÍ ESTETICKÉ
ZÁKROKY

JAK ČASTO SÉRUM POUŽÍVAT?

Zbavte se pigmentových skvrn
a jizev pomocí laseru.

■ Doporučuje se aplikovat ke kořínkům řas po celém horním popřípadě
i dolním víčku nebo na obočí, a to 1x denně na odlíčenou oblast.
Při pravidelném používání vydrží 1 balení minimálně 6 měsíců.
VÝRAZNÉ ŘASY JSOU V MNOHA KULTURÁCH POVAŽOVÁNY ZA SYMBOL
ŽENSKOSTI A JEJICH DÉLKA I HUSTOTA DOKÁŽE OBLIČEJ ZCELA ZMĚNIT.
POKUD I VY TOUŽÍTE PO TAKOVÉTO ZMĚNĚ, VYZKOUŠEJTE SÉRUM NA
BÁZI RŮSTOVÝCH FAKTORŮ.

PŘED
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PO 4 TÝDNECH

Více informací a objednávky na www.skinso.cz

PO 8 TÝDNECH

160
VZTAHOVÝ
MINIMALISMUS
Dají se přátelé vytřídit
stejně jako šatník?

VZTAHY

144 10 VAROVNÝCH SIGNÁLŮ
Víme, jak poznáte, že už o vás
partner nejeví zájem.

148 ODHALENÁ NEVĚRA
Manželka mého milence
si ze mě udělala kamarádku

168 KDYŽ JE TÁTA POŘÁD PRYČ
Jak tatínky více zapojit
do výchovy svých dětí?

říjen – listopad 2019
DESIGN

178 V PŘÍRODNÍM STYLU

Máte ráda útulné interiéry? Pak
vyzkoušejte bydlení ve stylu „boho“.

188 ZADÁNO PRO ŽENY

Zateplete byt doplňky, které
vás nenechají chladnou.

TITULKA
Foto: Shutterstock, Inc.

190 TAJEMNÉ BARVY NOCI
V hlavní roli hluboké odstíny
a občasný záblesk zlaté.
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www.janssen-beauty.cz
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dISTRIBUTOREM PRO HOdINKY A ŠPERKY CALVIN KLEIN JE SPOLEČNOST
MERIdA-MORAVA, S.R.O., www.MERIdAMORAVA.CZ

WOMAN editorial

Nevím, jak probíhaly přípravy na první třídu u vás
doma, ale náš Alexík se neskutečně těšil. Hned první den vstával o hodinu dříve, jak se nemohl dočkat.
Osprchoval se, oblékl, navoněl taťkovým parfémem
a dalších třicet minut mě honil, ať už jedeme. V tu
chvíli jsme ještě netušili, co bude za 45 minut po našem odjezdu do školy následovat…
Zbývalo nám posledních deset minut v pondělní zácpě, abychom byli ve škole včas. V tu chvíli mi volali
ze Securitas, že máme v domě zloděje. Nevěděla jsem,
zda máme otočit auto a jet zachraňovat náš dům, nebo
dorazit do školy. Během chvíle jsem vyhodnotila situaci, že škola je podstatně blíž, zavolala na policii,
sestře, která bydlí kousek od nás, navelela všechny do
našeho domu a do poslední minuty, než začal oﬁciální
první školní den, jsem zjišťovala, jaké jsou škody. Naštěstí jen zlobil alarm a vysílal špatné kódy… A jak
zhodnotila situaci sestra? Pokud by měla jistotu, že
příště opět přijedou tak hezcí svalnatí policisté, tak
nám ten alarm rozbije sama.
Druhý týden byl o něco lepší. Když jsem vyzvedávala Alexíka, zjistila jsem, že někde ztratil klíče od
šatny, kartu na oběd, kartu do automatu na svačiny
a dokonce i jednu ponožku!!! Naštěstí bylo teplo, tak dorazil domů bez úhony na zdraví.
Třetí týden se ráno zničehonic objevila v aktovce ponožka. Už jsem byla vytočená, kde
zase ztratil tu druhou, coby utrápená matka jsem ho zpucovala, že jednou někde zapomene svoji hlavu, a jen co jsem dokončila svůj proslov, došlo mi, že je to ztracená ponožka
z předešlého týdne. Omluvila jsem se mu.
Čtvrtý týden ztratil Alex boty… Samozřejmě, že obě. Dodnes po nich marně pátráme.
Až je objevíme, dám vám vědět. A pokud máte také školáka, přeji vám jen samé malé
trampoty.

Jana Militká
šéfredaktorka
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Foto: Věra Vernerová, styling: Helena Bedrnová

Trampoty
malého školáka

WWW.QUICK-TIME.CZ

ZASNĚTE SE…
INSPIRUJTE SE ŠATY Z NOVÉ KOLEKCE
GIAMBATTISTA VALLI.

Foto: archiv redakce

móda

HODINKY MINI ACTIVON V2
STORM VODIČKOVA 41, PRAHA 1 OC QUADRIO PRAHA 1 OC ATRIUM FLORA PRAHA 3
OC NOVÝ SMÍCHOV PRAHA 5 OC FORUM NOVÁ KAROLINA OSTRAVA
OC ŠANTOVKA OLOMOUC OC OLYMPIA PLZEŇ OC OLYMPIA BRNO
OC PALACE PARDUBICE OC CITY PARK JIHLAVA
NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II. 30 ČESKÉ BUDĚJOVICE

A V DALŠÍCH VYBRANÝCH PRODEJNÁCH PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE
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WWW.STORMWATCHES.CZ

STORMCZ.CZ

@STORMOFFICIALCZ

WOMAN móda

Melissa Joy
Manning

Stone
& Strand

Jennifer
Meyer

Pernille
Lauridsen

ROZZAŘTE
svůj den

Isabel
Marant

I ten NEJOBYČEJNĚJŠÍ
den vám pomůže rozzářit
JEDNODUCHÝ šperk.
Zlato je odjakživa považováno za znak
luxusu, prosperity a moci. I proto jsou
zlaté řetízky jedním z nejoblíbenějších
a nejvíce vyhledávaných šperků.
TEXT: JANA MILITKÁ

Poppy
Finch

Loren
Stewart
Gucci
Sirconstance

18 www.PERFECTWOMAN.cz

Foto: archivy ﬁrem

Sydney
Evan

WOMAN móda

Saténový top,
Nili Lotan.

Náušnice
z růžového
zlata, Ippolita.

Saténová blůza,
Orseund Iris.

Asymetrická sukně,
Versace.

Zahalte se do

SATÉNU

Satén je MATERIÁL, který
nikdy nevyjde z módy. LETOS
FRČÍ v hnědých tónech.

Saténové
kalhoty,
Tom Ford.

DÁRKOVÁ
K A R TA

Satén v béžových a hnědých barvách můžete
vidět na topech, sukních, šatech, kalhotách nebo
na botách. Zkuste se do něj celá zahalit. Pokud
se bojíte, že by ho bylo příliš, pořiďte si výrazný
doplněk.
TEXT: JANA MILITKÁ

Sandálky na platformě,
Dolce & Gabbana.

Saténové minišaty,
Nanushka.
Lurexové sandálky,
Dolce & Gabbana.
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Kabelka se
třpytkami,
Markarian.

Foto: archivy ﬁrem

VĚNUJTE RADOST
SV ÝM BLÍZK ÝM
Dárková karta je vydaná společností
IDT Financial Services Limited a je jejím majetkem.

ATRIUM-FLORA.CZ

WOMAN móda

PODZIM PLNÝ
ELEGANCE

Černé sako, 8920 Kč
Vlněný rolák, 4320 Kč
Károvaná plizovaná sukně, 7020 Kč
Manšestrová kšiltovka, 2680 Kč
Kožená kabelka, 14 350 Kč

Kardigan s leopardím
vzorem, 9850 Kč
Koženková plizovaná
sukně, 6860 Kč
Kožený pásek, 2030 Kč
Kožená kabelka, 12 690 Kč
Manšestrová
kšiltovka, 2680 Kč
Náušnice, 1640 Kč

22 www.PERFECTWOMAN.cz

Foto: Luisa Spagnoli

Seznamte se s exkluzivní
kolekcí značky Lusia Spagnoli
podzim/zima 2019.

Luisa Spagnoli
www.modain.cz
www.luisaspagnoli.sk
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WOMAN móda
Vlněný rolák, 6860 Kč
Sako s tartan vzorem, 11 360 Kč
Manšestrová kšiltovka, 2680 Kč
Kožená sukně, 8810 Kč
Vlněnokašmírová vesta, 9570 Kč
Kožená kabelka, 14 350 Kč

Kárované šaty, 11 050 Kč
Kožený pásek, 1220 Kč
Sametové sako, 11 900 Kč

Luisa Spagnoli
www.modain.cz
www.luisaspagnoli.sk
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WOMAN móda
Společenské šaty
s flitry, 14 640 Kč
Kabelka, 5510 Kč

Vlněný kabát, 15 340 Kč
Klobouk ze stříhaného
zajíce, 5510 Kč
Kožená kabelka, 11 800 Kč

Luisa Spagnoli
www.luisaspagnoli.sk
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WOMAN móda

myslet také na praktičnost šperku z pohledu nositele.
Není problém vyrobit velký nápadný prsten s ohromným kamenem, ale dovedete si představit, že jej budete mít stále na ruce? Solitérní prsteny bývají zdobnější, výraznější a nenosíte je stále na ruce. Kdežto
snubní prsteny mají střídmější výraz a měly by být
více praktické a pohodlné.
U mužů se občas setkávám s trochou velikášství,
když chtějí prsteny hodně široké. To ale není šťastná volba, protože pod širokým prstenem se potí kůže
a může to být důvodem, proč muži nakonec prsteny
odkládají.

Do SNUBNÍHO PRSTENU se má

vtisknout ŽIVOT,

Co se týká materiálů, jaké
upřednostňujete u snubních
prstenů?

jste s ním spojeni stejně jako s partnerem

Je to individuální záležitost, protože každý kov má
jiné mechanické vlastnosti. Ocel a titan jsou odolnější
než měkké stříbro, žluté zlato je zase jakousi zakořeněnou tradicí. Proto nabízíme nejen prsteny z jednoho materiálu, ale také kombinace drahých kovů
a oceli či titanu. Díky tomu vznikají zajímavé originály.

Ještě než spojíte svůj ŽIVOT jeden s druhým, vyberte si SPOLEČNĚ
snubní prsteny, které budou VYJADŘOVAT vaši lásku. Jestliže
netoužíte po PRSTENU, jaký má každá žena, vsaďte na RUČNÍ
PRÁCI, tradiční zlatnické ŘEMESLO a prsteny, na kterých je vidět,
že prošly rukama opravdového mistra.

Jak vybrat snubní prsteny?

Na výběru snubních prstenů by si měl každý dát
záležet. Snubní prsten je šperk, který máte na ruce

28 www.PERFECTWOMAN.cz

celý den a někteří lidé jej nesundávají ani v noci. Jeho
výběr by se dal shrnout do tří bodů. Na prvním místě je představa o vzhledu a stylu prstenů, které by
měly korespondovat se stylem nositelů. Přeci jen, jinak bude vypadat prsten pro drsňáky, kteří přijedou
na motorce, jinak pro elegantní pár. Pak je to samozřejmě materiál. My nabízíme celou řadu precizně
ručně zpracovaných prstenů z nerezové oceli, titanu,
nerezové strukturované oceli damasteel a samozřejmě zlata a stříbra. Pomyslnou třešničkou na dortu je
potom netradiční mokume gane, ve kterém je spojeno několik druhů drahých kovů. Nakonec je důležité

Foto: archiv Kredum

V nedokonalosti je ta pravá dokonalost a originalita. A právě proto, že snubní prsteny nemají odrážet
trendy, ale vaši lásku, jsme si o jejich výběru povídali s Hynkem Kalistou z Kredum.cz. Právě tady totiž najdete neotřelé, ručně vyráběné kousky, prsteny
na přání nebo ty, které vypadají jako z pohádky. Ať
tak nebo tak, jsou to prsteny, které jen tak na někom
neuvidíte.

Jsou nějaké trendy, co se snubních
prstenů týká?

V posledních letech je častým požadavkem, aby
vzhled byl přírodní a nepravidelný. Ale upřímně řečeno, spíše než trendy je důležité řídit se vlastním
rozumem a tím, co je vám blízké. Naše ﬁrma nabízí klasiku i atypičnost a zakázkové zpracování, tak
aby si každý zákazník mohl zvolit prsten takový, jaký
se mu líbí. S trochou nadsázky se dá říci, že nejlepší
prsten je ten váš, který vám dobře sedí a odráží vaši
osobnost i společnou lásku.

Vaše prsteny jsou často tvořeny na
zakázku. Jak probíhá jejich vznik?

Naší doménou jsou prsteny tvořené na přání zákazníka. Samozřejmě za ty roky máme kolekci oblíbených typů prstenů. Velmi často přijdou sami klienti

se zajímavým nápadem, který společně realizujeme.
K výrobě nepoužíváme žádných přesných strojů, vše
je čistě kovářská, šperkařská a zlatnická práce. Patří
k ní určitá jemná asymetričnost, což z každého kusu
dělá originál.

Vybrat správnou velikost prstenu
bývá často oříšek….

Přijeďte za námi do Pecky a my vám prsty změříme... Nejde jen o samotnou velikost prstenu, ale také
o jeho šířku. V úvahu je potřeba brát také tvar a další drobné nuance. Rozhodně nedoporučujeme domácí
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aby je nenosili nikdy. Jen je třeba volit vlastnosti prstenu tak, aby šel dobře sundávat, ale na druhou stranu nebyl příliš volný a nepadal.

Vaše prsteny mají často „surový“
vzhled a v kombinaci s kameny
vypadají až magicky. Jak je
důležité o prsteny pečovat, aby
jejich vzhled vydržel?
měření pomocí papírků či krejčovského metru. Záleží totiž na každé desetině milimetru. Pokud to máte
k nám příliš daleko, doporučuji zdarma objednat zkušební měrku prstenu na které si rozměry ověříte.

Dá se říci, jací jsou Češi, co se týká
výběru snubních prstenů?

Naši zákazníci mají rádi méně tradiční pojetí prstenů a sází na originální vzhled. Na druhou stranu
jsou naštěstí ve srovnání se zahraničím rozumnější
v požadavcích na rozměry a různé výstřelky. Klienti
ze zámoří mají například často požadavky na velkou
šířku či robustnost prstenů.

Dříve muži často sundávali prsten
hned po svatbě, protože jim nebyl
pohodlný. Jak jsou na tom dnes?

Při schůzkách s klienty se často dozvíme, že tím,
kdo inicioval výběr prstenu právě v naší dílně, je muž.
Většinou je zaujme hrubá struktura kovaného prstenu, a to, že vypadá chlapsky a nebo jim připomíná damašek na čepeli nože či samurajského meče. Nastávajícím nevěstám se zase líbí přírodní kameny, které
do prstenů osazujeme. Často také od mužů slyšíme,
že nemohou prsteny nosit v práci, ale to není důvod,
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O prsteny není nutné nijak zvlášť pečovat, protože jsou vyrobeny pro každodenní nošení. Na druhou
stranu je třeba si uvědomit, že nejsou nezničitelné.
Dennodenním nošením se prstýnky postupně obrušují. Osobně zastávám názor, že je to takový záznam vašeho života a je to vlastně hezké mít po letech prsten,
na kterém je vidět, že je s vámi spojený, stejně jako
partner. K většině prstenů nabízíme zdarma doživotní servis. V rámci servisu umíme obnovit povrchovou
úpravu, upravit velikost či obnovit rytí.

Světem hýbe tzv. pomalý styl
života, kdy se stalo trendy využívat
seconhandové zboží, recyklace
a upcykling. Je možné aplikovat
tento styl života i co se týká
snubních prstenů a šperků?

Po domluvě je možná vlastně jakákoli zakázka. Již
jsme kombinovali část prstenu po babičce s novým damasteel prstenem. Občas se setkáváme i s netradičními požadavky, jako je ozdoba ze zubu koně či psa.
Fantazii se meze nekladou. A osobně se na takové
zakázky velmi těším, protože přinášejí nové podněty
a mnohdy i posouvají naše technické možnosti vpřed.
TEXT: MICHAELA ČENTEŠOVÁ

WOMAN móda
Peplum top,
Lake Studio.

Vlněný blazer,
Balmain.

Kabelka se
zrcadlovým
efektem,
L’Afshar.

MUST
have

Letošní PODZIM
ROZJEĎTE ve
velkém STYLU.

Hedvábný
top,
Alexis.

Kalhoty s vysokým
pasem, Elisabetta
Franchi.

Zapomeňte na pochmurné
počasí a rozzařte své okolí
originálními a úchvatnými
modely v zářivých a metalických barvách.
TEXT: JANA MILITKÁ
Zlaté náušnice,
Elisabetta
Franchi.

Šaty zdobené
knoflíky,
Elisabetta
Franchi.
Saténové lodičky
s mašlí, Christian
Laboutin.
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Lodičky se
zrcadlovým efektem,
Gianvito Rossi.

Foto: archivy ﬁrem

Asymetrické šaty,
Rosario.

WOMAN móda
Třpytivé kotníkové
boty, Christian
Louboutin.

Boty zdobené
třásněmi a sponou,
Balenciaga.

Semišové boty
s metalickým
efektem,
Christian
Louboutin.

ČAS

doladit svůj

BOTNÍK

Semišové boty
s leopardím
potiskem,
Aquazzura.

Leopardí
kotníčkové boty,
Christian
Louboutin.

Nastal ČAS kotníčkových
BOT. A to jak do PRÁCE, tak
na KÁVU s kamarádkami.
Každá žena má slabost pro něco jiného.
Některá pro kabelky, jiná pro šperky. Čím
bývají ženy posedlé nejvíce? Přece stylovými botami. Vyberte si ty své i vy.
TEXT: JANA MILITKÁ

Semišové
boty zdobené
třpytivými
květy, Sophia
Webster.

Kotníčkové boty
s černou vsadkou,
Dolce & Gabbana.
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Síťované
kotníčkové boty,
Gianvito Rossi.

Foto: archivy ﬁrem

Kotníčkové boty
z PVC s metalickou
fólií, Christian
Louboutin.
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Lyžařské brýle
Bogner Just, 5751 Kč,
www.ski-max.cz.

Rukavice Sportalm Ante
Ice Blue, 5190 Kč,
www.ski-max.cz.

Dámská vesta Sportalm
Central, 7690 Kč,
www.davidsport.cz.

HURÁ

High Society Charlene
Ski jacket, 29 490 Kč,
www.davidsport.cz.

na lyžovačku
Těšíte se na LYŽOVÁNÍ,
SNOWBOARDING, běžkování
nebo jen na PROCHÁZKY po
zasněžených kopcích?

Čepice Sportalm
Rute, 2890 Kč,
www.ski-max.cz.
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Foto: archivy ﬁrem

Zimní boty Diavolezza
Black Fox, 6894 Kč,
www.ski-max.cz.

High Society Lani
Softshell, 12 070 Kč,
www.davidsport.cz.

Bunda Sportalm
Lussa, 27 990 Kč,
www.ski-max.cz.

w w w. d a v i d s p o r t . c z

Chcete-li si tuto zimu jen užívat a netrápit
se zkřehlými prsty a omrzlinami, vezměte
si na pomoc takzvané funkční technologie
a chytré materiály, které nabízejí naše tipy.
Ty vám zaručí teplo a pohodlí při všech zimních radovánkách.
TEXT: JANA MILITKÁ
Dámské boty Tecnica Moon
Boot Monaco, 4070 Kč,
www.davidsport.cz.

WOMAN móda

MÁTE RÁDY KVALITNÍ ORIGINÁLNÍ
KABELKY A DRAHÉ KOVY?

Pod lehkou
TAKTOVKOU

PRÁCE DVOU ČESKÝCH DESIGNÉREK
VÁS NADCHNE

Značka Imreczeova nabízí
DOKONALÉ zpracování,
jednoduchost, NEFORMÁLNÍ
ELEGANCI a avantgardu.

Kabelky z dílny Kláry Šedivé, která tvoří pod značkou delagray, jsou neotřelé, perfektně zpracované
a originální. Stříbrné a zlaté šperky od Sylvie Majerové jsou veselé, barevné a také originální.
Tyto dvě ženy spojily své síly a společně už druhým rokem tvoří kabelky doplněné o stříbrné
plechy nebo drahé kameny. Je to jedinečné spojení, které nikde jinde neuvidíte!

Užijte si podzim v nové kolekci značky
Imreczeova. V obvykle monochromatických oděvech se spojují čisté klasické linie
s propracovanými detaily. Minimalistický
základ kolekcí doplňují jak jemně elegantní ženské kusy, tak modely pohrávající si
s maskulinní formou a střihem.
TEXT: JANA MILITKÁ

V rámci spolupráce Kláry se Sylvií vzniká řada Hammered, kdy jsou tepané stříbrné plechy ručně
všity do přírodní kůže a tvoří tak nepřehlédnutelnou ozdobu předního dílu kabelky. Druhá řada
se jmenuje Gemstones a ta se vyznačuje použitím drahých kamenů, které zdobí kabelky formou
stříbrné spony.

Foto: archiv Imreczeova

Každý kus vzniká jako jedinečný doplněk, můžete se domluvit na barvě použité kůže, typu
kabelky, drahém kameni nebo tvaru stříbrného plechu. Ukázku prací obou designérek najdete
na www.shop.delagray.cz a www.sylviemajerova.cz, jejich práce vás potěší! Vždyť kdo by nechtěl
být originální a jedinečný?
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WOMAN tipy móda
Dámské hodinky
Prim Linea Esence
Nová kolekce českých hodinek Prim
zaujme na první pohled minimalistickým
nadčasovým designem. Vybírat můžete
z osmi barevných variant číselníku,
který působivě mění odstín podle
úhlu a intenzity světla, 14 900 Kč,
www.prim.cz.

Zlatý prsten s diamantem
Roztomilý prstýnek s přírodním motivem trojlístku je vyroben
z bílého 14k zlata a uprostřed ho zdobí drobný čirý diamant
v kulatém neboli briliantovém brusu. Šperk je součástí
autorské kolekce Yetel, 8900 Kč, www.klenota.cz.

#mycalvins
Vždycky se najde důvod, proč
s někým speciálním sdílet
výjimečný okamžik. Hodinky
Calvin Klein #mycalvins
mají schopnost propojit
přátelství a vyjádřit to pravé.
Set je tvořený třemi řemínky,
které se dají libovolně měnit
a prohazovat, 6400 Kč,
www.meridamorava.cz.

Dámské triko
CO/DDR3
Bezešvé prádlo určené jako první,
případně druhá vrstva ošacení.
Úplet je tvořen rychleschnoucím
mikrovlákenným polypropylenem
v mírně strukturální vazbě, což
zajišťuje, že se ani navlhlý výrobek
nelepí na pokožku, 1199 Kč,
www.moira.cz.
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Kvalitní
značková móda
Vyberte si z nabídky
dámského oblečení
a bohatého sortimentu značek,
jako je Diane Laury, MillionX,
Marco Moralli, Makr, Ria-Móda,
Botega Elena 3 a dalších,
www.ammerit.cz.

Zlatý prsten s rubínem
Dopřejte si prsten ze 14karátového zlata s přírodním
rubínem v krásné zářivé barvě. Originální prsten patří
do kolekce Gold Line z dílny Sylvie Majerové,
18 000 Kč, www.sylviemajerova.cz.

Liu.Jo Milano
dobývá svět módy
Hodinky, které jsou nejen
skvělým ukazatelem času,
ale také módním hitem.
Značka Liu.Jo přináší neustále
skvělé tipy. Hodinky Glamour
Globe v černém provedení
s krystaly a růžovým zlacením
jsou hitem podzimu, 4350 Kč,
www.minuta-hodinky.cz.

Dámské triko
MW/DDR
Triko z dvouvrstvého úpletu
Merino Moira, který výborně
odvádí vlhkosti od těla do
vnější vlněné vrstvy z velmi
jemných vláken Merino
Super Fine 16 µm zajišťujících
dokonalou izolaci proti chladu,
1499 Kč, www.moira.cz.

WOMAN tipy móda
Krajkový
kardigan Cream
Velice příjemný, pohodlný kardigan
s jemným krajkovým lemem
a s dlouhým rukávem. Bez
zapínání. K dispozici je ve více
barvách. Kardigan lze doplnit
i topy ve stejném stylu,
1090 Kč, www.kacuzzz.cz.

Královna náhrdelníků Maxima
Dokonale kulaté perly z jižního Pacifiku se mohou
pochlubit ohromujícím průměrem 18-20 mm. Dechberoucí
sofistikovanost perel obklopují tři „perly“, které obsahují
630 třpytivých briliantů nejvyšší kvality, www.halada.cz.

Šperk, který
nosí štěstí
Ideální dárek s nadčasovou
hodnotou: kvalitní a zajímavý
šperk. Potěšte partnerku,
maminku či dceru stříbrným
andělem! Unikátní design
limitované série ze
stříbra 925/1000, dárkové
balení zdarma, 595 Kč,
www.zlato-stribro.cz.

Šaty Heleny
Bedrnové Wow
Designové pouzdrové šaty
z pružného přiléhavého úpletu,
s kimono plizovanými rukávy
s vysokými manžetami,
s výstřihem do V, zdobené
signovaným strečovým páskem,
9998 Kč, www.modain.cz.
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Dámská bunda
MS-L/DBZ3
Bunda je určena pro lehké sportovní
aktivity nebo běžné denní nošení. Je
tvořena vícevrstvou výplňovou textilií,
která je díky vrchní tkanině větruodolná
a vodoodpudivá. Na rubu je opatřena
hřejivým fleecem, 2790 Kč,
www.moira.cz.

Elega by Dana M.
V nové kolekci je kladen důraz na praktičnost
a perfektní vnitřní uspořádání. Součástí kolekce
jsou kabelky přes rameno, menší i větší crossbody,
shopper tašky a také batůžky, www.elega.cz.

RELAX
PODPŮRNÉ
KOMPRESNÍ PUNČOCHY

Chytré hodinky
pro úzké zápěstí
Garmin vívoactive4S jsou
sportovně všestranné hodinky.
Dokážou změřit běh, jízdu na
kole, plavání, lyžování a řadu
dalších sportovních aktivit,
včetně jógy nebo golfu. Jsou
vybavené virtuální peněženkou
Garmin Pay, od 7290 Kč,
www.garmin.cz.

Nová kolekce
Imreczeova
Zdeňka Imreczeová i letos
představuje řadu minimalistických
kabátů. Jejich nadčasový design,
různorodé barevné spektrum
a neobvyklý mix tvarové inspirace
nabízí na adrese showroomu
v Korunní 92, imreczeova.com.

Kompletní nabídku kolekce RELAX
najdete na e-shopu

medi-expert.cz

od roku 1992

Zdravé a krásné vlasy
s Hennou

krása

NA
VLASTNÍ
KŮŽI

100% přírodní barvy

SEZNAMTE SE
SE ŽHAVÝMI PODZIMNÍMI
NOVINKAMI.

v 10-ti odstínech

Barvení Hennou nenarušuje vlas,
je šetrné a dlouhodobé.

Foto: archiv redakce

Přírodní péče o vlasy
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Všechny produkty této regenerační řady
obsahují bylinu Henna, která chrání
a vyživuje vlasy. S Hennou budou vaše vlasy
zdravé a pružné s přirozeným leskem.
Rozdíl poznáte již po prvním použití.

Nově i 2 odstíny barvy pro muže.

Navštivte nás na www.henna.eu

WOMAN krása

Rozmazlujte

svou PLEŤ
i po létě

V první řadě je důležité vyhledat vhodnou kosmetiku, která je zdrojem cenných surovin s obsahem vitaminů a antioxidantů. Vaše pozornost by v takovou
chvíli měla směřovat k přírodní kosmetice bez obsahu parfemace, chemických složek a alergenů. Velmi
prospěšné jsou naopak přírodní oleje v bio kvalitě,
jež jsou proslulé svým výživným složením a schopností dostatečně hydratovat pokožku. Právě přírodní
oleje jsou neodmyslitelnou součástí luxusní značky
Onclé, která pro ženy všech věkových kategorií navrhla unikátní řadu s pečujícími účinky, jež pomáhá
v boji proti různým problémům s pokožkou i pletí.

Jak v péči o pokožku postupovat?
1. fáze: Jemný peeling

Pokud jste si v průběhu léta nedopřála očistu pokožky v podobě pravidelného peelingu, měla byste
s ním rozhodně začít. Pro počáteční péči je dobré využít
sílu luxusního olejového peelingu Onclé s kmenovými
buňkami, který je navržený nejen pro očistu pleti, ale
i pokožky celého těla. Jeho jedinečnou vlastností je
přítomnost přírodních bio olejů, rostlinných kmenových buněk a také drcených jader šípků, které účinně,
a přitom šetrně zbavují pokožku všech nečistot.
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2. fáze: Hydratace

Jedině hydratovaná pokožka se může pochlubit
svou krásou. A právě pravidelný pitný režim pokožky
vám pomůže s obnovou pleti. Samozřejmostí by měly
být lehké kosmetické produkty s obsahem olejů, které
se do pokožky dobře vstřebávají a dokážou se v jejích
hlubších vrstvách i celé struktuře udržet. Mezi klinicky ověřené produkty, jejichž schopností je hloubkově
vyživovat a hydratovat pokožku, patří tělový balzám
Onclé s kmenovými buňkami Akosky® Apium s komplexem aktivních vzácných olejů (bio šípkový, bavlníkový, mandlový, squalan, broskvový, meruňkový),
olejem z ořechů Inca Inchi s omega 3, 6 a 9 mastnými kyselinami a 3D kyselinou hyaluronovou, jež je
proslulá svými zvláčňujícími účinky. Jeho jedinečné
složení aktivuje tvorbu nového kolagenu a chrání pokožku před jejím poškozením.

3. fáze: Příjem vitaminů

V tomto okamžiku vaše pokožka dostala téměř vše,
co ke své kráse potřebuje. Nyní už jen zbývá doplnit
zásobu vitaminů, o které v důsledku léta mohla přijít,
a také ji zahrnout antioxidanty, jež ji pomohou chránit proti nepříznivým vnějším vlivům. Veškeré tyto
potřebné látky objevíte v luxusním séru Onclé, které
je schopné dodávat pokožce vitaminy, podporovat její
přirozenou strukturu a příznivě působit na správné
sestavení kolagenu. Pokožka se tak po několika ošetřeních stává hebkou, hladkou, pevnou a krásně pružnou, navíc bez přítomnosti řady nedokonalostí.
Více informací najdete na www.eshop.oncle.cz.
TEXT: SOŇA PAŘÍŽSKÁ

Foto: archiv redakce

Léto, suchý a teplý VZDUCH,
chlorovaná či SLANÁ mořská
VODA naší pleti zrovna dvakrát
neprospívají. Co UDĚLAT,
aby naše PLEŤ v podzimním
období znovu získala svůj PŮVAB
a OSLNILA přirozenou krásou?

WOMAN krása

Všeho s mírou, toto pravidlo platí snad ve všem
a v kosmetice a péči o vzhled to platí dvojnásobně. Je
jasné, že ve čtyřiceti nemůžete být bez vrásek, jako
když vám bylo dvacet. Lepší než starat se o to, abyste
vůbec žádné vrásky neměla, je starat se o to, aby vaše
pokožka dostávala vše, co potřebuje. Díky tomu se některé vrásky vyhladí, jiné se neprohlubují a vy budete vypadat o pár let mladší, zdravější a spokojenější.
Lepší je ubrat si pět let a vypadat přirozeně krásná,
třebaže budete mít kolem očí vrásky od smíchu, než
se honit za věčným mládím a vypadat nepřirozeně
a uměle jako chodící ﬁgurína.

Vrásky

Jsou dva druhy vrásek. Jedny jsou statické vrásky,
které jsou důsledkem ochabování kůže a snížení její
elasticity. Mohou za to, že člověk začne vypadat unaveně, smutně nebo dokonce naštvaně a přísně. Ty druhé
jsou mimické, které vznikají častým intenzivním stahováním svalů na obličeji a objevují se i u mladých žen.
Nejčastějšími místy, kde mimické vrásky vznikají, je
oblast mezi obočím, kolem úst a kolem očí.

Dobijte pleti baterky

bez BOTOXU
Ať chceme nebo ne, VRÁSKÁM neutečeme. A popravdě, pokud
nechcete SKONČIT jako Helen a Madeline z filmu Smrt jí sluší,
ani byste se o to neměla pokoušet. NEZNAMENÁ to ovšem, že
byste musela REZIGNOVAT a neměla byste se snažit pár let
vaší pleti ubrat.
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Foto: archiv redakce

Jak se zbavit vrásek

Čistěte pleť: Naprostým základem péče o pleť je
pečlivě každý večer a každé ráno ji očistit od nánosu
líčidel, mazu, prachu a nečistot, které na ní ulpívají.
Jestliže pokožku neočistíte před spaním, zahráváte si
se vznikem zánětů, jež se projevují jako akné. Ráno
po probuzení je nutné pleť čistit proto, abyste odstranila nečistoty, které kůže během noční regenerace buněk vypudila na povrch.
Správná péče: Po třicítce se začnou na pleti projevovat nejen první vrásky, ale hlavně špatné zacházení v mládí. Za každou chybičku v péči teď, co se
týká vzhledu, krutě zaplatíte. Proto je nejvyšší čas
zjistit, co pokožka opravdu potřebuje. Zajděte ke kosmetičce a nechte si nejen zjistit, jaký máte typ pleti,
ale nechte si udělat také diagnostiku pleti, abyste
věděla, v jakém je stavu. Potom si vyberte péči určenou pro váš typ pleti a váš věk a také myslete na to,
v jakém prostředí se pohybujete. Ženy žijící ve městech a prožívající neustálý stres nebo ženy, které
pracují v klimatizovaných prostorách či přetopených

místnostech, potřebují jiné produkty než ženy, které
bydlí v čisté přírodě. Nezapomínejte také na to, že pokožka potřebuje jinou péči ve dne, jinou v noci a něco
jiného potřebuje jemná pokožka kolem očí.
Antioxidanty: Produktem, který by vám v boji
proti vráskám neměl chybět, je antioxidační sérum
s obsahem vitaminů C a E nebo kyselinou ferulovou,
které dokáže nejen bojovat s volnými radikály, ale
také dokáže zamezit poškození pokožky vlivem prostředí i ultraﬁalového záření. Nanáší se každý den
ještě pod krém.
Ochranný faktor nejen v létě: Většinou se
o UV faktor začneme starat ve chvíli, kdy vysvitnou
první jarní sluneční paprsky. Jenže chcete-li svou pokožku chránit, měla byste na něj myslet po celý rok.
Samozřejmě, že nemusíte během podzimu používat
opalovací krém s UV 50, ale všechny denní krémy by
měly obsahovat alespoň UV 15. Stejně tak dekorativní kosmetika by měla splňovat nejen funkci zkrášlovací, ale i ochrannou.
Hydratujte: Hydratace se skrývá nejen v kosmetických přípravcích, ale hlavně v pitném režimu.
Ostatně pokud tělo nepřijímá dostatek tekutin v podobě vody nebo neslazených bylinných čajů, nemůže
v něm nic správně fungovat a vy nemůžete čekat, že
budete stále krásná. Obzvláště pokožka potřebuje dostatek vláhy zevnitř i zvenku, aby byla pružná, vláčná a nescvrkávala se jako rozinka.
Exfoliace: Jestliže se na povrchu kůže kupí odumřelé buňky, nemůže dýchat ani přijímat živiny, a tak
i kdybyste používala nejzázračnější krém na světě,
nebude vám to nic platné. A právě proto je důležité
pokožku jednou týdně těchto odumřelých buněk zbavit a uvolnit tak cestu všem přínosným látkám, aby
se dostaly do hloubky. Používejte k tomu jemný pleťový peeling, který pokožku očistí, ale nepoškodí.
Retinol: Látka odvozená od vitaminu A může docílit toho, že se póry uvolní a lépe pročistí a vrásky
se tím mohou minimalizovat. Naneste malé množství
večer před spaním a nechte působit.

Zbavte se zlozvyků

Správnou péčí dokážete minimalizovat nebo zbrzdit vznik statických vrásek. Za ty mimické ale mohou
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Stejně jako mhouření očí i jejich
mnutí může za to, že se právě v této
oblasti tvoří vrásky nejdříve.
naše zlozvyky, pohyby, které děláte opakovaně mnohokrát denně a třeba si to ani neuvědomujete.
Spěte na zádech: Za vrásky na obličeji může být
zodpovědná špatná poloha během spánku. Pokud spíte na břiše nebo na boku a obličej si celou noc mačkáte
do polštáře, nemůžete se divit, že ráno vypadáte jako
šarpej. Nepřirozený a nadměrný tlak, který během
noci vyvíjíte na kůži na obličeji, podporuje tvorbu vrásek. Proto je ideální poloha na zádech. A pokud nedokážete na zádech spát, pořiďte si alespoň velmi jemné
povlečení s hladkým povrchem, po kterém bude obličej doslova klouzat a nebude se tak ještě více mačkat
Nešpulte: Špulení rtů je cestou, jak si zaručeně vytvořit nepěkné vrásky kolem úst, do kterých se pak
rozpíjí rtěnka. Proto se vyvarujte pití nápojů brčkem
nebo kouření, které ostatně pleti škodí nejen kvůli
špulení.
Nesahejte si na obličej: Jestli si často podpíráte
obličej rukama, dáváte si ruku pod bradu nebo si jinak mačkáte obličej, nedělejte to. Nejenže si tak zvyšujete riziko vzniku vrásek, ale také si zaděláváte na
infekci. To samé platí také pro časté mnutí očí. Kůže
kolem očí je velice jemná a náchylná k poškození, ale
také k tvorbě vrásek.
Přestaňte mhouřit oči: Jestli nechcete nosit brýle a raději nenápadně zaostřujete a sluneční brýle
považujete za zbytečnost, nemůžete se divit, že se
vám kolem očí tvoří jemné pavučinky vrásek. O oční
okolí je naopak potřeba se starat těmi nejjemnějšími
způsoby.
Odličujte se správně: Stejně jako mhouření očí
i jejich mnutí může za to, že se právě v této oblasti
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tvoří vrásky nejdříve. Často se ženy chovají ke své
pokožce hrubě během odličování. Kůži drhnou všemi
směry, jen aby se zbavily líčidel. Přitom technika odličování je pro pleť velice důležitá. Vatovým tamponkem jemnými tahy odličujte směrem od středu obličeje nebo vnitřního koutku oka ven. A pokud líčidla drží
jako přibitá, místo drhnutí nechte vatový tamponek
namočený v odličovači pár minut položený na očích,
aby mohl lépe a déle působit.

Biofáze

Myslete na sebe

Za vrásky často může nesprávná životospráva
a také nedostatek nočního spánku, bez kterého nemůže kůže pořádně regenerovat.
Omezte alkohol: Ani častá konzumace alkoholu
není pro pokožku nic zdravého. Alkohol rozšiřuje cévy
a kvůli tomu se na pokožce objevují začervenalá místa, popraskané žilky nebo zánětlivé pupínky. Kůže je
navíc dehydrovaná, což vede k prohloubení vrásek na
nehezké rýhy.
Spěte: Nedostatek spánku může za mnoho zdravotních, psychických i estetických problémů a vznik
vrásek patří mezi ně. Nevyspalá pokožka je vystresovaná, suchá a náchylná k rozvoji infekce a ekzémů.
Omezte cukr: Dalo by se říci, že osladit si život
znamená přidělat si pár vrásek. Stejně jako příliš slaná a kořeněná jídla, i ta sladká pokožku odvodňují
a oslabují.
Zkrátka pokud chcete mít krásnou pleť, je důležité
jíst, pít, čistit a spát. Výsledky na sobě pocítíte už za
pár dní.
TEXT: MICHAELA ČENTEŠOVÁ

TŘI KROK Y KE KR Á SE

D O PŘ E J T E O VÁ N O C ÍC H S O B Ě I S V Ý M B LÍZ K Ý M VO Ň AV Ý Z Á Ž I T E K
O D Č E S K É PŘ Í RO D N Í KOS M E T I K Y N O B I LIS T I LI A
Obnovující séra Biofáze vrátí vaši pleť zpátky do rovnováhy a obnoví její přirozenou
krásu díky intenzivní kúře enzymatické regenerace.

ČESK Á PŘÍRODNÍ
A R O M AT E R A P E U T I C K Á
KO S M E T I K A

... láska na první dotek
W W W. N O B I L I S .C Z
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GUINOT,

značka pro kterou je
každá z nás jedinečná

Pokožka začíná stárnout už od 25. roku a v dnešním zrychleném světě se na ní neblaze podepisuje
stres, přesušený vzduch, zhoršená kvalita životního
prostředí a také nevhodné kosmetické přípravky. Aby
nevypadala jako přesušená citlivá rozinka, je potřeba
dát jí rovnováhu a pocit bezpečí.

Individuální přístup pro všechny

Francouzská kosmetická značka Guinot, jejíž historie začíná v roce 1963, kdy inženýr chemie René
Guinot vyvinul první kosmetický přístroj využívající galvanický proud, v sobě spojuje jedinečnou profesionální hloubkovou péči a individuální přístup,
průkopnické technologie na nejvyšší úrovni a blahodárné účinky přírody. A přesně tímto spojením udělala francouzská značka v kosmetickém průmyslu
převrat. Jestli se ptáte, proč si vybrat zrovna Guinot, odpověď je jednoduchá. Protože je pro ně každá
žena jedinečná. Přístup značky vychází z přesvědčení, že vhodné a účinné jsou jen takové produkty
a kosmetická ošetření, jež vycházejí z profesionální
diagnostiky pleti a odpovídají individuálním potřebám každé klientky. Právě diagnostika pleti je zá-
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kladním prvkem v procesu komplexního kosmetického ošetření. Nejedná se o nějaké voňavé krémíčky
v designových obalech, které dělají větší parádu než
jejich obsah, ale o nabídku přípravků s farmaceutickými vlastnostmi. Odborný výběr šitý na míru pokožky je důvodem, proč jsou přípravky dostupné jen
ve vybraných kosmetických salónech, kterých je na
celém světě zhruba 11 tisíc a kde pracují pouze speciálně vyškolené kosmetičky či specializovaní lékaři,
nebo na vlastním e-shopu www.guinot-paris.cz.

Tělo jako ze škatulky

Značka Guinot se nespecializuje jen na pleť obličeje, ale i na celé tělo. Přístrojové a manuální ošetření, jež provádí ve vybraných salónech, dokáže zatočit
s tukovými polštářky i celulitidou a zpevnit pokožku,
která věkem přirozeně ochabuje. Výjimečné je také
ošetření unavených nohou nebo masáž přírodními
oleji, která provoní smysly a uvolní tělo.

Etický přístup

Protože si tato značka zakládá na velmi profesionálním přístupu, je pro ni důležité, aby přístup kosmetiček byl na celém světě stejný. Proto každoročně
Guinot institut vyškolí okolo 4000 lidí a vy si tak
budete moci užít stejnou péči, ať jste v kterékoli ze
70 zemí, ve kterých se nalézají salóny Guinot. Stejně
jako profesionalita je pro francouzskou kosmetickou
značku důležité etické smýšlení a ochrana životního prostředí. V přípravcích tak nenajdete parabeny,
agresivní parfemaci ani GMO a naprostou samozřejmostí je, že nejsou testovány na zvířatech. Čím krásnější totiž bude naše planeta, tím krásnější budeme
i my, a značka Guinot to dobře ví.
TEXT: MICHAELA ČENTEŠOVÁ

PULS - PRAHA

kadeřnické potřeby
Foto: archiv redakce

Každá žena si ZASLOUŽÍ to
nejlepší! Nezáleží na věku, protože
ŽENY mohou být a také jsou
všechny krásné, jen možná některé
potřebují OPEČOVÁVAT více než
jiné. Právě ženy s nedostatky na své
pleti NEJLÉPE ocení profesionální,
kvalitní a INOVATIVNÍ péči, jež
se vypořádá s ochabováním,
vráskami, PIGMENTOVÝMI
skvrnami, dehydratací nebo s akné.

Nouvelle Double Effect
Vlasová řada pro suché a poškozené vlasy.
Chmel posiluje a vyživuje vlasy u kořínků,
keratin obaluje vlas a spravuje jeho strukturu.
● Vlasy jsou okamžitě zdravější a krásnější, bez zatížení!
●
●

Kamenná prodejna: PULS-PRAHA, kadeřnické potřeby
5. května 851/70, Praha 4

www.nouvelle.cz | www.puls.cz
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SynCare
DermaBOTEXIN
SynCare

NOČNÍ KRÉM
DermaBOTEXIN

NOČNÍ KRÉM SynCare
BB KRÉM
SynCare
DermaBOTEXIN
BB
KRÉM

SynCare
DermaBOTEXIN
SynCare
SÉRUM
DermaBOTEXIN

DermaBOTEXIN SÉRUM

KRÁSNÁ

ZPOMALTE
ZPOMALTE
STÁRNUTÍ
STÁRNUTÍ
PLETI
PLETI

v každém věku

Co je skinbooster?

Skinbooster je jedna z nejefektivnějších metod
omlazení, projasnění a intenzivní hydratace unavené
a suché pleti. Skinbooster je unikátní v několika směrech. Hydratace probíhá zesíťovanou (zahuštěnou)
kyselinou hyaluronovou, která je odolnější vůči lidské
hyaluronidáze, a tím má v tkáni delší životnost. Na
rozdíl od jiných metod pleť hydratuje hloubkově a zevnitř. Navíc je to skvělá anti-aging technika, jelikož
stimuluje tvorbu kolagenu a omezuje tvorbu vrásek.

Kdy metodu využít?

Pokud je vaše pokožka unavená a vysušená sluněním, klimatizací či agresivním počasím, pak je metoda skinbooster určena právě pro vás. Dále je ideální ji
podstoupit, pokud na sobě pozorujete známky stárnutí. Neznamená to ale, že není vhodná pro mladé lidi,
naopak, v dospívání je naše pleť často dehydrovaná,
s čímž právě skinbooster dokáže také skvěle pomoci.
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Jak neinvazivní zákrok probíhá?

Ošetření metodou skinbooster spočívá v hloubkové
aplikaci zasíťované kyseliny hyaluronové pomocí ultratenkých jehliček. Typ jejího zasíťování mimo jiné
určuje, kolik vody na sebe bude vázat. Samotnému
zákroku předchází aplikace znecitlivujícího krému,
který z ošetření učiní bezbolestnou záležitost. Hlavice
speciálního přístroje vytvoří podtlak, který jemně vyzdvihne pokožku, takže se materiál dostane do přesné
hloubky. Přístroj má technicky dokonalý a perfektně
řiditelný systém, zasíťovaná kyselina hyaluronová je
tak aplikována v přesně určeném množství do přesně
zvolené hloubky kůže. Pokožka je ošetřena naprosto
rovnoměrným rozprostřením účinné látky po celé ploše. Dosud neexistovala metoda, která by tak precizně
dosáhla plošné hydratace.

Zralá pleť je ohrožena poklesem elasticity a vyšší tvorbou vrásek, včetně
mimických.
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Jaké výsledky můžeme očekávat?

Již po prvním ošetření vidíte v aplikované oblasti
hezký hydratační efekt, pleť je svěží a mladistvá, dochází k jejímu zpevnění, zlepšuje se pružnost, vyhlazují se jemné vrásky a hluboké vrásky se redukují.
Výsledek přetrvá devět měsíců až rok, v závislosti na
typu pleti, celkovém stavu kůže, ale i životosprávě
klienta. V každém případě je možné ošetření metodou
skinbooster kdykoliv opakovat.

Kde absolvovat?

Pokud jste po vyzkoušení metody zatoužila i vy,
svěřte se do rukou odborníkům z PRO visage. Jedná
se o estetické centrum zaměřující se na přístrojová
ošetření. Za prioritní cíl si kladou naprostou spokojenost svých klientů, kteří jsou opečováváni v luxusních
prostorách v centru Prahy. Více informací najdete na
www.provisage.cz.
TEXT: BĚLA GABRIELOVÁ

VŠECHNY TYTO PŘIROZENÉ FAKTORY DOKÁŽOU ELIMINOVAT PŘÍPRAVKY SYNCARE DERMABOTEXIN.
VŠECHNY TYTO PŘIROZENÉ FAKTORY DOKÁŽOU ELIMINOVAT PŘÍPRAVKY SYNCARE DERMABOTEXIN.

Foto: archiv redakce

Každá žena touží mít KRÁSNOU
pleť a je jedno, jestli jí je dvacet
nebo ŠEDESÁT. Doby, kdy byly
na trhu dva krémy, které vám
nevyhovovaly, jsou už dávno
pryč, takže se kromě POUŽÍVÁNÍ
KVALITNÍCH kosmetických
přípravků můžete svěřit i do rukou
odborníků. Pokud tedy nejste
SPOKOJENA s kvalitou své pokožky,
vyzkoušejte novou KOSMETICKOU
metodu skinbooster.

První vrásky se objevují už kolem 30. až 35. roku, zejména v oblastech kolem očí a úst. Kromě
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který uvolňuje vrásky stejným způsobem jako botulinotoxin, ale bez nežádoucích účinků.
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PODZIM A ZIMA
v Lázeňském domě PERLA

Ideální období
pro zkrášlovací

Příjemné rodinné prostředí
s širokým výběrem procedur

ZÁKROKY

Dopřejte si příjemnou relaxaci na závěr roku:
Pobyt nejen pro seniory – 3 noci od 4 820 Kč/os.
Léčebný pobyt na klouby – 7 nocí od 7 790 Kč/os.
Akční nabídka:
Při zakoupení pobytu v délce 2–3 nocí zdarma domácí mátový čaj v baru
Pobyt v délce 4 a více nocí – zdarma vstup do sauny
Platí pro pobyty objednané od 27. 9. s nástupem od 1. 10. do 30. 11. 2019
Speciální pobyty:
Svatomartinské hody – 2 noci od 4 230 Kč/os.
Povánoční pohádkový relax – 3 noci od 6 470 Kč/os.
Lázeňský Silvestr v Perle – 3 noci od 7 189 Kč/os.

Na jaře se znovu OBROZUJE
naše ENERGIE a máme chuť
experimentovat s DEKORATIVNÍ
kosmetikou, v létě jsme plné energie
a PREFERUJEME nude look.
A podzim? Podzim je tím nejlepším
obdobím pro NÁVŠTĚVU estetické
kliniky.

Odstranění pigmentových skvrn

Pigmentové skvrny vznikají při nadměrné tvorbě melaninu, jehož funkcí je ochrana pokožky před
UV zářením. K jeho nadprodukci dochází v důsledku
dlouhého vystavení pokožky slunečnímu záření, hormonálních změn, stárnutí, zjizvení kůže nebo dědičné
predispozice. Navíc „stařecké“ skvrny se objevují již
po čtyřicítce.
Lze se jich zbavit pomocí bělicích krémů určených
pro domácí péči, chce to však trpělivost, protože se
jedná o běh na velmi dlouhé trati. Mnohem rychlejší
a účinnější je léčba chemickým peelingem či laserem.
Principem chemického peelingu je aplikace exfoliačního chemického roztoku na oblast pigmentové
skvrny. Díky působení použité látky je odstraněna
povrchová vrstva pokožky a s ní i pigmentová skvrna.
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Při odstraňování pigmentových skvrn frakčním
CO2 laserem jsou ve střední vrstvě pokožky vytvářené drobné sloupce koagulované tkáně, při jejichž
hojení dochází k tvorbě nových kolagenních vláken.
Výsledkem je nejen pleť bez pigmentových skvrn, ale
také viditelně mladší a zdravější vzhled.
Pigmentových skvrn se můžete zbavit i za pomocí
pulsního laseru, který působí na molekuly melaninu,
které rozbíjí na obrovské množství mikročástic, jež se
z těla vyloučí lymfatickým systémem.

Nejlepší dárek je dárek pro zdraví
Udělejte svým blízkým radost na
Vánoce naším poukazem.

Bez jizev

Pokud vás trápí jizvy nebo vám zůstaly drobné jizvičky po akné, i na jejich zacelení je právě teď ten správný
čas. Zbavit se jich můžete podobně jako pigmentových
skvrn, tj. chemickým peelingem a laserem. Chemický
peeling je vhodný při mírné formě akné a pro zjemnění
nepříliš hlubokých jizviček po něm. Ošetření CO2 laserem se používá pouze pro zahlazení jizviček, nehodí se
jako léčba aktivní formy akné.
Díky laseru také můžete na podzim jednoduše
omládnout prostřednictvím laserového resurfacingu.
TEXT: JANA MICKOVÁ

Foto: archiv redakce

Od podzimu do jara je totiž možné provádět ošetření, která porušují celistvost kůže a po nichž je nutné chránit se před UV zářením. Jedná se především
o laserové zákroky, ale čas padajícího listí je skvělým
obdobím například pro chemický peeling či aplikaci
mezonití.

DÁRKOVÉ POUKAZY V PRODEJI!

LÁZEŇSKÝ DŮM PERLA, Břeclavská 700, 691 44 Lednice, tel.: 519 304 811, e-mail: recepce@lednicelazne.cz
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POHLED
do očí
Denní KRÉM, noční krém, oční
krém, krém na ruce, NOHY, lokty,
paty, DEKOLT a prsa a kdoví na
co ještě. Je ale opravdu NUTNÉ mít
na každou ČÁST těla jiný krém?
Co se týká očního krému, tak
JEDNOZNAČNĚ ano.

Mohlo by se zdát, že oční krém je jen zmenšený kelímek denního krému, který vymyslely kosmetické
ﬁrmy, aby vydělaly, ale není tomu tak. Oční krém je
stejně jako sama pokožka očního okolí speciﬁcký. A to
jak složením, tak také konzistencí.

není potřeba říkat, že krém za ani ne čtyřicet korun
nebude žádným zázrakem, ale spíše jen mazadlem
s příjemnou vůní. Zároveň ale nemusí platit, že čím je
produkt dražší, tím je také lepší. Důležitý je obsah pečujících látek a jejich koncentrace. Pro oční okolí jsou
nejvhodnější přípravky s obsahem světlíku lékařského, který dokáže ulevit unaveným očím, důležité jsou
hydratační složky jako kyselina hyaluronová a kolagen i obsah vitaminů A a E. S přibývajícím věkem
by pak měly přibývat i liftingové složky a množství
vyživujících látek. Je už pak jen na vás, jestli vám
bude vyhovovat spíše gelové složení, lehký krém, anebo naopak sáhnete po sametovém hutném produktu.

Jak vybrat oční krém

Jak na to
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3 dny

plné slev

9. – 11. 11.

slavíMe devÁté

www.galerieharfa.cz

od soboty 9. 11. do pondělí 11. 11. v galerii harfa

pŘiJMěte poZvÁní do parfUMerie sephora v galerii harfa a neChte se hÝČKat!

Oční krém používejte vždy ráno, jakmile pleť očistíte od všeho, co ze sebe během noci vyloučila. Nikdy oči
nemněte ani nedrhněte, krém nanášejte směrem od
vnějšího koutku, jemně vklepejte pod spodní víčko směrem k vnitřnímu koutku, pokračujte přes horní víčko
až k obočí a nazpět k vnějšímu koutku. Nechte vstřebat
a teprve potom nanášejte make-up.

Kdy je čas na péči

Bude to znít možná divně, ale s péčí o oční okolí byste měla začít už ve chvíli, kdy se začnete líčit. Ideální věk je tedy zhruba kolem osmnácti let. Oční krém
proti vráskám pak přichází na řadu kolem pětadvacátého roku, kdy dosahuje pokožka svého vrcholu a začíná pomalu, ale jistě ochabovat, ztrácet svoji hustotu
a pružnost.
TEXT: MICHAELA ČENTEŠOVÁ

Foto: archiv redakce

Nezáleží na tom, jaký typ pleti máte na zbytku obličeje, protože v oblasti očí je pokožka až pětkrát tenčí, neobsahuje podkožní tuk, a proto je také citlivější,
projevuje se na ní nesprávná životospráva, dehydratace i časté líčení a nešetrné odličování nebo ještě
hůř, neodličování. Mimoto je tato oblast tou, která
je z celého obličeje namáhaná nejvíce, krabatí se při
každém zamžourání a grimase, jakmile se zamračíte
nebo usmějete, a tak není divu, že právě kolem očí se
tvoří vrásky jako první. A právě proto, že je pokožka
kolem očí tak jiná, potřebuje péči, která bude určena
jen jí. Rozhodujícím faktorem pro výběr toho, který
oční krém používat, je věk a to, jestli potřebujete řešit
vrásky, citlivost očí, pigmentové skvrny nebo jen pokožku hydratovat.
Na trhu je očních krémů nepřeberné množství, ale
ne všechny z nich dokážou to, co hlásá jejich obal. Asi

Užijte si

9. 11.

10. 11.

11. 11.

VIP DEN BENEfIt

VIP DEN too facED

VIP DEN EIsENBErg

srDEČNĚ VÁs ZVEME Do ParfUMErIE sEPHora V galErII Harfa, KDE Na VÁs BUDoU ČEKat ProfEsIoNÁlNÍ MaKE-UP artIstKY, KtErÉ
VÁs NalÍČÍ a PŘEDstaVÍ VÁM NoVINKY ZE sVĚta KrÁsY. NEVÁHEJtE a rEZErVUJtE sI I VY sVŮJ tErMÍN Na WWW.sephora-slUZby.CZ

WOMAN krása

PŘEKÁŽÍ TI?
DEJ BRÝLÍM SBOHEM

Golden
GLOW

LASEROVÁ
OPERACE
8 500 KČ
Golden Glow Massage Gel
Gel oživí a uvolní pleť. Hydratuje, váže
vlhkost, podporuje pružnost pokožky,
zlepšuje přirozenou ochrannou funkci
pokožky a po použití jsou jemné linie
a vrásky méně viditelné. Pokožka je
vyživená a září mladistvým vzhledem.

Předoperační vyšetření
a záruka v ceně!

Vyzkoušejte
OKOUZLUJÍCÍ
ošetření čistým
ZLATEM.
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Golden Glow Serum
Sérum intenzivně zvlhčuje, vyhlazuje suché linie, podporuje ochrannou kožní
bariéru a dodává svěží vzhled. Má hydratační a anti-aging efekt a chrání před
volnými radikály. Zklidňuje pokožku a stimuluje syntézu kolagenu.

Foto: archiv Christoph Trade

Golden Glow
Peel-Off Mask
Maska s viditelným efektem
hydratuje a zpevňuje kůži.
Obsahuje 100% přírodní perlový
prášek, který má revitalizační
účinek perleti a ochranný účinek
proti vnějším vlivům prostředí.
Díky masce se pleť oživí, rozzáří
a je hedvábně měkká.

Zlato nejsou jen luxusní šperky, ale také luxusní péče o pleť.
Proto Janssen Cosmetics představuje exkluzivní sezónní
ošetření Golden Glow, které
dodává pleti sametovou jemnost a mladistvý lesk. Tato jedinečná limitovaná edice obsahuje mimo
zlata i stoprocentní perlový prášek a vše
je podtrženo vůní šampaňského. Otestujte
i vy jedinečné produkty, které vás budou
hýčkat.
TEXT: SOŇA PAŘÍŽSKÁ

Akce platí při objednání
do 30. 11. 2019

810 999 999

KlinikaGemini

www.gemini.cz

WOMAN krása

Peter Thomas Roth 24K Gold
Luxusní zpevňující maska na obličej
s liftingovým efektem, 1854 Kč,
www.notino.cz.

Nuance Magical Supreme
Zlatá maska s okamžitým
zpevňujícím účinkem. Obsahuje
výtažek z jantaru působící jako
silný antioxidant, 799 Kč,
www.docsimon.cz.

Nejen pro

Almara Soap Clean Face
Přírodní maska na obličej pro mastnou
a problematickou pleť, 149 Kč,
www.ceska-biokosmetika.cz.

Namasté Purifying
Charcoal Wonder Mask
100% přírodní čisticí maska
ideální pro mastnou
a problematickou pleť,
795 Kč, www.rituals.cz.

Pečujte o sebe v malebném lázeňském resortu nedaleko Prahy a přijeďte na pobyt.

KRÁLOVNY

Tři dny splněných přání
ČOKOLÁDA

Dopřejte své pleti LUXUS
v podobě MASKY a zapomeňte
na zašedlou a UNAVENOU pleť.

Fresh Capsule
Super hydratační
maska pro extrémně
vysušenou pleť, 180 Kč,
www.sephora.cz.

Maska navrátí vaší pleti mládí. Okamžitě
ji osvěží, vypne a dodá jí zářivý vzhled. Díky
jejím hloubkově čisticím účinkům se šetrně
zbavíte všech nečistot a výsledkem bude dokonale čistá, hydratovaná pleť s lehce narůžovělým tónem.
TEXT: JANA MILITKÁ
Clear Improvement
Charcoal Honey Mask
Maska s obsahem černého
bambusového uhlí a medu pro
problematickou pleť, 820 Kč,
www.sephora.cz.

Délka pobytu: 3 dny / 2 noci
Ubytování:
komfortní jedno nebo dvoulůžkové pokoje
Strava:
polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• 1x čokoládová masáž zad
• 1x čokoládový zábal dolních končetin
• 1x čokoládová lázeň
• 1x parafínový zábal na ruce
Cena pobytu již od
• 1x esenciální olejová aroma koupel
*

Gold Purifying
Face Film Mask
Čisticí zlatá slupovací
pleťová maska, 341 Kč,
www.eshop-tiande.cz.

3.290,- Kč/osoba

Léčebný pobyt LIGHT
Délka pobytu: 4 dny / 3 noci
Ubytování:
komfortní jedno nebo dvoulůžkové pokoje
Strava:
polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• 1x vstupní lékařská konzultace
• 1x klasická částečná masáž zad
• 1x Calmonalová perlivá koupel
• 2x skupinové cvičení
• 1x bazén (volné plavání 30´)
• 1x parafínový zábal na ruce
Cena pobytu již od

Balíček krásy

4.265,- Kč/osoba*
*/Uvedená cena je včetně
zákonné sazby DPH.

Balíček lázeňských procedur, které lze
čerpat během jediného dne.
• základní kosmetické ošetření
• základní střih a styling
Cena balíčku
• masáž hlavy při kadeřnickém úkonu
*

Pineapple Glow
Moisturizing and
Brightening Face Mask
Rozjasňující a vyhlazující
maska zajistí pleti
hydrataci, 1090 Kč,
www.sephora.cz.
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24k Gold nourishing elixir
Ultra oživující vyživující pleťová
textilní maska s 24karátovým zlatem,
69 Kč, www.eveline.cz.

Foto: archivy ﬁrem

980,- Kč/osoba

Další nabídku bezmála 20ti týdenních a víkendových
léčebných i relaxačních pobytů naleznete na

www.msene.cz

L á z e ň s k ý r e s o r t n e d a l e k o P r a h y.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007 • e-mail: lazne@msene.cz
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se uvidíte ve výkladní skříni, je nutné vyjít s ním ven.
Až si tedy nanesete vzorky na tvář, nestyďte se požádat o zrcadlo a vyjít na ulici, abyste viděla, jak barva
opravdu vypadá.

Hledejte ten správný pro váš typ
pokožky

Vše o MAKE-UPU:
Vyberte si ten správný
odstín i texturu

Na první pohled se může zdát, že vybrat si správný make-up je snadné. Ostatně některé kosmetické
značky vytvořily vlastní aplikaci, která dokáže s výběrem správného odstínu pomoci. Tyto aplikace ale
nikdy nebudou tak spolehlivé jako zkusit si jej na
vlastní kůži. Ono to totiž není jen o odstínu, ale také
o textuře a množství pigmentu.

Základní pravidla

1. Jedním ze základních pravidel je vybírat make-up ve chvíli, kdy nejste nalíčená. Jedině tak poznáte,
zda vám vyhovuje nejen odstín, ale i textura. Vybrané
vzorky naneste na spodní hranu tváře a porovnejte,
který je nejbližší barvě vaší pokožky.
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2. Ještě než se vůbec vypravíte do obchodu, podívejte se na sebe na denním světle a určete, jaký barevný
podtón má vaše pokožka. Je-li narůžovělá, porcelánově bílá nebo má odstín do modra, pak jste studený typ
a musíte v regálech vybírat produkty, které mohou
mít na sobě označení C jako cold. Naopak teplý tón
pleti je ten, který jde do broskvové, oranžové a žluté.
Na produktech hledejte označení W jako warm. Pokud jste se nenašla ani v jednom, pak je vaše pokožka
v neutrálním tónu, má zelený olivový tón, a vy hledejte make-up s označením N jako neutral.
3. Všechny drogerie i parfumerie mají umělé světlo,
které barevnost make-upu hodně zkresluje. Abyste si
tedy vybrala odstín opravdu správně a nedivila se, až

Foto: archiv redakce

Make-up se pro ŽENY stává druhou KŮŽÍ v jejich každodenním
ŽIVOTĚ. Vybrat ten SPRÁVNÝ může být ale docela OŘÍŠEK.

Co se týká textury make-upu, platí, že čím mladší
a bezproblémovější pleť máte, tím potřebujete lehčí
a méně krycí make-up. Neznamená to ale, že byste
ve čtyřiceti měla začít používat divadelní líčidla. Samotná textura make-upu může být lehká, i když už se
vám na tváři objeví vrásky, jen je potřeba vybírat produkty označením lifting nebo anti-wrinkles, jejichž
složení je to pravé pro zralejší pokožku. Dokážou ji
opticky vypnout a neusazují se ve vráskách ani drobných linkách. Nejen pro suchou pokožku jsou skvělé
make-upy s hydratační složkou a mastné pleti budou
zase slušet produkty se schopností zmatnit ji. Ani
v případě, že trpíte na akné, začervenání pleti nebo
pigmentové skvrny, není nutné vytvářet si na obličeji
masku příjemnou asi jako beton. Mnohem účinnější
jsou make-upy s větším množstvím pigmentů, ale
lehkou krémovou texturou, která pokožku nezatíží
a neucpává póry.
Tekutý make-up: Je asi nejpoužívanějším druhem make-upu, který je ideální pro normální až suchou pleť. Aplikovat jej můžete klasicky prsty, beauty
blenderem, se kterým se make-up nanáší snáze než
s obyčejnou houbičkou, navíc ho spotřebujete méně.
Ideální je také speciální štětec s přírodními nebo
kombinovanými vlákny. Některé make-upy mají už
ve svém obalu integrovanou houbičku, což je na jednu
stranu skvělá vychytávka, na stranu druhou se tato
houbička nedá vyprat, a tak si po nějaké době používání koledujete o zavlečení infekce.
Krémový make-up: Tento produkt je o něco hutnější, má jemnou konzistenci a často obsahuje hydratační a výživné složky. Ideální je pro normální až
suchou pokožku a příjemný bude hlavně v období
podzimu a zimy. K nanášení je ideální beauty blender, který před použitím navlhčete, aby nevsákl příliš
make-upu. Díky vejčitému tvaru se s ním dostanete
i do záhybů obličeje kolem nosu nebo do vnitřního
koutku oka.
Pěnový make-up: Pro pokožku se zvětšenými póry
a pupínky, která je smíšená nebo mastná, se hodí leh-

ký pěnový make-up. Ten dokáže pleť hezky sjednotit
a zakrýt, co je potřeba, aniž by ji zatížil. Navíc má
matný ﬁniš, který dodá sametový vzhled. Nejlépe se
nanáší beauty blenderem.
Kompaktní make-up: Výhodou kompaktního
make-upu je, že si jej můžete brát všude s sebou
a nemusíte se bát, že si jej rozbijete nebo že vám zabere příliš místa. Hodí se pro normální, smíšenou
i mastnou pleť, protože obsahuje pudrové složky, které dokážou potlačit nežádoucí lesk. Navíc má větší
množství pigmentů, a tak dokáže zakrýt i drobné nedokonalosti. Nanáší se beauty blenderem nebo houbičkou, u kterých je ale nutné dbát na to, aby byly
vždy čisté.
Matující make-up: Mastná pleť ocení matující
make-up, který má střední krytí a díky svému složení
neucpává póry. Výhodou je, že už nemusíte používat
ke zmatnění pudr, který je pro mnohé ženy nepříjemný, protože ulpívá na chloupcích, a tím je může
zvýraznit.
Make-up v tyčince: Velké krycí schopnosti
a zmatňující efekt má kompaktní make-up v tyčince,
který v sobě spojuje vlastnosti make-upu a korektoru. Ideální je na konturování obličeje, ale i na problematickou pokožku s akné. Nanáší se štětcem nebo
beauty blenderem buď na celý obličej, nebo jej můžete
použít jen k zakrytí místních nedokonalostí.

Příprava pokožky

Někdy, i když vyberete ten nejúžasnější make-up,
jsou dny, kdy to nefunguje a vy si s tím nevíte rady.
Problém možná nebude v přípravku, ale v tom, že
jste zanedbala přípravu pleti před jeho nanášením.
Na vyprahlé pokožce se zbytky včerejšího líčení nebude ani ten nejdražší make-up vypadat dobře. Proto
je nutné pleť nejprve odlíčit a hydratovat. Důležitá
je také podkladová báze, která zaručí, že make-up
k pokožce přilne, ale zbytečně se do ní nevsákne. Líčení tak vydrží po celý den.

Fixace

Aby líčení opravdu vydrželo, make-up se nestíral
a neskončil na oblečení, je důležité je zaﬁxovat.
V dnešní době už nemusíte používat jen pudr, ale na
trhu je i speciální ﬁxační sprej, který ponechá líčení
v přirozeném lesku.
TEXT: MICHAELA ČENTEŠOVÁ
www.PERFECTWOMAN.cz 65
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„VYKONTURUJTE“
svůj obličej k dokonalosti

Vybranou barvu naberte zkoseným štětcem, přebytečnou hmotu oprašte a naneste na vybrané části obličeje.
Při aplikaci postupujte opatrně a barvu podle potřeby
postupně vrstvěte.
Kontury rozpracujte krouživými pohyby do ztracena.
Na ﬁnalizaci je dobré použít velký štětec a nakonec líčení
zaﬁxovat transparentním pudrem.

KONTUROVÁNÍ už
dávno nepatří mezi
TAJNÉ triky beauty
blogerek. S radami
od VIZÁŽISTKY Silvie
Siegrové zvládnete tuto
HRU světla a STÍNŮ
doslova v pár tazích.

Oválný obličej

Oválný obličej je považován za ideální tvar, při
kterém jsou čelo, lícní kosti
a brada v rovnováze.
Tmavou barvu na kontury naneste na vrch čela pod
linii vlasů a šikmo pod lícní
kosti, čímž krásně vystoupí líčka. Pokud je to nutné,
tmavším odstínem můžete
opticky zúžit nos – stačí ho
nanést na jeho boční strany.
Světlou barvu naneste na oblast čela, oblast pod očima,
bradu a hranu nosu.

Pravidla konturování
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Kulatý obličej

Rozjasňovač aplikujeme na střed čela, pod oči, nad
horní ret, případně střed nosu. Při denním líčení volíme matný rozjasňovač, který působí na pleti přirozeněji.
Slavnostní a večerní líčení „snese“ mnohem více lesku,
ideální volbou je proto třpytivý rozjasňovač.

Postup konturování

Před samotným konturováním je třeba pleť barevně
sjednotit make-upem nebo BB krémem.

Foto: archiv redakce a Dermacol

Základním předpokladem dokonalého konturování je
správné určení vašeho tvaru obličeje. Je dokonale oválný,
kulatý, podlouhlý nebo čtvercový? Od toho závisí, zda ho
bude nutné opticky zúžit, nebo mu na některých místech
přidat objem, „snížit“ příliš vysoké čelo, nebo domodelovat nevýrazné lícní kosti. Jako pomůcka při správném
určení, které části zvýraznit a které naopak potlačit, vám
pomůže následující manuál od Silvie Siegrové, vizážistky
značky Dermacol.
Konturování je technika založená na hře světla a stínu. Platí tedy jednoduché pravidlo – tmavší odstíny používáme na potlačení, světlejší na zvýraznění vybraných
částí obličeje. Tmavší kontury aplikujeme pod lícní kosti,
podél linie vlasů, na hrany nosu, pod čelist a v oblasti
brady (pro její zúžení). Volba konkrétního odstínu kontury je čistě individuální a záleží na odstínu pleti – zda má
studený, nebo teplý tón.

Kulatý obličej působí kvůli své šířce plnějším dojmem.
Lícní kosti a brada bývají
nevýrazné, proto tento typ
obličeje potřebuje jemně zúžit a zvýraznit proporce.
Tmavou barvu na kontury
naneste na části, které chcete opticky zeštíhlit – tedy
hrany obličeje. Linii veďte
pod lícní kosti, postupujte
směrem dolů od uší ke koutkům úst a od konce čelisti
k bradě. Tím obličej opticky prodloužíte a bude vypadat
užší. Na spodní část obličeje nikdy nepoužívejte světlé
stíny, tím by se opticky ještě více zakulatil.

Světlou barvou projasněte střed čela a oblast pod očima. Světlé kontury naneste i na střed nosu. Čelo je třeba opticky prodloužit, proto na něj nikdy nenanášejte
tmavé tóny.

Podlouhlý obličej

Podlouhlý obličej má výrazné čelo, vysoko položené
lícní kosti a ostře řezanou
bradu. Konturováním se
tedy snažíme obličej opticky
zkrátit a dodat mu objem.
Tmavý stín naneste na
čelo – podél linie vlasů až
k spánkům. Následně ho
aplikujte na bradu, čímž ji
opticky zkrátíte. V případě
potřeby opticky zužte nos
pomocí světle hnědého stínu.
Světlý stín aplikujte pod oči a na střed nosu, čímž se
obličej opticky rozšíří. Aby vypadala tvář plnější, aplikujte světlou barvu i na oblast líček.

Čtvercový obličej

Čtvercový obličej je charakteristický širokou čelistí
a čelem. Typické jsou pro něj
vystupující lícní kosti. Konturováním je možné výrazné
rysy zjemnit.
Tmavý stín naneste po
stranách čela až k linii vlasů
a spánku a pokračujte směrem dolů od vnějšího koutku
oka ke koutkům úst a až
k čelisti a bradě. Tím obličej opticky zúžíte.
Světlý stín aplikujte v linii od středu čela a linie vlasů,
přes hranu nosu až k hornímu rtu. Trochu světlé barvy
naneste i pod spodní ret.
TEXT: BĚLA GABRIELOVÁ
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Vítej,

BABÍ léto!

Nejbarevnější OBDOBÍ v roce PŘICHÁZÍ
a UPOZORŇUJE nás, že bychom měli udělat
cenzuru KOSMETICKÝCH taštiček.
Přepadly vás chmury z toho, že
léto skončilo? Nezoufejte, barvami hýřící podzim je tu! Do šatníku
přidáváme odstíny zlaté, hnědé
a temně ﬁalové. Stejně jako šatník
by ale ani kosmetické taštičky neměly zůstat bez žhavých novinek.
A jaké jsou trendy v péči o obličej?
Hydratační přípravky je vhodné
doplnit o výživnější. Největší pozornost je třeba věnovat upravenému obočí a dlouhým přírodním
řasám.

Foto: archiv redakce

Elixír krásy pro řasy
a obočí
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Růstové sérum pro řasy a obočí
je kosmetický zázrak, díky kterému podzimu mileráda otevřete
dveře. Dnes už je pro mnohé z nás
láskou na celý život. Pokud vám
příroda nenadělila řasy jako mrkací panence a vaše obočí vám nemilosrdně připomíná všechny hříchy v podobě do úzka vytrhaného
tvaru, sáhněte po profesionálním
pomocníkovi Hairplus FacEvolution. Dokáže nejen opravit nepravidelnosti tvaru a hustoty obočí, ale
také extrémně prodlouží a zahustí
vaše řasy. Navíc svým složením

odpovídá preciznosti německých
laboratoří – žádné parabeny, žádná léčiva a žádné hormonální látky. Jen 100% účinná receptura,
která ovlivňuje všechny tři růstové
fáze řas.

Jaké jsou růstové fáze?
1. Aktivní

Celý cyklus životnosti řasy se
pohybuje okolo 90–100 dnů. V první růstové fázi, tzv. anagen, řasy
rostou do délky. Toto období trvá
30–45 dnů, což je půlka životního období řasy. Délka každé řasy
závisí na délce této fáze. Hairplus

FacEvolution přináší řase v této
fázi ty nejintenzivnější molekuly
ve správném množství, ty tuto fázi
výrazně prodlouží, a řasa tak dorůstá do svého maxima.

2. Přechodná

Následuje druhá růstová fáze,
tzv. katagen, která trvá zhruba
2–3 týdny. Během této doby se růst
řasy běžně zastavuje a folikuly řas
se začnou zmenšovat. Hairplus
FacEvolution však folikuly vyživuje a ovlivní metabolismus řas tak,
že i v této fázi stále dorůstají.

3. Klidová

Růstová fáze telogen je charakteristická vypadáváním řas. I toto
období trvá zhruba 2–3 týdny.
Hairplus FacEvolution ovlivní velikost folikul, které udrží i extrémně dlouhou řasu, aniž by vypadla.
Hairplus FacEvolution zajistí
řasám maximální délku, objem
i zpevnění. Padání listí i klesající teploty za oknem si tak budete vychutnávat s uhrančivým
pohledem.
Více informací na www.skinso.cz.
TEXT: BĚLA GABRIELOVÁ
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EXPERT CARE FOR COLORFUL HAIR

V jedné

LINCE
Oční linky jsou VĚČNÉ – nic
nedodá vašemu pohledu tolik
POTŘEBNÝ výraz a EFEKT. Je
jedno, zda jsou černé, barevné,
ROZMAZANÉ či geometricky
přesné. Aby byly DOKONALÉ,
je třeba nechat si na nich
ZÁLEŽET.

Čím začít?

Když chcete mít při linkování jistou ruku, potřebujete k tomu produkt, se kterým se vám bude dobře spolupracovat. Na začátek je asi nejlepší trénovat s linkami
ve fixu či peru, jejichž aplikace je nejsnadnější.
Svou linii započněte ve vnitřním koutku a linku se
snažte vést co nejtěsněji nad horními řasami. Nespěchejte, pomalu a důkladně postupujte do středu očního víčka. Tady zkontrolujte, zda se vám ruka příliš
nezachvěla, zda linka nevybočila z předepsané trasy,
a případné chybky opravte. Od středu pak pokračujte směrem k vnějšímu koutku opět těsně nad řasami. Linku ukončete přesně u konce horního víčka,
nesmí vám spadnout dolů, jinak si zbytečně přidáte
roky navíc, o něž nestojíte. Opět zkontrolujte, jestli
někde něco nechybí, jinde něco nepřebývá, doopravte,
upravte a pak linku zakončete ocáskem.
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Kromě fixu či pera vám snazší aplikaci zajistí gelové linky, k nimž je ale třeba vybrat správný štěteček.
Skvělou práci odvedou i tužky, které navíc mají tu výhodu, že se s nimi dá díky rozmazávání vytvořit jemnější líčení. Nevýhoda je, že se rozmazávají i tehdy,
když to nechcete. No, a nejlepší linky vám vytvoří ty
tekuté, ovšem to už chce povolané mistry a pár lekcí
tréninku.

Linky nejsou nuda

Černé linky, jedna černá čára – máte pocit, že na
tom není moc co vymýšlet? To je velký omyl. S linkami
si můžete vyhrát v bezpočtu variant. Už jen barva –
proč zůstávat pouze u černé, když svět má tolik pestrých odstínů? Navíc ani tvar linky nemusí být pořád
stejný. Klasika je obkreslit horní víčko v přesné lince.
Ovšem občas je dobré zapomenout na pravidla – a tak
linku klidně rozostřete, rozmažte ji a vytvořte lehký
kouřový efekt. Spojit můžete i linku horního a spodního víčka zároveň v tenké černé linii. Ovšem mým favoritem, který dodá vašim očím na dramatičnosti, je
horní linka, která je protažená až do vnitřního koutku spodního víčka. Ale jen tam, dál už nepokračuje.
TEXT: JANA MICKOVÁ

Foto: archiv redakce

Jak dlouho vám trvalo, než jste se naučila „nakreslit“ si precizní oční linky? Mám pocit, že mně tahle
lekce estetické výchovy zabrala možná několik let,
a doteď si po ránu nebývám jistá výsledkem. Dokonalá oční linka chce totiž pevnou ruku, trpělivost
i talent.

Jediný produkt pro skutečně velký objem vlasů

Objemový sprej BOMBSHELL
Exkluzivně ve vybraných ALOXXI salonech
nebo na e-shopu www.eshop.aloxxi.cz
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rtěnka?

Než se začnete zabývat tím,
kterou variantu tentokrát zvolit,
hned po ranní hygieně sáhněte do
své kosmetické taštičky pro balzám. To není marnivost, to je povinnost – jeho cílem není zdobit,
ale vyživovat, hydratovat a pečovat. Jen tak se nemusíte bát, že
budete mít popraskané rty, které
by nezachránily sebelesklejší lesk
či nejmatnější rtěnka.

Ano leskům!

I podzimní sezóně vládne no
make-up trend, jenže pro některé
z nás je těžké odhodit najednou
všechna líčidla. Připadáme si bez
nich bezbranné, přespříliš odhalené, nemít ani drobný nádech rtěnky
nám přijde jako příliš intimní záležitost. Zkuste maličko ustoupit tomuto trendu a místo rtěnky naneste na
rty jen trochu lesku. Přidá jim pou72 www.PERFECTWOMAN.cz

ze nepatrný odstín, ale rozzáří je,
opticky zvětší, takže budou působit
přitažlivě a mladistvě. Je to ideální
řešení na nákupy s kamarádkou, na
rodinný výlet či pro procházku parkem. Navíc dnešní lesky mají větší
výdrž a umí rty nejen zvýraznit, ale
i o ně pečovat. Často v jejich složení najdete vyživující oleje, přírodní
výtažky, vitaminy, antioxidanty…
A tak i bez výrazného ﬁniše budou
působit hebce, upraveně a svůdně.
Snad jedinou jejich nevýhodou
je, že ačkoliv se snaží, rtěnka přece
jen vydrží o dost déle.

Ano rtěnkám!

S rtěnkami je práce. Zatímco
k tomu, abyste na rty nanesla
lesk, nepotřebujete ani zrcátko,
prostě stačí rty lehce přetřít a jít,
s rtěnkou to tak rychle nepůjde.
Tu je totiž potřeba nanášet opravdu precizně, aby splnila svůj účel.
Nesmíte přetáhnout, nesmíte nedotáhnout, je nutné držet tvar…
A rtěnka vám vlastně dá zabrat
ještě předtím, než ji začnete na-

nášet – pořádně se totiž nadřete
i s jejím výběrem. Vždyť existuje tolik odstínů a textur, které je
třeba vyzkoušet. A i když máte své
oblíbené, pořád se objevují novinky, kvůli nimž občas vzplaneme
a znovu se zamilujeme…
Jenže tahle práce za to stojí –
bez ohledu na trendy, bez ohledu,
kolik síly vás to stálo. Díky správně vybrané rtěnce totiž vždycky
dostanete to, co chcete: zářivý
odstín (jedno, zda lesklý, či matný, o tom spory nevedeme) a vyzařování sebevědomé ženy, která si klidně může dovolit oslovit
muže, který se jí líbí, nebo si říct
o zvýšení platu. Stačí kouzelný
úsměv…
Pokud máte úzké rty a rtěnky
se vám hůře nanášejí, vyzkoušejte rtěnky v tužce, které mají
pestrou paletu odstínů, dlouho vydrží, snadno se nanášejí
a nerozmazávají se ani nerozpíjejí.
Hodí se právě na úzké rty, protože
jsou velmi přesné.
TEXT: JANA MICKOVÁ
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Foto: archiv redakce

Svět je plný DILEMAT.
Kafe, nebo čaj, tričko,
nebo HALENKA, tenisky,
či lodičky… A pak také
ta strašně DŮLEŽITÁ
každodenní otázka:
LESK, nebo RADŠI
rtěnka?
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Sultry Eye Shadow Palette
Paletka očních stínů, 1290 Kč,
www.sephora.cz.

All Hours
Fixační pudr pro dokonalé
zmatnění, 1175 Kč,
www.notino.cz.

They’re Real!
Pushup liner
Voděodolné gelové
oční linky, 810 Kč,
www.sephora.cz.

Vystavte svou

Face & Body Primer
Univerzální podkladová báze,
1010 Kč, www.sephora.cz.

tvář na ODIV!
Textura druhé PLETI, ultra lehké
finiše, VRSTVITELNÉ textury. Co mají
všechny podzimní KOSMETICKÉ
NOVINKY společného?
Color Sketcher
Všestranná barva na
rty a tváře, 960 Kč,
www.douglas.cz.

Touhu nádherně, a přesto přirozeně vylepšit
pleť. Povoláváme make-upy, korektory i paletky a nezapomeňme především na báze, které
podporují naši krásu. Zazařte!
TEXT: JANA MILITKÁ

Black swan mascara
Extrémně prodlužující řasenka,
199 Kč, www.dermacol.cz.

Tantour
Krém s pudrovým
efektem, 850 Kč,
www.sephora.cz.

Paletka
s rozjasňovačem
Paletka zvýrazní přednosti
a potlačí případné nedostatky,
299 Kč, www.dermacol.cz.
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Foto: archivy ﬁrem

Reboot
Foundation
Make-up působící
stejně jako pečující
maska, 1090 Kč,
www.sephora.cz.

L´AbsolueRouge Ruby Cream
Vysoce pigmentovaná rtěnka zahalí
vaše rty do zářivých odstínů,
930 Kč, www.douglas.cz.
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PRO PERFEKTNÍ
ÚČES KAŽDÝ DEN

ČISTĚTE

nejen svou pleť…

Dokonalý styling,
péče a lesk

Pravidelně POUŽÍVÁTE čisticí
EMULZE, pleťová TONIKA,
peelingy a čisticí masky. Jenže
k čemu to je, když na pečlivě
VYČIŠTĚNOU pleť zaneseme
toxiny ze ŠPINAVÝCH štětců?

Každodenní péče

Tak jako se denně staráte o svou pleť, měla byste se
denně starat i o štětce, které používáte. Naštěstí na
tom není nic složitého a celá procedura vám odkrojí jen
pár minutek z vašeho dne. Jakmile skončíte s líčením,
štětiny štětce prostě otřete odličovacím ubrouskem
směrem ke konečkům nebo použijte speciální čističe
štětců ve spreji, po jejichž použití není třeba štětce
oplachovat. Také speciální houbičky jsou skvělým pomocníkem, který během okamžiku ze štětců odstraní
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jakékoliv barevné pigmenty. Poté už stačí štětce jen
přestříkat dezinfekcí v rozprašovači.
Štětce také neodkládejte mezi líčidla, ale ani je nenechávejte na poličkách nechráněné před prachem.
Ideálním řešením je uchovávat je ve speciálních kosmetických taštičkách nebo pouzdrech.

Hloubková očista

Svou pleť čistíte denně, ale i tak ji občas dopřejete
čisticí masku nebo důkladné čištění v kosmetickém salónu. A podobně byste měla dbát i o štětce – ke každodennímu čištění přidat aspoň jednou za měsíc koupel.
Ta se netýká rukojeti a vázání, protože by se mohlo poškodit lepidlo a pak by štětiny začaly vypadávat.
Hloubková očista se týká skutečně jen štětinek. Ty
promněte v teplé vodě, důkladně do nich prsty vmasírujte jemný šampon a pak je oplachujte pod tekoucí vodou, dokud nebude úplně čirá. Zbytky šamponu
je třeba vymýt důsledně, jinak by mohl dráždit vaši
pleť. Poté ze štětin jemně vymačkejte vodu a dejte je
uschnout na ručník.
TEXT: JOHANA ŠLAJCHRTOVÁ,

Foto: archiv redakce

Každý řemeslník si váží svých nástrojů, které používá ke své práci – opečovává je, hýčká si je. I štětce jsou takovým pracovním nástrojem každé ženy
a i ony potřebují svou rutinu, která je bude udržovat
v perfektní kondici. Pokud i jim nebudete věnovat dostatečnou pozornost, budou se na nich hromadit maz
z kůže, make-up i jiné produkty, které používáte,
a prach, takže se stanou ideálním rejdištěm pro všemožné bakterie. Veškerá snaha, kterou jste věnovala
očistě a zdraví své pleti při kontaktu se zanedbanými
štětci přichází vniveč.

PREMIUM CARE
www.rowenta.cz
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UVA zářením, jež má na svědomí předčasné stárnutí
pokožky.
2. Namažte se 20 minut předtím, než vyrazíte na
sluníčko, a každé 2 hodiny nebo častěji, podle toho,
zda se koupete, sportujete nebo se hodně potíte, naneste vrstvu opalovacího krému, mléka nebo spreje
znovu.
3. Uši, nos, nárty a prsty na nohou nebo pěšinku ve
vlasech a ramena mažte častěji, jsou totiž náchylnější ke spálení. Spálená kůže nejen bolí a je rizikovým
faktorem pro vznik rakoviny kůže, ale její následné
olupování může za to, že opálení nevydrží tak dlouho,
jak bychom chtěli.
4. Mazat se je nutné také pod oděvem. Možná si
klepete na čelo, že je to zbytečné, ale věřte, že není.
Běžná látka totiž UV záření propouští, a tak může
dojít ke spálení i pod oblečením.
5. Rozhodně se řiďte siestou středomořských národů. Tamní lidé nevycházejí mezi 11. a 15. hodinou
ven, protože v tuto dobu je slunce nejsilnější a také
nejnebezpečnější. Je lepší zdržovat se ve stínu nebo
v klimatizovaných prostorách, kde si pokožka odpočine od sluneční zátěže. Naopak mezi 9.–10. hodinou je
slunce nejbezpečnější, stejně jako po 17. hodině odpolední, kdy má ještě sílu, ale už není tak prudké.
6. Než se začnete opalovat, nezapomeňte pokožku
obrousit peelingem, aby bylo opálení rovnoměrné.
Stejně tak používejte peeling i na dovolené a nebojte
se, opálení si nesmyjete, naopak, pomůžete mu lépe
se usadit na vaší pokožce.
7. Používejte speciální sprchové gely a tělová mléka
určená pro pokožku po opalování. Nejenže hydratují
vysušenou kůži, ale také jsou bohaté na další složky
napomáhající k její regeneraci.

Jak zůstat

OPÁLENÁ
až do zimy
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Letní bronz na pokožce může vydržet klidně až do
zimy, je mu ale potřeba hodně pomoci. Máme pro
vás pár zásad, které pomohou k udržení krásného
opálení. Důležité totiž je myslet na něj nejen až po
dovolené, ale už na ní.

Po návratu z dovolené se
opečovávejte

Příprava je důležitá

1. Jednou z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat pro opálení, které dlouho vydrží, je opalovat se pozvolna a hlavně se nespálit. První den
u moře rozhodně nehazardujte a používejte opalovací krém s UV faktorem 50. Teprve až si pokožka
zvykne, přesedlejte na faktor 30. Nižší UV faktor
rozhodně nedoporučujeme, protože byste si mohla
zahrávat se svým zdravím. S třicítkou se opálíte
dozlatova a pokožka zůstane chráněná. Přípravek
na opalování by navíc měl chránit jak před UVB zářením, které může za spálení kůže, tak také před

Foto: archiv redakce

Je to k vzteku. Na DOVOLENÉ
se snažíte nachytat co nejvíc
BRONZU a často tomu
věnujete spoustu ČASU
a prostředků. Jenže jakmile
dorazíte domů, OPÁLENÍ
se postupně vytrácí a vy za
chvíli VYPADÁTE, jako byste
celé léto ani nevyšla z DOMU.
Jak to udělat, aby měla vaše
pokožka BRONZOVÝ odstín
dlouhé týdny?

1. Opálená pokožka potřebuje hlavně hydrataci, která je důležitá nejen na povrchu, ale i zevnitř.
Pokud totiž pokožka není hydratována, je vysušená
a tvoří se na ní šupinky, které se následně olupují.
A čím rychleji se pokožka olupuje, tím rychleji opálení
mizí. A tak je nutné nejen dostatečně zásobovat tělo
vodou, ale také pokožku mazat a mazat a zase mazat.
Ideálně ráno, v poledne i večer a ještě jednou před
spaním a také kdykoli, kdy vylezete z vody. Skvělá
jsou přírodní másla, bambucká nebo kakaová, která
navíc krásně voní. A pokud se chcete ještě pojistit, že
vaše opálení hned tak neztratí barvu, vyberte tělo-

vé mléko s výtažky z vlašských ořechů nebo s olejem
z rakytníku, které podporují hnědnutí.
2. Ani po opalování se nebojte vsadit na peeling,
který zbrousí pokožku a nechá tak jednak opálení
nádherně vyniknout a jednak se díky tomu hydratační složky přípravků dostanou lépe do pokožky.
Peeling, který by měl být opravdu jemný, si dopřejte jednou týdně a hned potom naneste hydratační
přípravky.
3. Bronzu nesvědčí časté sprchování horkou vodou,
která pokožku zbytečně vysouší a ta se pak stává
podrážděnou, citlivou a náchylnou k poškození. Proto si raději namíchejte vlažnou vodu a příliš dlouho
v ní nerelaxujte. Stejně tak pečlivě vybírejte sprchové
gely, které používáte. Měly by být hydratační, a pokud budou obsahovat přírodní oleje a výtažky z aloe
vera, která má zklidňující účinky, neuděláte chybu.
4. Co si budeme povídat, zdravá strava je základem
všeho. A podle průzkumů je i základem krásného
zdravého opálení. Klíčovou roli ve vašem jídelníčku
by měly hrát karoteny, které najdete nejen v mrkvi,
ale také v meruňkách a nektarinkách, papáje, mangu, ale i v paprikách, špenátu, brokolici nebo vaječném žloutku nebo v masu lososa. Skvělým doplňkem
je také vitamin A a E.

Pomozte bronzu vydržet déle

I když se budete důsledně řídit všemi radami, jednou nastane čas, kdy opálení přeci jen začne blednout.
Může to trvat pár týdnů a někomu může dokonce
letní opálení vydržet až do zimy. Podpořit zbylé opálení mohou tónovací a samoopalovací přípravky. Ty
už dávno nevytvářejí na pokožce podivně mrkvovou
barvu, ale dokážou vykouzlit přirozený odstín. Vybírat můžete nejen z krémů a mlék, ale na trhu jsou
také pěny nebo spreje, které se velmi snadno nanášejí. Předtím, než začnete přípravek nanášet, důkladně
pokožku osušte. Důkladně naneste tónovací nebo samoopalovací přípravek a nechte několik minut na pokožce zaschnout, aby se netvořily nevzhledné skvrny
a mapy. Problém s rovnoměrným odstínem může nastat na místech, kde jsou jizvy, strie nebo pigmentové
skvrny, to všechno totiž tónovací a samoopalovací přípravky ještě zvýrazní, což není žádoucí. Pomoci si ale
můžete obyčejnou vazelínou. Tu naneste na příslušná
místa a teprve potom použijte zabarvovací přípravky.
Vazelína totiž jejich efekt zmírní a tak kožní nedostatky nevystoupí tolik na odiv.
TEXT: MICHAELA ČENTEŠOVÁ
www.PERFECTWOMAN.cz 79
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Jedním z největších STRAŠÁKŮ žen, kterým alespoň trochu
ZÁLEŽÍ na jejich vzhledu, jsou BEZESPORU strie. Zbavit se
těchto JIZVIČEK je téměř nemožné, přesto BOJ s nimi není
zbytečný a neměla byste jej PŘEDEM vzdávat.

Nevzhledné proužky jizviček, které na kůži vykreslují spletité pavučiny tam, kde se kůže nejvíce roztahovala, nejsou zrovna ozdobou, jakou by si na svém
těle žena přála. I když, jsou-li důsledkem těhotenství,
připomínají významnou a šťastnou událost a žena by
na ně měla být dokonce pyšná.

STRIE:
Nejde se jich zbavit,
ale můžete je

MINIMALIZOVAT
80 www.PERFECTWOMAN.cz
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Co jsou strie

Drobné červené a naﬁalovělé proužky i tlusté tmavě ﬁalové praskliny s plastickou strukturou, to jsou
strie, které mohou vzniknout hned z několika důvodů. Nejčastější příčinou vzniku strií, které se objevují na břiše, hýždích, prsou, stehnech, ale i v oblasti
třísel nebo na pažích, je nadměrné roztažení kůže,
při kterém dochází k jejímu popraskání. Může se tak
stát v důsledku přibírání na hmotnosti, ale i v období
dospívání, kdy dochází například k náhlému zvětšování prsou. Strie ale mohou vzniknout i v opačném
případě, při náhlém úbytku váhy, kdy je pokožka
nucena extrémně se smrštit. Kategorií sama o sobě
jsou strie vznikající v oblasti břicha a prsou v období
těhotenství. Těmto striím se bohužel nevyhne až 90 %
těhotných žen a objeví se dokonce i u těch, které dbají
na prevenci. Závisí to na tom, jak moc se jejich kůže
musí natáhnout, a samozřejmě také na jejich genetické predispozici a kvalitě samotné pokožky.
Než strie jako takové vzniknou, začne se kůže
v důsledku natahování ztenčovat, může být citlivá
a svědí. Po nějakém čase se objevují jemné linky, které
jsou nejprve růžové a červené a přecházejí do ﬁalové
až hnědé barvy, jak přes ně kůží prosvítají žilky. Na
dotek mohou být hladší než okolní kůže, ale také mohou vytvářet plastické prohlubně. I když se nejedná
o zdravotní problém, ale o vadu na kráse, mohou život

nemile ovlivnit. Co si budeme povídat, i když časem
vyblednou a trochu se zploští, nikdy nezmizí úplně.
A jen málokterá žena se s nimi dokáže smířit natolik,
že je bude směle ukazovat například na pláži. To by
nebyl takový zádrhel, naštěstí se plavky vcelku dostaly opět do módy, ale problém nastává u citlivějších
žen nebo u žen, které mají velké plochy strií na těle.
Ty mohou začít trpět úzkostí a problémy v oblasti intimního života, což samozřejmě může ovlivnit celý jejich život. A to už opravdovým problémem je.

Jak se striemi bojovat

Protože se jedná o poškození kůže, je nutné říci,
že jakmile strie vzniknou, nedá se jich úplně zbavit.
Přesto je správnou a pravidelnou péčí můžete minimalizovat. A to rozhodně stojí za námahu. Důležité
je začít co nejdříve, ideálně hned, jakmile začnou
vznikat.
Promazávejte: Kůži je potřeba promazávat, zvláčňovat a hydratovat. Na trhu je nepřeberné množství
speciálních přípravků na strie, ať už se jedná o krémy nebo oleje. Některé stojí pár korun, za jiné dáte
horentní sumy. Ideální je, pokud takový přípravek
obsahuje vitamin E, který napomáhá hojení kůže
a také její hydrataci. Může také obsahovat kyselinu
hyaluronovou, D-panthenol, elastin, vitamin E, oleje
a další látky podporující zdraví pokožky. Důležité je
promazávat kůži i několikrát denně a vmasírovávat
krém nebo olej jemným tlakem krouživými pohyby.
Laser: Pokud jsou strie rozsáhlejší a zasahují větší
plochu kůže, samotný krém si s nimi neporadí. Existují ale různé metody, díky kterým se i velké plochy
strií dají minimalizovat. Není to ovšem zadarmo, a to
doslova. Laserové ošetření, které se provádí na estewww.PERFECTWOMAN.cz 81
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Trápí Vás?

BOLESTI SVALŮ nohy, záda, šíje
UNAVENÉ NOHY tzv. „těžké nohy“ a zvýšená potivost
ZTVRDLÁ KŮŽE nebo OTLAKY?

VÝROBKY ZAKOUPÍTE V LÉKÁRNÁCH A DROGERIÍCH • VÍCE INFORMACÍ NA: WWW.VRIDLO.CZ

Vyrábí: VŘÍDLO, v.d., karlovarská kosmetika® Karlovy Vary, Česká republika.

a

®

je tu pro

vá
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KARLOVARSKÁ
KOSMETIKA®
jediná z Karlových Varů od roku 1954

tik

1

Tradiční

e

Budete se možná divit, ale vznik strií může podpořit a jejich
stav zhoršit stres. Ten do organismu uvolňuje hormon kortizol,
který může za ztenčování vrstvy pokožky, a ta je pak náchylnější k poškození.

Pro komplexní péči o nohy doporučujeme také výrobek
karlovarská koupel nohou.
Odstraňuje únavu a pálení nohou, celkově je osvěžuje. Obsahuje SALICYLÁT, který působí proti bolestem,
dále extrakty z Tymiánu a Rozmarýnu. Obsah balení : 250 g (cca 10 koupelí).

ká ko
sm

STRES ZHORŠUJE STRIE

Campherol® při svalových potížích, námaze nebo sportu.
Arnika® pro bolestivé stavy nohou, těla a kloubů. Pomáhá při zvýšené potivosti nohou.
Ozalin® krém ke změkčení ztvrdlé kůže, na patách, loktech a všude tam, kde se tvoří zrohovatělá vrstva.

65 let
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Zdravá strava je důležitá pro celkové zdraví i krásu
a strie nejsou výjimkou. Důležité je zařadit do jídelníčku například vitamin C, který ovlivňuje tvorbu kolagenu. Také vitamin E je neopomenutelným pomocníkem, který stojí za regenerací buněk a pružností.
Eliminovat stávající strie a zabránit vzniku nových
dokáže zinek. Nejdůležitější je ovšem voda. Pitný
režim sestávající z minimálně 2 litrů neperlivé vody
denně dokáže pozitivně ovlivnit stav pokožky, zvýšit
její pružnost a hydrataci.
TEXT: MICHAELA ČENTEŠOVÁ

iž
sj

Moderní metody jsou jedna věc, ale zkušenosti našich předků jsou často k nezaplacení.
Ricinový olej: Místo speciálních kosmetických
přípravků můžete použít ricinový olej, který se používá při léčbě kožních problémů. Masírujte strie krouživými pohyby a pak na ně přiložte nahřátý bavlněný
šátek a zabalte se do šály. Pokud tuto proceduru budete opakovat denně, mohou být už po měsíci vidět
první výsledky.
Bílky: Stačí sáhnout do lednice a máte v ruce výtečný prostředek proti striím. Vaječné bílky obsahují aminokyseliny a bílkoviny, které pomáhají vyhladit povrch
kůže. Rozšlehejte v misce dva bílky a čistým štětcem
nebo jen tak rukou je naneste na oblast strií. Nechte
zaschnout a pak omyjte vlažnou vodou. Pak strie promažte kokosovým nebo olivovým olejem, aby nebyla pokožka vysušená. Opakovat je potřeba každý den.
Citronová šťáva: Díky kyselině citronové se jizvy
a strie mohou stát méně viditelné. Šťávu z citronu na-

prověřené dlouholetými zkušenostmi zákazníků
a od tradičního výrobce z Karlových Varů.

vars

Jídelníček proti striím

OSVĚDČENÉ VÝROBKY

lo

Babské rady

POUŽIJTE

ar

neste na strie a vmasírujte krouživými pohyby. Nechte působit 10 minut a pak opláchněte vlažnou vodou.
Cukr: Krystalový cukr smíchejte s mandlovým olejem a citronovou šťávou a vznikne vám perfektní peeling, kterým vyhladíte pokožku kolem strií. Jemně
promasírujte a nechte pár minut působit. Pak omyjte
vlažnou vodou a opakujte každý den.
Olivový olej: Zahřejte trochu olivového oleje
a jemně jej vmasírujte do kůže. Překryjte bavlněnou
látkou a zahřívejte 10 minut a pak otřete. Při pravidelné aplikaci se zlepší prokrvení kůže, a tím se redukuje viditelnost strií.
Bramborová šťáva: Skvělým pomocníkem v boji se
striemi je obyčejná brambora. Obsahuje totiž vitaminy
a minerály napomáhající obnově kožních buněk. Nakrájejte brambory na plátky, kterými pak masírujte
místa postižená striemi. Můžete brambory také nastrouhat a vymačkat z nich šťávu, kterou poté potřete
kůži a nechte zaschnout. Potom omyjte vlažnou vodou.

K

tických klinikách, si dokáže poradit pouze s čerstvými
jizvičkami, které dokáže zesvětlit a zlepšit jejich stav
až o 50 %. Cena takového ošetření, které je ovšem
nutné opakovat, se pohybuje okolo 250 Kč za centimetr čtverečný kůže.
Mikrodermabraze: Dalším kosmetickým ošetřením, které dokáže stav kůže zlepšit, je mikrodermabraze. Během ní se na kůži nanáší oxid hlinitý,
který povrch kůže jemně zbrousí, a díky tomu se strie
zploští a sjednotí. Mikrodermabraze naopak skvěle
funguje i na starší strie, které již nemají tak výrazné
zbarvení, ale jsou často znatelné na pohmat.
Mikrojehličková radiofrekvence: Vyzkoušet
můžete i metodu mikrojehličkové radiofrekvence,
během které se používají tenoučké jehličky, které se
aplikují do hloubky střední vrstvy kůže, kam přivádějí teplo, jež zkrátí kolagenová vlákna, a tím se jizvička stáhne na minimum. Díky tomu se strie redukují
a kůže se vyhladí.
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Anticellulite
Thermal Cream
Zpevňující tělový krém proti
celulitidě a striím, 530 Kč,
www.kosmetika-zdravi.cz.

OBJEVTE SÍLU KONOPÍ

Stretch Mark Repair
Opravné sérum na čerstvé strie, 705 Kč,
www.germaine-de-capuccini.cz.

To nejlepší pro Vaši kůži s bio konopným olejem

Anti-cellulite Cream Endor
Krém pro redukci celulitidy,
1650 Kč, medaprex.cz.

KONOPNÉ MAZÁNÍ ŽÍLY-CÉVY, gel
Bio konopný olej, Vilín viržinský, Divizna velkokvětá,
Kaštan koňský

napomáhá zmírnit obtíže spojené
s křečovými žilami
Divizna velkokvětá
– má protizánětlivé
účinky

Vytáhněte

do BOJE!

Bio konopný olej, Extrakt z Physalis Angulata (mochyně),
Vitamíny skupiny B

napomáhá zklidnění zarudlé pokožky
při projevech ekzémů

Trápí vás různě dlouhé a několik milimetrů široké jizvičky na kůži? Zbavte
se této kosmetické vady pomocí skvělých přípravků a dejte jim vale jednou
pro vždy.
TEXT: JANA MILITKÁ
Original Coffee Scrub
Kávovokokosový peeling,
220 Kč, www.sephora.cz.

olej z konopných
semínek má regenerační
a antibakteriální účinky

New Gel+ E
Silikonový gel vyhladí
a zesvětlí jizvy a strie, 890 Kč,
www.medaprex.cz.

KONOPNÉ MAZÁNÍ LUPÉNKA, mast
Aloe vera, Levandulová silice, Vitamíny skupiny B

mast napomáhá k rychlému odstranění
bolestivých prasklin na pokožce
a výraznému zklidnění

Stretch Marks Prevention
and Reduction Cream-Gel
Gel předchází výskytu strií
a viditelně snižuje stávající strie,
1230 Kč, www.sephora.cz.

Skeyndor Body
Sculpt Firming
Tělový masážní krém na strie,
1051 Kč, www.uvlasku.cz.
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KONOPNÉ MAZÁNÍ EKZÉM, mast

Levandulová silice
– urychluje regeneraci
kožních buněk

Foto: archivy ﬁrem

Complete action
Anti-stretch cream
Krém proti striím
s obsahem silikonu,
709 Kč, lékárna.cz.

Strie jsou velkým STRAŠÁKEM
pro KAŽDOU z nás. Jak
jim předejít?

Stretch marks
Krém proti striím viditelně redukuje
strie během 28 dnů, 477 Kč,
www.allbeauty.com/cz.

Telefon: +420 585 754 743
www.pharma–future.com
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Bez NATURHOUSE bych
nikdy nedokázala zhubnout!
Paní Marie Lomská se postupem let dopracovala na váhu 135 kg. Začala mít zdravotní potíže, bolesti a hlavně se
přestávala líbit sama sobě. Při pochůzce v obchodním centru ji oslovila asistentka NATURHOUSE a nabídla řešení. Po
14 měsících s podporou výživové poradkyně Věry Burešové dokázala zhubnout neuvěřitelných 57 kg, zeštíhlet v pase
o 65 cm a díky tomu může nosit krásné oblečení v běžné velikosti 42. A zdravotní problém a bolesti? Ty odešly společně
s nadbytečnými kily. Moc vám, Maruško, gratulujeme!

Olej nepatří jen

do KUCHYNĚ

Maruško, vy jste naše rekordmanka.
Řekněte, jak jste se dostala do
výživové poradny NATURHOUSE?
Celý život bojuji s váhou. Před dvaceti
lety jsem sice zhubla, ale pak nabrala
ještě jednou tolik. Navíc jsem před
sedmi lety začala pracovat jen v noci.
Skončila jsem na 135 kg a ručička na
váze prostě nešla dolů. Jednoho dne
mě v obchodním centru cestou od lékaře oslovila asistentka NATURHOUSE
a nabídla mi bioimpedanční analýzu těla.
V tu chvíli jsem ani pořádně nevěděla,
co to znamená, ale souhlasila jsem.
Bioimpedanční analýza, jak jsem se
sama na vlastí kůži přesvědčila, spočívala
v tom, že mě zvážila na speciální váze
a změřila mi poměr vody a tuku v těle.
Výsledky byly značně neuspokojivé
až hrozivé, takže jsem velmi ochotně
souhlasila se změnou životního stylu
s podporou výživové poradkyně.

O tom, že extra PANENSKÝ olivový
OLEJ je tekutým zlatem plným
vitaminů a BLAHODÁRNÝCH látek
pro NAŠE TĚLO, se ví. Ovšem oleje
nepatří jen do salátů, svými účinky
dokážou ROZMAZLOVAT i velmi
zhýčkanou pleť.

Olejem proti mastnotě?

Zdá se to být nesmysl – ošetřovat matnou pleť olejem. Ve skutečnosti i mastné pleti mohou oleje viditelně prospět, jen je třeba vybrat ten pravý. Jedním
z nich může být levandulový olej, který působí antisepticky, protizánětlivě, udržuje optimální hladinu hydratace pleti a má výrazné regenerační účinky. Bonus:
jeho vůně zklidňuje a pomáhá při nespavosti, takže je
skvělý pro večerní ošetření.

Pro zralou pleť

Pokud vám už nějaký ten pátek není -náct, vyzkoušejte arganový olej, kterému se ne nadarmo přezdívá

86 www.PERFECTWOMAN.cz

marocké zlato. Bývá považován za nejluxusnější kosmetický olej na světě, protože je bohatým zdrojem nenasycených mastných kyselin, antioxidantů, vitaminů
a fytosterolů. Pleť hydratuje a díky vlivu na tvorbu
kolagenu a elastinu jí pomáhá udržovat mladistvý
vzhled.
Elixírem mládí je i vzácný olej z granátového jablka, který zabraňuje ztrátě vlhkosti, zachovává pevnost
pleti a aktivně působí proti vráskám.
Olej vždy nanášejte na dokonale vyčištěnou pleť.
Stačí pár kapek, které prsty vklepejte do obličeje.

Nejen na obličej

Oleje ale nemusíte nanášet jen na obličej. Úžasná je
olejová lázeň na ruce, která pokožku krásně zvláční.
Oleje můžete také nanést na nehty (dodá jim to lesk)
a vmasírovat je do nehtové kůžičky. Na vlasy můžete
vyzkoušet šampony, kondicionéry či masky s olejovým
základem nebo přímo vlasové oleje, které zabraňují jejich třepení.
TEXT: JOHANA ŠLAJCHRTOVÁ

Co jste nejvíce při změně životního
stylu ocenila?
Nejvíce jsem ocenila celkový přístup
výživové poradkyně. Vůbec se nepo-

PŘED

Foto: archiv redakce

Naše kosmetická výbava bývá poměrně různorodá: čisticí gel na ráno, denní krém, podkladová báze,
make-up, fixace, oční krém, noční krém, pleťové mléko,
tonikum, aspoň jedno sérum… A to jsme jen u základu. Přesto v něm něco chybí: šikovný olej.
„Jenže oleje jsou mastné a zanášejí pleť,“ zní častá
námitka. Dobře ji znám a také mi dlouho trvalo ji překonat. Ale moje „závist“ mi pomohla dostat se přes ni –
každý den jsem se totiž v práci dívala do tváře své
o šest let starší kolegyně, která pěla ódy na oleje. Její
obličej byl plný záře, vitality, vrásky se do ní ještě zdaleka nezaryly a mastnota nikde. Začala jsem u jednoho
a teď se na mé poličce v koupelně pravidelně střídají
čtyři. A tak mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že obličejové oleje se velmi dobře vstřebávají, nezanechávají
žádný mastný film a pleť i s nimi velmi dobře dýchá.
Navíc, pokud si správně vyberete, dokážou některé
z nich nahradit i luxusní séra.

Co Vám na metodě NATURHOUSE
nejvíce vyhovovalo?
Na metodě NATURHOUSE mi vyhovovalo pestré složení stravy, žádné
hladovění, nové recepty a doporučení
a podpůrný přístup výživové poradkyně. Jako další bonus spatřuji v tom, že
jsem se naučila připravovat nová jídla,
která chutnají i mému manželovi. Do
dalšího hubnutí mě vždy motivovalo, že
jsem každý týden viděla na vlastní oči,
jak hubnu. Na pravidelných týdenních
kontrolách se snižovala nejen moje váha,
ale také centimetry okolo pasu, boků
a stehen. Výživová poradkyně Věrka
mě vždy pochválila. A to je pak pocit
k nezaplacení.

PO

-57
kg

zastavovala nad mojí počáteční váhou,
neurážela mě ani si ze mě nedělala
nejapné žerty. Prostě se mi maximálně
snažila pomoct a poradit.
Jakých výsledků jste dosáhla a za jak
dlouhou dobu?
Během 14 měsíců jsem shodila 57 kg!
Z velikosti oblečení 5XL jsem se dostala
na běžnou konfekční velikost 42. Teď si
můžu kupovat pěkné oblečení a hlavně
se v něm cítit opravdu dobře.
Součástí metody NATURHOUSE je
užívání produktů. Které produkty
NATURHOUSE jste si oblíbila?
Z přípravků mám nejraději čaje INFUNAT a pro případ mlsné si kupuji
sušenky FIBROKI.
Jste na konci své cesty. Jak se cítíte?
V současné fázi docházím do NATURHOUSE 1x za 6 týdnů. Je to
z toho důvodu, abych si pořádně zaﬁxovala nové stravovací návyky, pitný
režim a ujistila se, že si svoji novou
váhu držím. Pokaždé moc ráda vidím
poradkyni Věrku, která je mou inspirací
a věrným rádcem. Jsem ráda, že hubnutí s NATURHOUSE šlo bez odříkání
a hladu. Cítím se skvěle a za to děkuji
všem v Českých Budějovicích. Jsou to
moc milí a fajn lidé. Moc děkuji, bez
vás bych to nikdy nezvládla!

Více jak 100 poboček v ČR

Nejbližší poradnu hledejte na

www.naturhouse-cz.cz

WOMAN tipy krása
SynCare
Ilumenia
Nový krém Ilumenia okamžitě
působí jako rozjasňovač
a přitom pleť viditelně zpevňuje
a vyhlazuje. Pokožku sjednotí,
potlačí její nedokonalosti
a zanechá ji hedvábně
hebkou, 1700 Kč,
www.syncare.cz.

BB Cream Soft
Focus HD

Sérum ošetřuje, zpevňuje a obnovuje
vnitřní struktury pokožky při striích
a jizvách. Redukuje celulitidu
a je vhodné i pro dehydratovanou
pokožku. Obsahuje extrakt
z kmenových buněk Akosky®
Apium, který aktivuje tvorbu kolagenu,
649 Kč, www.eshop.oncle.cz.

Nový Syncare
White Action

Tónovaný denní krém
s UV ochranou, který vyrovnává
vzhled pleti. Výsledkem je
zářivá pokožka, která je zároveň
chráněna před negativními vlivy
prostředí UVA/B a IR zářením
a znečištěným ovzduším,
www.janssen-beauty.cz.

Speciální přípravek pro
trvalé odstranění pigmentací,
především v obličeji. Jemný krém
s obsahem kyseliny azelaové
kombinuje depigmentační
účinky s celkovým projasněním
a liftingem pleti, 495 Kč,
www.syncare.cz.

Beauty
Sleep Mask
Relaxační maska, která účinkuje
v průběhu noci. Ideální v chladných
zimních dnech. Pleti poskytuje
vydatnou regeneraci a ochranu.
Bojuje s projevy únavy a suchosti pleti,
poskytuje pevnější a hladší pokožku,
www.janssen-beauty.cz.

Krém Longue Vie
Vitalizační, omlazující krém Dlouhý život obsahuje 56 biologicky
aktivních látek (z toho 21 aminokyselin, 17 vitaminů) a kromě
toho vitamin E, titanovou bělobu. Jeden ze základních top
krémů Guinot, 2715 Kč, www.guinot-paris.cz.
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Luxusní olejové
sérum Onclé

Přírodní bylinný
šampon z henny
Bylinný šampon a ošetřující vlasový
šampon proti lupům s obsahem
účinného výtažku z henny jsou
ideální regenerační péčí pro citlivou
pokožku hlavy. Henna dodá
poškozeným vlasům lesk a zdravý
vzhled, 69 Kč, www.henna.eu.

HairCare â stop vypadávání vlasů!
Už jen krásné a zdravé vlasy, a to díky čisticímu šamponu,
hedvábnému kondicionéru, peptidovému toniku, které ukotvuje
vlas v kořínku, a výživovým kapslím s výtažky jetele. Dopřejte si
víc než jen péči, 3500 Kč, www.skinso.cz.

WOMAN tipy krása

Vlasová kosmetika
Nouvelle
Nutritive shampoo je vyživující šampon pro
suché a poškozené vlasy. Díky proteinům
keratinu a chmele dodává vlasům lesk
a pružnost. Je vhodný pro velmi citlivou
pokožku, 165 Kč, www.puls.cz.

Objemový sprej
Bombshell
Zažijte unikátní přeměnu vlasů se
sprejem pro neuvěřitelně velký
objem vlasů. Posilující technologie
kmenových buněk ze švýcarského
jablka Uttwiler Spätlauber podporuje
objem i sílu vlasů, 630 Kč,
eshop.aloxxi.cz.

Omlazení pleti metodou skinbooster
Dopřejte své pleti luxus v podobě péče skinbooster. Jedná
se o jednu z nejefektivnějších metod omlazení, projasnění
a intenzivní hydratace unavené a suché pleti pomocí zesíťované
kyseliny hyaluronové, od 5990 Kč, www.provisage.cz.

Bio Renew Tissue Face Mask
Maska-zábal na obličej s komplexem bioaktivních růstových
faktorů. Larens Bio Renew Tissue Face Mask je domácí
anti-ageing rituál. Přináší okamžitý a dlouhodobý efekt mladistvé,
pevné a zářivé pleti, 4 ks/1231 Kč, www.tvaratelo.cz.
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Body Booster
Volume Revolution
Splňte si sen o krásných vlasech. Sprej
pro objem dodává vlasům výživu a lesk.
Vlasy posiluje a zároveň zajišťuje jejich
měkkost, hydrataci a regeneraci vlasů
a vlasové pokožky, www.puls.cz.

Omlazujíci elixír
WoodenSpoon
Omlazující elixír z přírody
WoodenSpoon pro ženy starší
18 let, které hledají přirozenou
prevenci a léčbu stárnutí, vhodné
pro všechny typy pletí. 70%
organický produkt, 100% přírodní
produkt, 675 Kč, www.bioruze.cz.

Kaviárový noční krém
Speciální krém s vysokým obsahem extraktu z pravého
černého kaviáru pečuje o pokožku obličeje, krku a dekoltu.
Vhodný i pro oblast očí. Působí proti vráskám, 849 Kč,
www.ceskykaviar.cz.

Viscoderm Pearls
Doplněk stravy obsahuje kyselinu hyaluronovou, kolagen,
chondroitin sulfát, pycnogenol a koenzym Q10, což přispívá ke
zdravému vzhledu pokožky, její elasticitě, zvýšenému tonu
a hydrataci, 305 Kč, www.ibi.cz.

WOMAN tipy krása
Kaviárová chytrá
nano maska
Suchá obličejová pleťová
maska značky Český kaviár
spojuje kaviárový extrakt
s inovativní technologií
transferu za využití
nanovláken. Vhodné
i pro velmi citlivou pleť,
www.ceskykaviar.cz.

Krém Matuzalem
Jemný krém se sametovou
texturou. Díky unikátnímu
komplexu flavonoidů, kyselině
hyaluronové, přírodním olejům
a dalším látkám účinně
zpomaluje stárnutí pleti,
zanechává ji hydratovanou
a hedvábně hebkou, 1420 Kč,
www.matuzalem.com.

Eva, bělicí zubní pudry

Vánoční sada s kyselinou hyaluronovou

Nejkvalitnější bělicí zubní pudry na trhu. Pro krásné bílé a zdravé
zuby a dásně. Bezpečné bělicí a čisticí účinky, při použití jemně
pění. Druhy: mentol, flour, hřebíček, meswak. Zakoupíte
v lékárnách a na internetu, od 93 Kč, www.eva-cosmetics.cz.

Dárková sada obsahuje Denní krém 100% kyselina hyaluronová
50 ml, Noční krém 100% kyselina hyaluronová 50 ml, Micelární
čisticí vodu s kyselinou hyaluronovou 150 ml, 1546 Kč,
www.syncare.cz.

Pigment Controller

Odličovací mléko
Le Petit Olivier

Unikátní přípravek chrání před
vznikem nových pigmentových
skvrn. Kombinací působení
molekuly NeoGlucosamine®, retinolu
a vitaminu C se zvyšuje obnova
buněk a snižuje se hyperpigmentace,
1290 Kč, www.neostrata.cz.

Regenerační
bylinná koupel
Potřebujete vypnout? Dopřejte
si regenerační bylinnou koupel
SynCare s přídavkem mořské
soli a nechte se hýčkat.
Obsažené ingredience uvolní
tělo, zklidní nervy a vyladí vás
do pohody, 59 Kč,
www.syncare.cz.
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Mléko je vhodné na oči i pleť.
Obsahuje arganový olej s vyživujícími
a regeneračními účinky. Pleť zůstane
hebká a dokonale čistá, přičemž si zároveň
dlouhodobě uchová svůj mladistvý vzhled,
229 Kč, www.drmax.cz.

Luxusní
dárková sada
Sada obsahuje intenzivní oční
krém vytvořený k odstranění
všech viditelných známek stárnutí
pokožky Intensive Eye Therapy
a vysoce účinné liftingové sérum
vyplňující hluboké vrásky
Tri-Therapy Lifting Serum,
2990 Kč, www.neostrata.cz.

WOMAN zdraví

Buďte

na podzim

podporujících zdravý životní styl a správně fungující
organismus. Vláknina je vyhlášená především svým
pozitivním vlivem na střeva a střevní mikroﬂóru.
Správnou funkci střev bychom neměli zanedbávat,
možná vás překvapí, že právě tam vzniká sedmdesát
procent imunity těla, ale i hormon serotonin, tedy
hormon štěstí.
Vlákninu najdete samozřejmě i v ovoci a zelenině.
Vyvarujte se ale dovážených plodů nabízených v supermarketech. Preferujte raději lokální suroviny.
Máte tak jistotu jejich čerstvosti, jsou plné chutí a vitaminů. Vyhnete se tak i chemii, kterou jsou ošetřeny
plody z dovozu. Taková podzimní jablka nebo švestky
jsou to nejlepší, co si můžete dopřát. Švestky pomohou při léčbě ledvin, jater a krevního oběhu. Pomáhají srdci a cévám, dokážou snižovat cholesterol a neocenitelným pomocníkem jsou při střevních obtížích.
Vláknina je ukrytá také v zelí, cuketě nebo v tolik
oblíbené dýni, která má v sobě velké množství beta-karotenu, vitaminů B1, B2 a B3, ale i železo, vápník a draslík. Skvělou surovinou pro podzimní vaření
je fermentovaná a kvašená zelenina. Tento způsob
úpravy zeleniny je lidstvu znám už tisíce let, ale teprve v posledních letech jej znovuobjevujeme a učíme se
jíst. Přitom je jedním z nejdůležitějších prvků zdravé
stravy. Obsahuje velké množství minerálů a vitaminů, působí pozitivně na střevní mikroﬂóru, podporuje
metabolismus, posiluje imunitu a mimo jiné i dodává
energii a zvyšuje odolnost proti stresu.

FIT!

Na léto, kdy své tělo
ODHALUJEME, se
připravujeme všechny,
ale ruku na SRDCE, jak
je to na podzim? Přitom
právě PODZIM je jedním
z nejnáročnějších OBDOBÍ,
které nás čeká. A platí to
jak pro TĚLO, tak pro
naši mysl.

Proč je pro nás právě podzim tak náročný? Jednak
proto, že jsme během léta při všech grilováních, piknicích a opalování nebo večírcích nasbírali do svého
organismu velké množství volných radikálů, které
nás zatěžují. Změnou počasí také pokožka a vlasy
začnou volat o pomoc. S podzimem přichází i náhlá
změna našeho jídelníčku, který, aniž bychom si to
možná uvědomovali, začíná pomalu ale jistě těžknout
a „sládnout“. V neposlední řadě ubývá světla, ochlazuje se, a to celkově nedělá dobře naší psychice.
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Vláknina, podzimní doping

Jak tedy podzim zvládnout, abychom si jej mohli
užít? V první řadě je důležité zařadit do svého jídelníčku dostatek vlákniny, radí výživoví poradci z Naturhouse, kteří se osobním výživovým poradenstvím
zabývají již více než deset let. Metoda Naturhouse
spočívá v pravidelném osobním výživovém poradenství a především v dlouhodobé spolupráci výživového poradce-dietologa s klientem. Hubnutí jde snáze
díky širokému sortimentu exkluzivních produktů

Foto: archiv redakce

Podzimní hubnutí

Spousta z nás v létě nezřízeně konzumovala nejen
ve dne, ale také v noci, a to se projevilo nějakými těmi
faldíky. Pokud potřebujete po létě shodit nějaká ta
kila, odlehčete jídelníček ve formě většího množství
zeleniny a kvalitních bílkovin a nezapomínejte ani
na správný pitný režim. Bez dostatečného množství
tekutin nemůže vaše tělo správně fungovat, ani se
zbavovat tukových zásob a škodlivin. Nejlepší je čistá
voda a bylinné čaje, které navíc zahřejí organismus.
Zároveň si můžete pomoci výtažky z bylin a zeleniny,
jež mají větší koncentraci účinných a prospěšných látek. Takový výtažek z černého bezu, to je doslova zázrak. Už naši předkové totiž správně říkali „před be-

zem klekni…“ a my jim dáváme za pravdu. Výčet jeho
účinků na zdraví je téměř nepřeberný. Je výborný na
trávení, dokonce má lehce projímavé účinky. Zároveň
tělo detoxikuje, je močopudný, ničí choroboplodné
bakterie a působí protizánětlivě. Dá se používat i ve
formě různých obkladů, například při křečových žilách či masírování bolestivých míst.

Nejste na to sami

A jestli si nevíte rady nebo vám chybí silná vůle,
zkuste to s balíčkem „Do formy po létě“. Najdete
v něm produkty s černým bezem, papájou, syrovátkou
a laktobacily, jež jsou nepostradatelné, pokud chcete
mít zažívání v pořádku, a chybět nesmí ani vláknina. Součástí balíčku je kompletní týdenní jídelníček,
několik zdravých receptů pro inspiraci a osobní podrobné měření a konzultace s výživovým poradcem.
Ostatně bez konzultace s profesionálem byste se neměla pouštět do žádné diety. Jinak hrozí, že nejenže
nezhubnete, ale ještě si můžete zavařit na pořádné
problémy. Proto společnost Naturhouse dbá na to,
aby spolupráce mezi klientem a výživovým poradcem
byla dlouhodobou záležitostí, během níž člověk nejen
dosáhne vysněné váhy, ale také si v sobě hluboce zakoření správné stravování. A to je pro udržení si váhy
a obecně rovnováhy v těle velice důležité.
Více informací najdete na www.naturhouse-cz.cz.
TEXT: MICHAELA ČENTEŠOVÁ

TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU
NATURHOUSE
Spočívá v osobním výživovém poradenství zdarma, dlouhodobé spolupráci výživového poradce-dietologa s klientem
a širokém sortimentu exkluzivních produktů, které si jako jediné klienti hradí.
Koncept dietetických center byl založen v roce 1992 ve Španělsku a nyní provozuje téměř 2262 dietetických center ve
32 zemích světa, v nichž působí přes 5000 profesionálů, kteří pomohli více než 6 500 000 klientům zhubnout a váhu si
udržet.
Naturhouse má v současné době 102 poboček v České republice a přes 300 000 spokojených klientů.
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VÍKEND

Unikátní patentovaná technologie
tekutého krytí od

klepe na dveře
Od pondělí do pátku PRAVIDELNĚ
cvičíte a HLÍDÁTE si jídelníček. Pak
ale PŘIJDE víkend, a vy se neudržíte...

RYCHLÉ
ÚČINNÉ
ŘEŠENÍ

Dodržovat zdravý životní styl ale nemusí být těžké!
Pokud máte chuť na něco dobrého, ale nezdravého,
dopřejte si jen nárazově a v malém množství. Rozhodně se vyvarujte mlsání po celý den. Váha jde nahoru velmi snadno, hubnutí už ale tak rychlé nebývá.
Jediný promlsaný víkend může pošlapat vaši celotýdenní snahu zhubnout. Navíc vám rozhodí váš zdravý
životní styl a bude chvilku trvat, než najedete zpět do
správných kolejí.
Přinášíme vám několik tipů, jak si naplno užít víkend a zároveň se nevzdat svých cílů, ať už jde o stravování nebo cvičení.

Dopřejte si výživnou svačinu

Během dne si dopřávejte svačiny bohaté na proteiny. Dodají vám pocit sytosti a vy se vyhnete přejídání
během hlavních jídel.

Zůstaňte aktivní

Využijte víkend jako příležitost k podniknutí nějaké aktivity s přáteli, při které se budete hýbat. I chůze se počítá jako cvičení. Naplánujte si na odpoledne
výšlap nebo procházku po městě.

Protančete se ke štíhlé siluetě

Řádění na tanečním parketu je skvělý způsob, jak
si užít zábavu s přáteli a současně spálit pořádnou
porci kalorií. Vyvarujte se však konzumaci alkoholu,
který by vám spálené kalorie vrátil.
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✓ Ošetření aft a drobných
poranění v ústní dutině

Jaká je jedna z nejlepších věcí, kterou pro své tělo
můžete udělat? Nevynechávejte ranní cvičení a neměňte spánkový režim! Příliš dlouhý spánek způsobí,
že se budete cítit letargická celý den. Únava vás pak
nutí k nezdravému mlsání. Vstaňte proto ve váš obvyklý čas i o víkendu. Pomůže vám to udržet si energii a naplno si užít celý víkend.

URGO Filmogel je zdravotnický prostředek. U-19-005

Nezmenšujte své porce, nebo dokonce nedržte hladovku jen proto, abyste si mohla na večírku dopřát
pořádné jídlo. Pokles krevního cukru, nedostatek
energie a nedostatek koncentrace jsou jen některé
z následků hladovění a následného přejídání. Je velmi pravděpodobné, že pokud budete celý den čekat,
až si večer dopřejete, budete už tak hladová, že sníte
dvakrát tolik jídla než obvykle.

Držte se své ranní rutiny

✓ Brání kontaktu s potravinami
a slinami až po dobu 4 hodin
✓ Rychle ulevuje od bolesti

Hlídejte si, co pijete

✓ Podporuje hojení

Vyhněte se pití sladkých drinků! Je neuvěřitelné,
kolik kalorií se skrývá v kávových nebo alkoholických nápojích. Pokud udržíte dostatečnou hydrataci
a dopřejete si čistou vodu, snáze se vyhnete slazeným
alternativám.

✓ Účinné i během jídla

Každá minuta je důležitá

Stále přemýšlejte o tom, co můžete pro své tělo udělat. Vyjděte schody, zaparkujte na nejvzdálenějším
místě na parkovišti nebo se jděte projít ven. Snažte se
být aktivní. Čím víc se vám to bude dařit, tím méně
času budete mít na nezdravé svačinky a mlsání. „Užijte si víkend, odpočívejte a bavte se. Držte se ale svého
zdravého a aktivního životního stylu a správných návyků,“ vzkazuje na závěr Samantha Clayton.
TEXT: SOŇA PAŘÍŽSKÁ

Foto: archiv redakce

Hladověním ničeho nedosáhnete

na afty

URGO CZ URGO CZ

www.urgo.cz

Žádejte ve své lékárně

WOMAN zdraví

Čím nahradit

Foto: archiv redakce

Sladká CHUŤ
nás PROVÁZÍ od
dětství a více či
méně ji MILUJEME
všichni. Bohužel
ženy PROPADAJÍ
sladkému více
než muži a stojí je
také mnohem větší
úsilí cukr OMEZIT
nebo ho ze svého
JÍDELNÍČKU
zcela vytěsnit.
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Je neuvěřitelné, že průměrně
každý z nás zkonzumuje za rok asi
40 kilo cukru a o velkém množství
ani netušíme, že ho jíme, protože
je obsahem i potravin, do kterých
bychom to nikdy neřekli. Denní
příjem cukru u dospělého člověka by měl dosahovat maximálně
60 gramů, bohužel tuto hranici
mnozí překračují i více než dvojnásobně, což vede nejen k obezitě,
ale i k řadě další zdravotních problémů, mezi něž samozřejmě patří
cukrovka nebo kardiovaskulární
onemocnění, ale také zhoršuje některé potíže, jako je migréna, akné
a ekzémy a jeho častá konzumace
dokonce vede k závislosti a následným depresím a propadům nálad.

Proč milujeme sladké

Za to, že milujeme sladké a mnozí z nás mu doslova nedokážou

CUKR

odolat, může serotonin, látka, která v našem těle ovlivňuje nálady
a dokáže navodit pocit štěstí. Právě sladká chuť napomáhá zvýšené
tvorbě serotoninu, proto je například mateřské mléko sladké,
aby se miminko uklidnilo a bylo
spokojené. V dospělosti jsou k serotoninovému štěstí náchylnější
ženy, jejichž přirozená hladina
tohoto hormonu neustále kolísá
v důsledku hormonálních změn
v těle, například během menstruace. V období přechodu, kdy se
v těle snižuje hladina estrogenu, je
potřeba sladkého u žen ještě větší.
Ostatně slabost žen pro cukrátka hojně využívají i výrobci, kteří
podporují myšlenku, že žena bude
mít největší radost, pokud dostane k narozeninám bonboniéru, za
odměnu si dá bonbón, ty zdravěji
smýšlející si dají jogurt s medem
a babička se rozjásá, když pod vánočním stromečkem najde krabici
sušenek. Možná tomu tak opravdu
je, ale sladkou chuť si můžeme dopřát i jinak než v podobě cukru. Už
jste zkoušela sladit ovocnými nebo
obilnými sirupy? A co takhle sušené ovoce? I když se nejedná o alternativy, které by se daly označit za
super zdravé nebo dietní, protože
i ony jsou kalorickými bombami,
rozhodně jsou chuťově zajímavější
a rozmanitější než cukr. A protože jejich sladivost je často vyšší,

není jich potřeba používat takové
množství, a díky tomu dokážete
snížit konzumaci sladkého klidně
i na polovinu, aniž byste musela
„trpět“.

Není sladidlo jako
sladidlo

Při výběru sladidla sledujte celkový obsah cukrů, obsah fruktózy nebo-li ovocného cukru a také
glykemický index. Čím nižší jsou
všechny tyto hodnoty, tím lépe.
I když sirupy obsahují také malé
množství
minerálů,
vlákniny
a fytochemikálií, ani ony nejsou
zázračným řešením, jak jíst sladké a přitom netloustnout. Ovocné
a další sirupy proto berte jako zajímavá a rozmanitá dochucovadla,
která jídelníček ozvláštní víc než
obyčejný cukr.

Sušené ovoce

Nejlepším dochucovadlem kaší,
jogurtů i pečiva je nesířené sušené
ovoce, které můžete buď nakrájet
na kousky a nebo na chvíli namočit do vody a následně rozmixovat
na hladkou pastu.

Med

V našich končinách je nejpoužívanější náhradou klasického cukru med. Ten se skládá z fruktózy
a glukózy, obsahuje množství minerálních látek, železo, hořčík
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nebo draslík, zinek a selen. Nepasterizovaný med má
glykemický index 30, ten pasterizovaný okolo 75.

Ovocné sirupy

Sirupy, jako je datlový nebo švestkový, se vyrábějí
ze sušeného ovoce.
Datlový sirup: Datle jsou přírodním sladidlem,
které má příznivý účinek na trávení. Energii uvolňují postupně, proto vydrží déle. Navíc mají schopnost zklidnit nervový systém, a tak jsou ideální pro
ty, kteří jsou ve stresu. Obsahují vlákninu, vitaminy
skupiny B, draslík, železo, hořčík, vápník, měď a jiné.
Datlový sirup obsahuje ve 100 g 15–30 % fruktózy,
17–40 % glukózy a 3–34 % sacharózy, podle kvality
výrobku, a 250–320 kcal, takže pokud chcete zhubnout, rozhodně to s ním nepřehánějte.

Obilné sirupy

Jedná se o sirupy vyrobené ze zrn obilnin, z ječného
sladu, kukuřice, pšenice, špaldy nebo z rýže. Mají nižší glykemický index a energii uvolňují postupně. Obsahují vitaminy skupiny B, také draslík, hořčík nebo
zinek. Jako výchozí surovina k fermentaci zrn se používá ječmen, a protože tyto sirupy při tepelné úpravě
řídnou, výrobci je často zahušťují moukou, proto by se
jim měli vyhýbat celiaci.
Rýžový sirup: V rýžovém sirupu najdete malé
množství draslíku, hořčíku, manganu a zinku a je
zdrojem vitaminu B. Ve 100 gramech sirupu najdete 45 g maltózy, 29 g glukózy a 22 g polysacharidů,
což jsou složené cukry, které se uvolňují do organismu postupně, a také 320 kalorií. Je výživnější a nezpůsobuje kolísání krevního cukru, což je jeho plus.
Jeho minus je naopak méně sladká chuť, která svádí
k nadměrnému používání.

Javorový sirup

Javorový sirup je koncentrát mízy kanadského javoru, která obsahuje vápník, hořčík, zinek, draslík,
mangan, také železo a vitaminy skupiny B a další
minerální látky. Javorový sirup obsahuje ve velkém
množství sacharózu, tedy složitý cukr, a v malém
množství fruktózu, proto je podstatně sladší než bílý
cukr a má nižší glykemický index. U javorového sirupu dbejte hlavně na jeho kvalitu, čím světlejší barvu
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má a je řidší, tím lepší je. Řídit se ale můžete také
označením A–D, přičemž písmeno A označuje nejkvalitnější produkt.

Čekankový sirup

Takzvaně sladidlem nové generace je čekankový
sirup, který se vyrábí z kořene čekanky, která není
v kuchyni žádným nováčkem. Používá se například
na výrobu čekankové kávy, ale je i zdrojem vlákniny
inulin, jež se přidává do potravin. Jako sladidlo má
zajímavou chuť, nízký glykemický index a také méně
kalorií, ve 100 g je 161 kcal. Jeho konzumace nezatěžuje trávicí systém, naopak podporuje produkci prospěšných bakterií ve střevech.

Melasa

Zajímavým sladidlem je melasa, která je vedlejším
produktem výroby cukru z cukrové třtiny. Její šťáva
se vaří a odstřeďuje a tím se koncentruje v hustý sirup zbavený většiny cukru, kterého v ní zůstává jen
asi 20 %, a to ve formě glukózy a fruktózy. Navíc obsahuje vitaminy B1, B2 a B6 nebo kyselinu pantotenovou a vysoce koncentrované minerály jako železo,
vápník, fosfor, draslík nebo hořčík a zinek. Navíc obsahuje asi 3 % bílkovin.

Xylitol

Jedná se o takzvaný alkoholový cukr, který je
získávaný z březové šťávy. Skladbou a svou chutí se xylitol podobá cukru, obsahuje ale méně kalorií a je dokázáno, že dokáže omezit tvorbu zubního
plaku. Do organismu se vstřebává pomalu, a proto
jen minimálně ovlivňuje hladinu krevního cukru.
Navíc k jeho zpracování potřebuje tělo jen minimální podíl inzulínu a jeho glykemický index je 8.
Je tedy 14x nižší než u glukózy a 9x nižší než
u sacharózy.
TIP: Chcete-li jíst opravdu zdravě nebo se snažíte
zhubnout, nehledejte alternativy bílého cukru a raději vsaďte na čerstvé ovoce, které je přirozeně sladké
a dokáže tak uspokojit touhu po této chuti. S čerstvým ovocem skvěle osladíte jogurty i kaše a například zralé banány jsou úžasným sladidlem do pečiva
nebo při přípravě domácí zmrzliny.
TEXT: MICHAELA ČENTEŠOVÁ
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Zhubnout na podzim
snadno a rychle?
S KetoMixem je to možné!

Co všechno (ne)víte

o ketonové
DIETĚ

Často slýcháme, že hubnout v podzimním období není dobré. Jenže už
dlouho nežijeme v době, kdy by bylo zimu nutné přečkávat. Zatočit tak
s přebytečnými kily můžeme v kteroukoli roční dobu. A právě podzim je
pro hubnutí ideální.

Proč hubnout na podzim

1) S podzimem skončily letní grilovačky, dovolenkové all inclusive
a zmrzliny.
2) Do životů většiny z vás se vrátí rutina. Úmorná letní vedra jsou pryč,
takže obujte tenisky a vydejte se třeba jen projít rychlejším tempem.
3) Den se krátí a chodíte dříve spát. Odpadají tak večerní nájezdy do ledničky.
4) Dáváte přednost teplým nápojům, neslazené čaje jsou pro hubnutí ideální.
5) Pokud začnete s hubnutím už na podzim, nemusíte se zbytečně stresovat,
jestli stihnete zhubnout do letního šatníku.

Ketonová, jinak také PROTEINOVÁ
či NÍZKOSACHARIDOVÁ dieta,
je téma, které je poslední dobou
skloňováno ve všech PÁDECH. A to
naprosto přirozená biochemická reakce. Vaše tělo se
nejen mezi LAICKOU, ale i odbornou dostane do takzvané ketózy a cukry začne nahrazolékařskou veřejností. Je to ZPŮSOB, vat ketony, což jsou látky, které si tělo samo vytvoří
(a teď se držte) z vašeho uloženého tuku. Stav zvaný
jak rychle, téměř bezbolestně
ketóza nastává v těle velmi rychle – už druhý nebo
třetí den po zahájení této diety.
a trvale SHODIT nechtěná KILA
a současně se tak zbavit i zdravotních KetoMix – rychlé a snadné hubnutí
problémů souvisejících s NADVÁHOU Dieta KetoMix je rozdělena na dvě, respektive tři
fáze a délka každé fáze se odvíjí od vaší cílové váhy.
či OBEZITOU. Na rozdíl od jiných
V první fázi budete jíst KetoMix jídla. Dieta obsahuje vše, co tělo potřebuje – vlákninu, minerální látky
redukčních programů při ní ale
nebo vitaminy. Naučí vás jíst opravdu pravidelně,
NEHLADOVÍTE a není ani nutné,
tedy pětkrát denně. Ve druhé fázi si stále budete muset hlídat příjem cukrů, ale již ne tak striktně. Třiabyste cvičila.

I když se ketonová dieta může jevit jako nový módní
trend redukce váhy, opak je pravdou. Již v roce 1974
její principy objevil profesor harvardské univerzity
profesor George L. Blackburn. Problémem většiny
diet je fakt, že při nich tělo ztrácí až 40 % svalové
hmoty. Svaly jsou ale hlavními spalovači tuků. Tělo
se tedy po skončení diety nedokáže, kvůli úbytku
svalů, vypořádat se stejným množstvím energie jako
před dietou, a tak logicky přichází jojo efekt. KetoMix
dieta je však založena na úplně jiném principu. Při
jejím dodržování hubnete pouze své tukové zásoby
a většina vaší svalové hmoty zůstává zachována.

Jaký je princip ketonové diety?

Právě profesor Blackburn našel jednoduchý princip
hubnutí, který funguje na všechny bez rozdílu věku
či pohlaví. Když kontrolovaně omezíte ve svém jídelníčku příjem sacharidů (tedy cukrů), v těle nastane
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Kvůli změnám teplot a ochlazení je imunitní systém člověka oslaben. Najděte si proto takovou dietu, která obsahuje veškeré vitaminy a minerální látky,
které budete potřebovat. Zvolte si hubnoucí program, jež vám pomůže snadno
a rychle zhubnout a nezatíží váš organismus stresem z hladovění nebo nedostatkem důležitých složek potravy.

Vyzkoušejte ketonovou dietu

Pokud ze svého jídelníčku vyřadíte sacharidy (cukry), tělo místo nich začne
zcela automaticky využívat ketony, látky, které si vyrobí z vlastních tukových
zásob. Nemusíte se tedy bát ztráty energie. Vyloučit ze stravy sacharidy totiž
neznamená jen vynechat sladkosti. Sacharidy obsahují třeba i brambory, rýže
nebo pečivo. Najdete je také v ovoci i zelenině.

krát denně si pochutnáte na KetoMix jídlech a dvě
další budou ve vaší režii. Musí ale odpovídat zásadám
zdravé výživy. A třetí fáze diety už vlastně žádnou dietou není. Jde o to, abyste si návyky, které jste spolu
s KetoMix dietou získala, dokázala udržet i v dalším
životě.

KetoMix dieta vám poskytne vše,
co pro hubnutí potřebujete

Při KetoMix dietě budete mít k ruce výživové
poradkyně, které vám zdarma zodpoví všechny vaše dotazy. Vybírat budete z široké nabídky
jídel – od koktejlů přes proteinové tyčinky až
k polévkám nebo těstovinám. Chutě na sladké
zaženete perníkem nebo nízkosacharidovými
čokoládami. Novinkou je také KetoMix víno.

Co dobrého si dáte?

V portfoliu produktů KetoMix naleznete proteinové kaše, palačinky, perníky, tyčinky, těstoviny nebo
koktejly. Kromě nich si pochutnáte i na proteinovém
chlebu, houskách, omeletách či polévkách. KetoMix
nabízí i nízkosacharidové čokolády, oříškové krémy
a nízkosacharidové víno. Takže když na vás přijdou
chutě, budete mít vždy po čem sáhnout.
Zní to lákavě? Na stránkách www.ketomix.cz můžete objednat všechno, co budete pro tuto dietu potřebovat. A kdybyste náhodou měla dotazy či nejasnosti, po celou dobu – od vašeho rozhodování až po
fázi po dietě – vám budou k ruce KetoMix výživové
poradkyně.
TEXT: BĚLA GABRIELOVÁ

Podzimní balíčky – zhubněte,
pročistěte se a ještě ušetřete
Foto: archiv redakce

Ketonová dieta není jen módní
dietou současnosti

Pozor na vitaminy!

KetoMix připravil pro všechny své zákazníky
výhodné podzimní balíčky. První z nich
obsahuje vše pro čtrnáctidenní dietu.
Najdete v něm palačinky, koktejly, housky,
těstoviny, omelety, rýži, pudink, lískooříškový
krém, víno a multivitaminy. Druhý balíček je
připraven pro ty, kteří se chtějí po náročném
létu pročistit. V detoxikačním osmidenním
najdete bezlaktózový koktejl, detoxikační
tablety, vitaminy a těstoviny. Oba balíčky
nyní získáte se slevou 15 %. Veškeré
informace naleznete na www.ketomix.cz.
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Mlsejte

ZDRAVĚ

Foto: archiv redakce

VITAMINOVÉ, multivitaminové,
eukalyptové, BYLINKOVÉ,
kávové a smetanové cukrovinky
zn. Vivil jsou ZÁRUKOU dlouhé
TRADICE, nejvyšší možné
kvality, vynikající chutě,
a hlavně ZDRAVÉ výživy. Všechny
tyto produkty totiž NEOBSAHUJÍ
CUKR, a proto jsou vhodné nejen
pro DIABETIKY, ale i pro ty, kteří
dbají na svou linii.
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Firmu Vivil založil v roce 1903 August Müller
ve francouzském Štrasburku, kde vyrobil jako
první mátové bonbony. Firma měla nést zvláštní nezaměnitelné jméno, proto se August Müller
rozhodl složit její název ze dvou slov – z latinského slova vivere (žít) a z anglického slova oil
(olej). Tak vznikla uznávaná firma a značka Vivil, která je dnes známá po celém světě.
Zdravé bonbony šly na dračku, a tak se výroba
v průběhu let přemístila do německého města
Offenburg (poblíž francouzských hranic) a rozšířila se o bonbony s ovocnými příchutěmi, obohacenými o vitaminy a minerály. I díky svým
příchutím se tyto zdravotní produkty prosadily
velmi rychle v zámoří, a tak se firma Vivil rozrostla do úctyhodné velikosti.
Na českém a slovenském trhu produkty Vivil
výhradně zastupuje společnost Spektral, která
je dodává pomocí distributorů do lékárenských
sítí po celé České a Slovenské republice. Více informací najdete na www.vivil.cz.
TEXT: SOŇA PAŘÍŽSKÁ
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Péče o dutinu ústní

Jen kartáček

NESTAČÍ

Vždy je cesta,
jak čistit lépe

Zhruba 70 procent
populace TRPÍ krvácením
DÁSNÍ, jehož nejčastější
příčinou je ZUBNÍ plak.

Má to smysl

Ústní sprcha není žádné další zbytečné vybavení
vaší koupelny, na které se bude prášit nebo které nevyužívané odklidíte do některé z koupelnových skříněk. Velmi rychle se stane součástí vaší každodenní
hygieny, protože její použití zabere asi jen minutu času
a výsledek je velmi efektivní – pokud trpíte na krvácení dásní, do 14 dní poznáte rozdíl.
Ústní sprcha pracuje tak, že skrze trysku vstřikuje pod různým tlakem vodu. Tento pramen se dostává
i do špatně přístupných míst ústní dutiny, kde se s oblibou drží zubní kámen – je tak užitečným nástrojem
při čištění mezizubních prostor, škvírek kolem korunek a kolem zámků rovnátek. Díky sprše se také snadno zbavíte plaku usazeného v linii dásní podél zubu.
Existují i ústní sprchy, které v proudu vody vytvářejí mikroskopické bublinky. Ty se dostávají až
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k zubům pod linii dásní a tam prasknou. Takový
proces pomocí vzduchu ničí škodlivé bakterie, které jsou zvyklé přežívat v našich ústech bez přístupu
kyslíku.
Některé ústní sprchy mají navíc výběr z více intenzit
proudu – tu vyšší můžete použít pro čištění mezizubních prostor, nižší tlak je naopak vhodný například pro
masáž dásní.

Aby dásně nekrvácely

Nádržku ústní sprchy můžete naplnit obyčejnou vodou, ovšem lepší je použít vodu ústní, případně její roztok – tak bude její výkon ještě efektivnější. Obzvlášť
pokud máte nateklé dásně nebo vám častěji krvácejí,
určitě používejte ústní vodu určenou přímo na tyto
problémy.

Pěkně nabroušený jazyk

Máte občas v ústech nepříjemný pocit, kterého vás
ani čištění zubů či použití ústní vody nedokáže zbavit?
Vyzkoušejte škrabku na jazyk – i tam se totiž během
dne usazují bakterie. Nepodporujte jejich množení,
zbavte se jich. A navíc škrabka v kombinaci s ústní vodou je skvělá dvojka pro svěží dech.
TEXT: JOHANA ŠLAJCHRTOVÁ

Foto: archiv redakce

K tomu, abyste se ho zbavila, potřebujete zubní kartáček (jeho role v péči o zubní hygienu je nezastupitelná), ale vyplatí se investovat i do zubní sprchy, protože
některá místa v ústní dutině jsou pro kartáček těžko
přístupná. Ústní sprcha tak pomůže zlepšit zdraví
vašich zubů a dásní, obzvlášť pokud máte rovnátka,
můstky nebo zubní implantáty.

Dopřejte si šetrnou péči o zuby, dásně
a jazyk se sonickým zubním kartáčkem
Philips Sonicare DiamondClean Smart.

Sledujte průběh čištění
pomocí aplikace

www.philips.cz/sonicare
Philips Sonicare DiamondClean Smart je možné koupit i v bílé, černé a modré barvě.
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Zubní pasta Supirivicky,
Siddhalepa
Ajurvedské ingredience obsažené
v pastě efektivně uzdravují a hojí dásně,
zuby, hrdlo a jazyk. Suprivicky udržuje
zdravé dásně, svěží dech, pomáhá
proti zubnímu kazu, zabarvení zubů
a odstraňuje zubní kámen, 95 Kč.

Pro zdravý

ÚSMĚV

Zdravá ÚSTA a zdravé TĚLO
SPOLU kráčejí ruku v ruce.
Úzce spolu souvisejí a VZÁJEMNĚ
se OVLIVŇUJÍ, proto je třeba
o ně SPRÁVNĚ pečovat.
Více informací najdete na
www.alpik.cz.
TEXT: JANA MILITKÁ
Zubní
prášek citron,
Nobilis Tilia
Citronový zubní prášek
s glukany na čištění
zubů a ústní dutiny má
mírné abrazivní účinky
a napomáhá bělení
zubů. Vhodný i při
homeopatické léčbě,
154 Kč.

Sérum na afty
a opary, Cannaderm
Sérum proti oparům, aftům, zánětům
dásní, otlakům a prasklinám v dutině
ústní. Ideální pro ošetření po zákroku
u zubního lékaře, při parodontóze,
prořezávání zubů nebo k ošetření
otlaků od protéz a rovnátek, 635 Kč.
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Zubní olej Šalvěj, Atok
Zubní olej je přirozenou alternativou
zubních past. Jeho použití je obzvláště
vhodné při potížích s dásněmi
a paradentóze. Pravidelným
používáním lze předejít vzniku
plaku a zubního kamene, 153 Kč.

Balzám při
oparech, Herpason
Balzám k péči o rty při
výskytu oparů. Pokožku rtů
regeneruje, zvláčňuje a zvyšuje
její pružnost, čímž zabraňuje
vysušení a popraskání oparu.
Balzám je vhodný také jako
ochrana rtů při nepříznivém
počasí, 110 Kč.

Foto: archiv Alp ecology

Královské zubní
sérum, Soaphoria
Sérum čistí nejen
chrup, ale také
ošetřuje a chrání
dásně. Částečky
aktivního uhlí
a jedlé sody šetrně, ale
velmi účinně pulírují
povrch zubů, díky
čemuž sérum pomáhá
dosáhnout přirozeně
bělejšího a zářivějšího
úsměvu, 227 Kč.

Bambusové zubní kartáčky
Bamboo, Curanatura
Zubní kartáčky jsou vyrobeny
z tepelně ošetřeného bambusu
pěstovaného udržitelným způsobem.
Štětinky jsou nejjemnější (soft) podle
SOH, o tloušťce 0,15 mm s hustotou
50 štětin na dírku, 85 Kč/ks.
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a svalů a mnoha kožních onemocnění jako lupénky,
atopického ekzému či akné. Stejně si poradí i s poruchami pohybové i oběhové soustavy.
Nejen tělo dokáže sirovodík vrátit do formy, důležitý je také pro lidský mozek. Sama nervová tkáň
mozku obsahuje velké množství sirovodíku, který se
významně podílí na ukládání informací do paměti.
Tento plyn zajišťuje lepší průchodnost cesty, po níž
signál mezi jednotlivými neurony putuje, a díky tomu
si lépe vybavujeme vzpomínky, naučené dovednosti
a získané informace. Pro pány by mohlo být zajímavé, že o sirovodíku se hovoří jako o konkurenci léků
na potenci. Dokáže totiž uvolnit nervy a rozšířit cévy
v penisu, a tím podporuje vyvolání erekce.

Místo, kde získáte novou

ENERGII

Síla valašské přírody

Léčivé PROCEDURY nebo voňavé RELAXAČNÍ zážitky, to vše
v kombinaci s příjemným PROSTŘEDÍM nabízejí Lázně Kostelec.
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Bechtěrevova choroba, atopický ekzém, lupénka,
akné a další onemocnění kůže a pohybového aparátu,
ale i ti, kteří si chtějí jen odpočinout a načerpat sílu
doslova z hlubin země a okouzlující přírody.

Novodobý elixír mládí

K procedurám v Lázních Kostelec je využíván minerální sirný pramen s nejvyšší koncentrací sirovodíku v České republice, jehož blahodárné účinky jsou
známy již po staletí. Na první přičichnutí sice páchne
sirovodík jako zkažená vejce, ale pokud se oprostíte
od prvotního přirozeného odporu a vložíte své tělo do
rukou tohoto „zázraku“, nebudete litovat.
Sirovodík se do těla nejlépe vstřebává kůží při teplotě 38 stupňů Celsia. Síra se poté ukládá do pojivové
tkáně, a tím zlepšuje pružnost a odolnost měkkých
tkání. Účinnost sirných koupelí je vysoká, napomáhají v léčbě nepříjemného revmatismu, bolestí kloubů

Foto: Lázně Kostelec u Zlína

Historie Lázní Kostelec se datuje do roku 1742,
kdy kostelecký občan Jan Zbořil objevil na svém pozemku zázračný sirný pramen. Místní šlechtický rod
Seilern-Aspang zde pak nechal vybudovat takzvané
„panské lázně“, které největšího rozmachu dosáhly
na počátku 20. století. Od 60. let byla lázeňská lečba utlumena, protože objekt sloužil pouze k rekreaci
zaměstnanců Vítkovických železáren a lázně byly dokonce vyřazeny ze seznamu lázeňských míst. Teprve
v roce 1995 byly Lázně Kostelec obnoveny, a tak jsou
již více než dvacet let místem, kde se léčí revmatická
onemocnění, bolestivé syndromy šlach, úponů, burz
a kosterních svalů včetně postižení prací s vibrujícími
nástroji a mimokloubní celkový revmatismus. Jezdí
sem také pacienti, které trápí artróza kyčelního a kolenního kloubu, artróza a polyartropasy s postižením
ručních a nožních kloubů, ostatní seronegativní spondylartritidy, psoriatická artritida, Reiterův syndrom,

Nejen sirný pramen je lákadlem, proč navštívit Lázně Kostelec ve Zlínském kraji. Jsou to i voňavé přírodní procedury, krásná krajina a spousta možností
k aktivní relaxaci. Zkuste například kouzlo barevných
bobulek jalovce a rakytníku. Jalovcový keř pochází
původně z Afriky, ale dnes je typickou dřevinou pro
Valašsko. Jedna nádherná jalovcová pastvina je například nad údolím potoka Uherská na svazích hory
Javorník, zhruba padesát kilometrů od lázní, kde se
tento bojovník proti infekcím využívá k nejrůznějším
léčivým programům. Jeho namodrale černé bobule,
kterým se říká jalovčinky, obsahují léčivé látky, které si poradí se záněty močových cest, onemocněním
kloubů a infekcemi. Účinky jalovce jsou kombinovány s dalším přírodním zázrakem, kterým je rakytník.
Ten je označován jako rostlina budoucnosti, protože
jeho obsah vitaminu C v jedné jeho bobulce pokryje celou denní dávku pro dospělého člověka. Skrývá
v sobě i mnoho dalších vitaminů a minerálů, a právě proto je využíván nejen v kosmetice. Koupele z jalovce a rakytníku jsou vhodné pro léčbu pohybového

aparátu, ale dokážou pomoci i s akné nebo odstranit
únavu. A dokonce jsou ideálním pomocníkem při podzimních depkách i opravdových depresích, kterými
v dnešní době trpí stále více lidí a hovoří se o nich jako
o civilizační chorobě. Navíc povzbuzuje organismus,
prokrvuje pokožku a rozproudí lymfatický systém,
který pak odvádí z těla všechny nahromaděné toxické
zplodiny a škodlivé látky. Další úžasnou procedurou
je masáž s jalovcovým olejem a rakytníkem, která působí proti křečím a urychluje regeneraci organismu.
Jalovcový zábal regeneruje svaly, klouby a celé tělo,
což je velice důležité pro zdraví.

Vůně švestek

Další tradiční surovinou z Valašska jsou voňavé
švestky, které nejsou dobré jen na povidla nebo na
slivovici, ale i na lázeňskou péči. Švestka má tolik
blahodárných účinků, že je jako stvořená k využití při
relaxačních i kosmetických procedurách. Obsahuje
velké množství minerálů, především draslík, fosfor,
železo, hořčík, vápník, síru a zinek. Z vitaminů jsou
v tomto sladkém ovoci zastoupeny vitaminy patřící do
skupiny B, vitamin E a H. Švestky blahodárně působí na látkovou výměnu a obsahují látky, které mají
schopnost ničit rakovinné buňky. Sušené švestky obsahují pektin, který je důležitý při tvorbě endorﬁnů,
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KRÁSNÁ
DÍKY PŘÍRODĚ
Dopřejte své pleti to nejlepší
z přírody. Vaše pleť bude krásná,
hebká na dotek, viditelně
rozjasněná a bez vrásek.

a tak přímo ovlivňují naši náladu. Bojují proti škodlivým bakteriím, jako je salmonela, a zajišťují odolnost proti stresu. Dokážou také zpomalovat stárnutí
buněk a zlepšovat stav pokožky, vlasů i nehtů, což se
vždycky hodí.
S úžasnými švestkami se můžete v Lázních Kostelec setkat hned v několika voňavých procedurách.
Švestková koupel zbavuje stresu a hodí vás i vaše
myšlenky do pohody. Díky švestkové soli se změkčí
pokožka tak, aby mohla lépe regenerovat a přijímat
léčivé látky. Do švestek vás doslova zahalí švestkový tělový zábal, jenž obsahuje přírodní oleje a vosky,
hydratuje pleť, zvyšuje její elasticitu a zpomaluje projevy jejího stárnutí. Díky švestkovému peelingu se
pokožka vyloupne ze své skořápky a stane se zářivou
a dokonale hladkou. A taková švestková masáž, nic
lepšího pro harmonii těla a duše asi nepoznáte. Pozitivní energií po ní budete doslova nabiti.
Strávit čtyři dny obklopena sladkým švestkovým
aroma teď můžete díky speciálnímu pobytovému balíčku s názvem Z valašských slivoní. Ten zahrnuje
čtyřdenní pobyt s polopenzí a všemi švestkovými procedurami. A pokud vám švestky zrovna nevoní, můžete si vybrat jiný ze 36 různých pobytů a 70 procedur,
které Lázně Kostelec nabízejí. Mezi nimi je také Síla
léčivého konopí, Kouzlo teplé rašeliny nebo Babiččino
tajemství. Speciální procedury jsou připraveny v balíčcích zadaných pro muže nebo jen pro ženy a také
pro seniory, kteří potřebují speciﬁckou péči.
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Víc než jen lázně

Kromě samotných lázeňských záležitostí přispívá
k regeneraci těla a mysli také aktivní odpočinek. Čas
tu můžete strávit na krásném golfovém hřišti, na
koupališti nebo si jen tak zarelaxovat ve vířivkách.
Ty jsou na rozdíl od bazénů v provozu i v zimní sezóně, což může být skvělým zážitkem ve dvou. Zahrát si
můžete tenis, pétanque, ale i volejbal nebo nohejbal.
A nechybí ani sauna, a pokud jste milovníky táboráků a opékaných buřtů, nemusíte o svou vášeň přijít.
K dispozici je ohniště s posezením, kde si můžete rozdělat oheň v kterémkoli ročním období. A zkrátka nepřijdou ani děti, pro něž je tu hřiště i dětský koutek.
Zkrátka Lázně Kostelec jsou místem, kde si to užijí
úplně všichni.
TEXT: SOŇA PAŘÍŽSKÁ

V kosteleckých lázních poskytované lázeňské procedury přispívají k důkladné relaxaci, fyzické i duševní pohodě a k léčbě
tělesných neduhů. K procedurám je využíván především přírodní léčivý zdroj, kterým je minerální sirný pramen s ojediněle vysokým obsahem blahodárného sirovodíku a celou řadu
zejména přírodních produktů. Lázně poskytují na 70 druhů
procedur a aktuálně nabízejí 36 již sestavených pobytových
balíčků a také možnost individuálního řešení pobytu na míru.

HYALURONOVÉ
SÉRUM

BIO
ŠVESTKOVÝ OLEJ

BIO
BAOBABOVÝ OLEJ

MAROCKÝ JÍL
RHASSOUL

vysoký obsah kyseliny
hyaluronové pro dlouhodobou hydrataci pleti,
zpevnění a minimalizaci
vrásek

luxusní péče s výjimečnou
vůní pro hebkou pleť bez
vrásek, potlačení pigmentových skvrn a tmavých kruhů
pod očima

ultra lehká struktura, pro
hydrataci celého těla, proti
vráskám i striím, rozjasnění
a omlazení pleti

pro výrobu čisticí pleťové
masky, k detoxikaci pleti,
k regulaci tvorby mazu
a redukci černých teček
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Deset

takhle vařit. Možná se o to i pokusíme, ale vzápětí jsme zahlceni dalšími fotkami a úsilí brzy
vzdáváme. Tady leží podstata toho, proč jsme
s Instagramem v kapse více náchylní k úzkostem –
vzniká kvůli němu iluze, že mít dokonalý život
nestojí žádné úsilí. Jenže všechno, co má v životě
hodnotu, vyžaduje tvrdou práci.
Tak, je to venku. Můžeme získat cokoli, co
v nás na obrázkové sociální síti probouzí touhu,
přání nebo dokonce závist. Jenže podmínkou
k něčemu takovému je udržet u nového cíle pozornost tak dlouho, dokud v něm nezažijeme první
úspěchy. Opravdu začít běhat a zažít pocit stoupající kondice. Přihlásit se konečně na kreslení
a pozorovat, jak se zlepšujeme. Koupit si kuchařku a uvařit první dobrotu. Je to proces, je to práce, ale ta odměna! Zažít úspěch v něčem, co jsme
si sami vymysleli na základě touhy, je tím nejkrásnějším pocitem v životě.

instagramů

DEPRESE,
PROSÍM!

Potrava pro mozek

Sociálně antisociální

Náš mozek reaguje na každý podnět, který mu přistane pod nosem. Za obzvláště důležité považuje přirozeně informace spojené s druhými lidmi. Je tomu tak
proto, že naší nejdůležitější potřebou je být druhými
přijati a oceněni. Po značnou část našeho dětství na
přijetí druhými doslova závisel náš život. Postupem
času nám tuto potřebu naplňuje širší sociální okolí
a nyní i sociální sítě. Háček je ovšem v tom, že srdíčka
nebo palečky nikdy nevedou k prožitku opravdového
mezilidského kontaktu.
Na Instagramu mozek naráží na nekonečné množství informací o druhých. Ještě k tomu jsou to zpra-
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vidla naaranžované, pečlivě vybrané fotograﬁe, kterými se chtěl autor záměrně prezentovat. V tu chvíli
začínáme prožívat pocit, že bychom se měli druhým
vyrovnat. Přicházejí prožitky méněcennosti, slabosti a pocity selhání. Uprostřed takových emocí je už
velmi těžké podívat se na věc racionálně – instagramový proﬁl je jako umělecké dílo, každý vytváří jedinečný a svým způsobem krásný objekt, který se nedá
napodobit.

Srovnávání životů

Jakmile vstoupí do hry srovnávání se s druhými,
už se vezeme. Toužíme mít stejné tělo jako člověk na
fotce, podívat se do vzdálených krajů a umět přesně

Foto: archiv redakce

Nejpopulárnější SOCIÁLNÍ síť? Pro obchodníky KAŽDOPÁDNĚ â
TRÁVÍME na ní nekonečné hodiny, FOTÍME na ní i to největší
soukromí a nově i rovnou nakupujeme. Pro náš mozek už to tak
RŮŽOVÉ není. Ukazuje se, že s INSTAGRAMEM přicházejí nejen
hezké fotky, ale také ÚZKOSTI a deprese. Proč to tak je a jak jim
nepropadnout úplně?

Možná namítnete, jak moc je těžké u něčeho
nového v životě vydržet. A máte pravdu, je to ta
nejtěžší věc v životě. Mozek opravdu svou energií hodně šetří, a když to vypadá, že se vydáváte
nějakým novým a pro něj neznámým směrem,
začne vás přemlouvat. Že to nemá smysl, že to
stejně nevyjde, že se ani nemáte snažit… Je to
jeho práce, má pocit, že nás takhle udrží v bezpečí
a naživu. Je to také důvod, proč tak snadno podléhá honbě za srdíčky. Na Instagramu stačí vyvinout jen malou aktivitu a už se proud virtuálního
sociálního ocenění pohybuje vaším směrem. Jenže je to opravdu jen náhražka.
Jestliže už pociťujete, že je vám po projíždění
Instagramu vlastně hůř než předtím, je čas zakročit. První, čemu věnujte pozornost, je „sociální potrava“, kterou dáváte a dostáváte mimo
sociální sítě. Chválíte své blízké? Mluvíte o svých
úspěších? Dokážete se ocenit? Druhým krokem je
poskytnout sám sobě příležitost k úspěchu v nějakém kreativním projektu. Může to být jen vaření nebo nový druh cvičení. Ukažte mozku, jak
chutná reálný život, on se vám odmění reálnými
dobrými pocity.
TEXT: SÁRA KLEINOVÁ
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Darování

VAJÍČEK:

Rozhodnutí,
které chce

ODVAHU
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Každoročně přibývá
ŽEN, které nemohou
mít VLASTNÍ děti
a jejich jedinou šancí,
jak se stát MATKOU,
je vajíčko darované
od jiné ženy. Jenže
DAROVAT vlastní
genetický MATERIÁL
není jednodenní
záležitost, ale běh
na delší TRAŤ, během
něhož vyvstává pro
ženu mnoho otázek.

Foto: fotoprome.cz

důvodem, proč se stanou dárkyněmi, jiné cítí potřebu pomoci. Ať
tak či onak, stát se dárkyní vajíček
vyžaduje velkou odvahu, odhodlání a psychickou odolnost. Je totiž
potřeba odpoutat se od představy,
že darujete vlastní dítě, že někde
na světě bude běhat váš potomek,
kterého nebudete moci nikdy pochovat. Darování vajíček je potřeba brát stejně jako darování krve,
jako prostou pomoc a nic víc.

Bohužel, každý šestý pár v České republice, který se snaží o miminko, má dnes problémy s jeho
početím. Pokud je problém na
straně ženy, mohou za něj většinou prodělaná onkologická léčba,
genetická vada, porucha funkce
vaječníků, ale i vyšší věk nebo
předčasná menopauza. Darované
vajíčko tak může být jedinou šancí, jak se žena může stát matkou.
V České republice je na rozdíl
od některých jiných zemí darování
vajíček legální, ale také anonymní a, jak uvádí zákon, bezplatné.
Přesto náleží dárkyním ﬁnanční
kompenzace času, ušlého zisku
i diskomfortu spojeného s procesem darování vajíček, která se pohybuje v rozmezí mezi 20–28 tisíci
korun. Pro některé ženy může být
právě tato ﬁnanční kompenzace

Kdo se může stát
dárkyní

Pokud se rozhodnete stát se
dárkyní, mělo by vám být mezi
18 a 35 lety a musíte být v dobré
fyzické i psychické kondici. Pokud
již sama děti máte, je to velkou
výhodou. Nicméně celý proces nijak neohrožuje budoucí možnost
otěhotnění a zdravého těhotenství. Nesmíte mít anamnézu neplodnosti, váš menstruační cyklus
musí být pravidelný, nesmíte být
kuřačka, užívat návykové látky
a nesmíte trpět sexuálně přenosnou chorobou. Také dědičné psychické problémy nebo mentální
postižení v rodině zabraňují stát
se dárkyní vajíček. BMI by měl
být mezi 18,5 a 29 a nesmíte inteligenčně ani vzhledově vybočovat
z normálu. Jenže co je normální a co
už ne? Je velký nos nebo odstáté uši
překážkou, abyste udělala nějakou

ženu šťastnou? A kdo hodnotí, zda-li je váš vzhled ještě v normě, nebo
už vybočujete? V dnešní době, kdy
se společnost učí, že každá žena je
krásná taková, jaká je, je tato podmínka trochu zavádějící. Nicméně
na druhou stranu asi pochopitelná,
protože páry, které touží po darování vajíčka, také touží po tom, aby
jim dítě bylo co nejpodobnější. Dárkyně jsou proto párům vybírány
podle jejich preferencí na vzhled,
vzdělání, a dokonce i zájmy. Každá
z dárkyní je vyšetřena nejen gynekologicky a na pohlavně přenosné
choroby, ale i genetickými testy
a je jí také stanovena hladina hormonů v krvi. Pokud je vše v pořádku, může začít celý dlouhý stimulační proces, který je ukončen
samotným odebráním vajíček.
„Mám dvě děti a v tomto ohledu mám takzvaně odpracováno,
a tak když jsem jsem se dozvěděla, že moje kolegyně v práci se už
sedm let marně snaží o miminko,
napadlo mě pomoci. Ne přímo jí,
protože to ani není ze zákona možné, ale prostě pomoci nějaké stejně
zoufalé ženě,“ říká třiatřicetiletá
Milena, která se stala dárkyní.
„Přiznám se, že nejen pomoc byla
mojí motivací udělat to, také peníze, které se jako kompenzace za
darování vajíček dávají, byly velice
lákavé. Říkala jsem si, že do těch
pětatřiceti bych to mohla stihnout
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dvakrát a tím dát svým dětem nějaký ﬁnanční základ do budoucnosti. Takové dvě mouchy jednou
ranou. Nestydím se za to, že jsem
při tom myslela i na peníze, protože si myslím, že jsou adekvátní
za to, co musí žena podstoupit,
aby vajíčka mohla darovat. A není
to jen o tom, že si musíte píchat
hormony, ale také o té psychické
zátěži, o otázkách, které si sama
sobě začnete během procedury
klást. Mě samotnou mnohokrát
napadlo, že možná dávám mnoho.

kolik týdnů, během kterých můžete kdykoli od svého rozhodnutí
ustoupit, aniž byste musela cokoliv platit nebo někomu zdlouhavě
vysvětlovat. Zkrátka na to máte
právo. Jestliže jsou všechna vaše
vyšetření v pořádku, zahájí lékaři
stimulaci vaječníků, která podpoří růst a zrání vajíček ve větším
množství, než je jinak běžné. Tato
procedura začíná druhým dnem
menstruace a trvá 10–12 dní, během níž si budete muset píchat injekce s hormony do podkoží břicha

Pokud se rozhodnete
pro darování vajíček, vaši
identitu se nedozví ani žena,
která od vás vajíčko dostane,
ani dítě samotné.
Že odevzdávám další svoje dítě,
že ho nikdy nebudu moci pohladit
a pochovat a že je to, jako bych ho
odložila do babyboxu. Přiznám se,
že jsem si o tom musela promluvit
s odborníkem, jinak bych se sama
ze sebe zbláznila,“ vypráví o darování vajíček Milena. „Nakonec
u mě zvítězila touha pomoci. Dát nějaké ženě možnost být tak šťastná,
jako jsem se svými dětmi já sama.“

Jak to celé probíhá

Pokud se stejně jako paní Milena rozhodnete pro darování vajíček, buďte si jistá, že vaši identitu
se nedozví ani žena, která od vás
vajíčko dostane, ani dítě samotné.
A to ani když mu bude 18 let.
Celý proces, od přihlášení se
do registru až po odběr, trvá ně-
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a pravidelně chodit na ultrazvukové kontroly růstu folikulů. Samotný vpich, nebo spíše aplikace roztoku, je sice nepříjemný, ale nijak
zvlášť nebolí. Některé ženy uvádějí,
že pociťují štípání nebo pálení, které ale po chvilce odezní. Dostavit se
může i tlak v podbřišku, který je
asi takový jako v období menstruace. Během tohoto období je důležité
zvolnit tempo, vyhnout se velké fyzické zátěži i sportování.
Jakmile vajíčka dosáhnou velikosti 16 mm, aplikuje se do těla těhotenský hormon a za 34–36 hodin
může dojít k odběru. Osm hodin
před samotným výkonem není dovoleno jíst, pít a už vůbec ne kouřit. Samotný odběr vajíček je ambulantní záležitostí a celý zákrok
trvá asi 20 minut v celkové aneste-

zii, během nichž lékař přes pochvu
odsaje tenkou punkční jehlou tekutinu i s vajíčky a hned je v laboratoři zkontroluje. Za 2–3 hodiny
je pak možné odejít domů. Je ale
nutné, aby vás někdo doprovodil,
protože po zákroku není dovoleno
řídit auto a ani se nedoporučuje
cestovat hromadnou dopravou bez
doprovodu. Další 3 dny se doporučuje klidový režim a poté je nutná
kontrola na klinice.

Komplikace

I když se ve většině případů
obejde zákrok bez komplikací,
přeci jen vždycky je nějaké riziko.
Kromě nepohodlí a bolesti, kterou
lze přirovnat k bolestem během
menstruace, je tu i vzácnější a závažnější komplikace ovariálního
hyperstimulačního syndromu. Jde
o reakci vaječníků na hormonální stimulaci, kdy dozrává velké
množství folikulů. Při této komplikaci je nutná lékařská pomoc
nebo dokonce hospitalizace. Další
komplikací může být tzv. hyperkolagulační stav, kdy je krev zahuštěna více, než je běžné, a hrozí
riziko tvorby sraženin a embolie.
Také může v ojedinělých případech dojít k prosakování tekutiny
do dutiny břišní, které se projevuje nenadálým zvětšením břicha,
zvracením a dušností. Stav se řeší
podáváním léků a většinou není
nutná hospitalizace.

Darovat vajíčka
můžete víckrát

Darovat vajíčka můžete opakovaně. Na rozdíl od mužů, kteří
mohou darovat sperma každý měsíc, ženám se doporučuje nedělat
si z toho přivýdělek. Pro vaši bezpečnost je doporučeno podstoupit
ovariální stimulaci maximálně
třikrát, a to s dostatečnou pauzou,
alespoň 3 měsíce.
TEXT: MICHAELA ČENTEŠOVÁ

VITAMÍNOVÉ, MULTIVITAMÍNOVÉ,
EUKALYPTOVÉ A BYLINKOVÉ
BONBÓNY značky VIVIL
Neobsahují cukr a mají vyvážené množství
vitamínů, minerálů a bylinek, budou tak
působit blahodárně na váš organismus.
Cukrovinky značky VIVIL,
to je tradice, dlouhé nejvyšší
možné kvality, vynikající
chutě a hlavně zdravé výživy.
Tím, že neobsahují cukr,
jsou vhodné nejen pro
diabetiky, ale i pro ty,
kteří dbají na svou linii
a zdravý životní styl.
Některé druhy obsahují
extrakty z mnoha druhů
bylinek, jiné druhy
obsahují extrakty z mnoha
druhů ovoce (převážně
dovezeného z Jižní Ameriky)
a pro druh Eukalyptus jsou
drahocené eukalyptové
oleje dováženy ze Spojených
států amerických.
Cukrovinky zn. VIVIL jsou
absolutní jedničkou, a to
nejen na evropském trhu.
Tyto produkty zdraví
žádejte ve své lékárně.

www.vivil.cz
Originální produkty zakoupíte
pouze v lékárenské síti.
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Podpora zdraví, vstřebatelnost pro dobrou kondici
a kvalita, to jsou anglické potravinové doplňky
Všechny ingredience na bázi potravin jsou zpracovávány bez chemie tak,
aby byly zachovány enzymy, fytonutrienty a aminokyseliny, minerální látky a další bioaktivní faktory, protože naše těla lépe „chápou” a snadněji
absorbují živiny v přírodní formě.
Jste připraveni na zimu? Na nedostatek slunečního svitu, málo energie,
nachlazení, chřipku a stres?
Pokud usoudíte, že vedle kvalitního jídla potřebujete další podporu, můžete sáhnout po některém prémiovém produktu Together.
Velmi pravděpodobně nám všem bude chybět vitamin D. Spojujeme si ho
s pevnými kostmi, ale jeho působení je mnohem širší. Ovlivňuje i naši náladu a imunitu. Kromě Vitaminu D3 je součástí i multivitaminových produktů
Pregnancy, Multi Vit, Mens Multi a Womans.
Při nachlazení sáhneme po Vitaminu C z těch nejkvalitnějších citrusových
plodů s obsahem bioflavonoidů, které pomáhají vstřebávání, a přidáme
i Curcumin, který má silné protizánětlivé účinky a zvyšuje antioxidační
kapacitu. Naši mikrobiotu ozdraví Imunne a Multibiotic.
Extra péči v náročném období, kdy potřebujeme tělo a mysl dostat do souladu a pomoci vyrovnat se se stresem, nám přinese Stress Aid, komplex 11 vitaminů a minerálů na bázi potravin. Obsahuje všech 8 základních B vitaminů,
mořské magnézium a tři tradiční adaptogenní byliny – schisandru, ashwagandhu a rhodiolu. S únavou nám může pomoci B comlex nebo B12 vegan
complex. Kondici pomůže posílit i mořské Magnesium nebo noční
magnézium Night Time, relaxační formule pro hluboký spánek.

Jak podpořit

IMUNITU
u DĚTÍ?

Imunita dětí a stres

Jak asi víte, stres má na imunitu velký vliv. Nejen dospělí mívají stres v práci nebo doma, i děti
mohou zažívat stresové situace ve
škole. Je proto dobré vymyslet jim
zajímavou volnočasovou činnost,
aby se uvolnily, načerpaly energii,
přišly na jiné myšlenky a zároveň
dělaly něco, co je baví a v čem se
mohou zdokonalovat. Přihlaste
je například na kurz plavání, fotbal, volejbal či atletickou přípravku. Možností, kde se váš potomek
může aktivně zapojit, je nepočítaně. Zbývá jen si vybrat tu správnou, která jej bude naplňovat.

Nakonec si sami vyberte, co potřebujete:
www.gently.cz/eshop/doplnky-stravy

Dětská imunita a sport

Pohyb a sport mají příznivé
účinky na lidské tělo a přispívají
k tomu, aby náš imunitní systém
fungoval správně. Pokud bude dítě
pravidelně sportovat, je vysoká
pravděpodobnost, že si tyto návyky
osvojí a zůstanou mu i v dospělosti.
A kdy je vhodné začít se sportem?
Děti mohou začínat ve věku 3–5 let,
kdy je tělo již dostatečně vyvinuté
na to, aby se mohlo zatěžovat pravidelnými pohybovými aktivitami.

Zdravá strava
a kvalitní spánek

Vedle sportu je důležitý i příjem
vyvážené stravy, dodržování pitného režimu a dostatek kvalitního
spánku, který zajišťuje potřebnou
regeneraci organismu.
Ujistěte se, že vaše dítě spí na
kvalitní matraci. Průměrná životnost matrace je sice většinou
5–10 let, ale z hygienických důvodů bychom právě u dětí měli
dodržovat spíše tu spodní hranici

a poté matraci vyměnit za novou.
Rozhodně se vyplatí investovat do
kvality – vaše dítě tráví spánkem
více než třetinu dne.
Aby byl spánek opravdu kvalitní, děti by se neměly 2 hodiny před
spaním dívat na televizi nebo hrát
hry na počítači či tabletu. Zrovna
tak by večer neměly jíst nezdravá
a těžko stravitelná jídla.

v Jizerských horách
LÁZNĚ LIBVERDA jsou malebné lázně ležící v podhůří Jizerských hor, 25 km od Liberce. Nabízí celou řadu krátkodobých i dlouhodobých
léčebných a wellness pobytů nebo si můžete zakoupit pouze některou ze široké nabídky atraktivních procedur. Ke zpestření svého
pobytu můžete využít venkovní hřiště pro seniory, Relax stezku, minigolf, tenis, saunu, Whirlpool, rehabilitační bazén, billiard, ping-pong,
kuželky, petanque i tness centrum. V blízkosti se nachází „Singltrek pod Smrkem“ – síť téměř 90 km stezek pro cyklistické nadšence.

Pomoc od houby

Pokud byste si nevěděla rady
s oslabenou imunitou vašeho dítěte, zkuste ji podpořit výživovými
doplňky s obsahem betaglukanu.
Betaglukan z hlívy ústřičné je velmi dobrým podporovatelem imunitního systému, který příznivě
působí na organismus. Na podporu
obranyschopnosti můžete svému
děťátku podávat například Beta
glukan sirup s příchutí lesní jahody a s vitaminem C, který kromě
svých příznivých účinků na zdraví
ještě i výborně chutná.
TEXT: SOŇA PAŘÍŽSKÁ

DÁMSKÁ JÍZDA

ROMANTIKA PRO DVA

Ubytování, polopenze, čokoládová masáž, mléčná koupel, privátní Whirlpool se saunou, káva a zákusek, tness, 3× denně pitná kúra, venkovní
tpark, WiFi

Ubytování, polopenze, káva a zákusek, láhev sektu na pokoji, večeře při
svíčkách a lahví vína, privátní Whirlpool se saunou, masáž (částečná),
tness, 3× denně pitná kúra, venkovní tpark, WiFi

WELLNESS & RELAX

RODINNÝ JIZERSKÝ ZÁŽITEK

Ubytování, polopenze, káva a zákusek, min. 2 wellness procedury – uhličitá koupel, masáž (částečná), tness, 3× denně pitná kúra, venkovní
tpark, WiFi

Ubytování, polopenze, káva a zákusek, dárek pro každého malého návštěvníka, 2× minigolf, masáž pro rodiče (+ při pobytu na 4 dny uhličitá
koupel), zapůjčení společenské hry na pokoj, tness, venkovní tpark, dětské hřiště, WiFi

3 dny / 2 noci (variantně 5 dní) • od 3.170 Kč / osoba

3 dny / 2 noci (variantně 5 nebo 6 dní) • od 2.680 Kč / osoba

/i]Qď
Libverda

Spa Resort Libverda
Lázně Libverda 82, 463 62

Praha

Ostrava

Brno
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Výhradní dovozce Gently s. r. o.

Regenerace těla i ducha

Foto: archiv redakce

Děti mají často
NEDOSTATEK
pohybu, málo
spánku, konzumují
NEKVALITNÍ stravu
a tráví minimum
času na ČERSTVÉM
VZDUCHU. Jak to
změnit, a VÝRAZNĚ
podpořit dětský
IMUNITNÍ systém,
aby si užily podzim
ve zdraví?

Tel.: +420 482 368 100-102
E-mail: info@lazne-libverda.cz

www.lazne-libverda.cz

3 dny / 2 noci • od 2.870 Kč / osoba

3 dny / 2 noci (variantně 4 dny) • od 2.600 Kč / osoba
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Nakupte stylové, zdravé a exkluzivní dárky
pro vaše nejmenší!

LUXUS

SOPHIE LA GIRAFE BABY ►
Exkluzivní luxusní značka přírodní certifikované organické péče
o pokožku. Je vyvinutá speciálně pro jemnou dětskou pokožku,
milovaná a používaná všemi věkovými kategoriemi s citlivou pokožkou, vyrobená z hodnotných a vysoce kvalitních ingrediencí.

moderní ženy

Kosmetický odličovací tampon

Nejedna z nás večer při odlíčení sahá po vatovém
tamponu, který následně končí v odpadkovém koši.
Tento jednorázový tampon můžeme nahradit velmi příjemným a praktickým látkovým kosmetickým
tamponem, který šetří nejen přírodu, ale i vaši peněženku. Péče o něj je velmi snadná, stačí ho dát do
pračky s běžným prádlem.

Látkové vložky

„Výrobě látkových menstruačních vložek jsem se
asi rok bránila,“ vypráví s úsměvem o dnes tolik oblíbeném produktu jedna z výrobkyň látkových vložek,
paní Petra. „Byla jsem zásadně proti tomu něco takového používat a neuměla jsem si
představit, že budu prodávat něco,
co nepoužívám a co jsem si nevyzkoušela.“ Po velké poptávce se ale
rozhodla, že přání zákaznic vyhoví.
Všechny verze látkových vložek byly
navrženy samotnými ženami, aby
vyhovovaly co nejvíce jejich potřebám. Finální verze všech variant si
i sama majitelka ze zvědavosti vyzkoušela... a už u nich zůstala. Pocit
v přírodním materiálu je zkrátka nesrovnatelný.
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◄ OLI & CAROL
Stylové a bezpečné hračky vyrobené ze 100% přírodního kaučuku
ze stromů Hevea. Jsou vhodné pro děti všech věkových kategorií
(od narození) a jsou skvělé jako kousátko, hračka do vody či senzorická
hračka pro rozvoj smyslů. Jsou vysoce hygienické a bezpečné. Navíc díky
kolekci ovoce a zeleniny mohou rodiče své děti vést již od útlého věku ke
zdravému životnímu stylu, jelikož už nejmenší děti si díky těmto kousátkům zvyknou na stravu složenou ze zdravého ovoce a zeleniny.

Péče a skladování
Největší otazníky přináší téma péče a skladování použitých látkových vložek. Navzdory bujarým
představám je však realita podstatně jednodušší.
V případě využití vložek během menstruace je vhodné spláchnout krev z použité vložky pod proudem studené vody a přesunout ji do nepromokavého pytlíku či
rovnou do pračky a vyprat.

MATCHSTICK MONKEY ►
Inovativní, kreativní a barevná opička je vytvořena tak, aby pomohla
děťátku při prořezávání zoubků a ulevila od bolesti. S tímto úžasným
kousátkem a zubním kartáčkem v jednom dokonale namasírujete bolavé dásničky a zároveň se postaráte o první zoubky pomocí aplikátoru
na zadní straně hlavičky opice.

Prevence a léčba mykóz

◄ NOVINKA:
MATCHSTICK MONKEY
ANIMAL TEETHER
Jedinečné kousátko na trhu
s antimikrobiální technologií.
Vybírejte z nové kolekce sedmi
zvířátek – žirafa, slon, lev,
krokodýl, tučňák, prase
a medvěd.

Látkové vložky mohou fungovat i jako prevence
proti mykózám. Časté používání intimních jednorázových vložek může při současném používání těsného
prádla způsobovat zapařování a snadnější množení
bakterií. Výsledkem můžou být záněty či mykózy,
které díky prodyšnosti látkových vložek nejsou časté.

Doplněk ke kalíšku

Velké procento žen využívá látkové vložky jako
„pojistku“ při používání menstruačního kalíšku. Pokud ženě vyhovuje menstruační kalíšek, je jeho použití většinou velmi spolehlivé
a zároveň ekonomické.

Jak se zamilovat

Pokud chcete přijít na
kloub tomu, proč je stále více
„moderních“ žen uneseno
tímto způsobem dámské hygieny, vyzkoušejte si látkovou vložku na vlastní kůži.
Více informací naleznete na
www.gagapleny.cz.
TEXT: SÁRA KLEINOVÁ

Foto: archiv Gaga´s Czech

V poslední době se množí
INFORMACE o velkém
znečišťování naší planety
zbytečným ODPADEM. Pojďme
se tedy společně podívat na
taje MODERNÍ ženy, která
umí nahradit jednorázové
PRODUKTY těmi LÁTKOVÝMI,
které zdaleka nejsou tak složité,
jak by se na PRVNÍ POHLED
mohlo zdát.

FRESK ►
Holandská značka, která nabízí mimořádně kvalitní ekologické produkty
pro nejmenší děti i celou rodinu. Od batůžků z recyklovaných PET lahví přes
bambusové nádobí nebo doplňky z organické bavlny po vysoce kvalitní
termoláhve. Celou výbavu můžete sjednotit ve vybraném vzoru, vše
ve skandinávském designu.

15% SLEVA

na celý sortiment na www.mojesofie.cz
s kódem PERFECTWOMAN19.
Slevy se nekombinují.
Akce platí do 31. 1. 2020.

Moja Soﬁa

WOMAN zdraví

5rakovinu

nastat i v období ovulace. V každém případě je
nutné své tělo sledovat a o každé změně informovat lékaře.

TIPŮ
jak odhalit

5. Vyrážka podobná ekzému
nebo zarudnutí bradavky

Jeden z posledních příznaků, o kterém jste
možná nevěděla, je tato velmi vzácná změna.
Jedná se o velmi ojedinělý typ rakoviny prsu zvaný Pagetova choroba. Tato nemoc na prsu způsobuje červenou svědivou vyrážku, která připomíná
ekzém a je velmi nepříjemná.
Pokud u sebe nějaký z výše zmíněných příznaků objevíte, nepanikařte. Ještě to nemusí znamenat nic vážného. Rozhodně však nepodceňujte
návštěvu svého lékaře.

PRSU

Rakovina prsu může způsobit zánět kožních buněk,
což většinou vede ke změnám textury vaší pokožky.
Všímat si tedy můžete šupinaté kůže kolem bradavky
a dvorce, která může být extrémně suchá. Tyto změny
mohou také způsobit svědění, takže i jemu je dobré
věnovat pozornost.
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2. Výtok z bradavky

Pokud jste si všimla výtoku z bradavky, který může
být řídký až hustý v barvě červené, oranžové nebo zelené, mějte se na pozoru. Může to být jeden z příznaků rakoviny prsu.

3. Zvětšení v okolí prsou – otok

Rakovina prsu může způsobit zvětšení celého prsu,
nebo určité části v okolí prsu. V místě otoku bude
kůže citlivá, může pnout a občas i pobolívat.

4. Vtažení bradavky dovnitř

Karcinom prsu může způsobit změny buněk za bradavkou, které mají za následek převrácení bradavek
dovnitř prsu. Upozorňujeme, že takové změny mohou

Foto: archiv redakce

1. Změna textury kůže

Více informací na www.indol-in.cz/slovnik

INDOL-IN je tradiční český přírodní doplněk stravy. Účinná látka pochází
z čistě organických zdrojů. Je získávána extrakcí z brukvovitých rostlin.
Neobsahuje hormony a nezpůsobuje váhový přírůstek.

Prevence rakoviny prsu

Rakovina prsu patří mezi
NEJČASTĚJŠÍ nádorová
onemocnění U ŽEN. Přitom
více než polovina Češek
PREVENCI, která jim může
zachránit život, PODCEŇUJE.
Odhalení RAKOVINY prsu
v ČASNÉM stadiu je však pro
úspěšnost LÉČBY stěžejní.
Skoro každý bere jako hlavní a jediný příznak rakoviny prsu bulku, kterou si žena nahmatá. Jenže
takovou bulku mohou klidně doprovázet změny na
kůži, kterým jste nejspíše nevěnovala žádnou pozornost. Neberte to na lehkou váhu, kontrolujte svá prsa
a všímejte si všech změn. Může vám to zachránit život. Na jaké změny se zaměřit?

Cysty v prsou a na vaječnících
Polycystické vaječníky
Infekce virem HPV
Bolest prsou
Nálezy na děložním čípku
Mastodynie a mastopatie

Začněme otázkou, proč vlastně ženy prevenci
podceňují? Podle průzkumů si jednoduše nepřipouštějí, že by rakovinou prsu mohly onemocnět,
tak na vyšetření nechodí. Pokud tedy o vyšetření
mamografem či ultrazvukem nechcete ani slyšet,
myslete na své zdraví a provádějte doma jednou
za měsíc samovyšetření, které vám zabere jen
pár minut. Ty vám však mohou zachránit život.
„Chceme, aby prevence lidi bavila a aby se
stala běžnou součástí jejich životů. Náš manuál
samovyšetřování vznikl v rámci kampaně Sahám
si na ně každý měsíc – #prsakoule. Ta učí, jak si
správně a pravidelně vyšetřovat prsa a varlata
a odhalit tak případnou rakovinu včas. Málokdo
totiž ví, že by si na ně alespoň 1× měsíčně měl
sáhnout správně a provádět tzv. samovyšetřování,“ vysvětlila zakladatelka Loono, Kateřina
Vacková.
Protože je výskyt rakoviny prsu v České republice, na Slovensku, ale i ve světě čím dál častější,
vznikla díky výrobci značky zubních past Sensodyne ve spolupráci s organizací Loono jedinečná
kampaň ‚Došel Sensodyne? Sáhni si na prsa‘, která na tuto problematiku upozorňuje. „Stejně jako
vnímáte změny ve své ústní dutině, jako je například bolest citlivých zubů, je třeba dbát i na zbytek svého těla. Prevence je důležitá. Především,
když vám může zachránit život, jako je to právě
v případě rakoviny prsu,“ uvedla brand manažerka značky Sensodyne, Vanda Študentová.
TEXT: SOŇA PAŘÍŽSKÁ

www.INDOL-IN.cz

Snadnější a rychlejší otěhotnění
Premenstruační syndrom
Poruchy hormonální rovnováhy
Nepravidelné menstruační
krvácení
přírodní
neobsahuje

hormony
účinný
GRAV-IN je jediný
doplněk stravy na českém trhu
obsahující účinné látky indol-3-karbinol,
zinek, který přispívá k normální plodnosti, reprodukci
a k udržení normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající
k regulaci hormonální aktivity.

www.grav-IN.cz
Požadujte vždy originál INDOL-IN® nebo GRAV-IN®

Žádejte ve své lékárně
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Chrápání může výrazně
zhoršit, pokud spíte v přetopené
místnosti, kde není dostatek
čerstvého vzduchu.

CHRÁPÁNÍ není
dominantou mužů.
Čím dál VÍCE žen
v noci vyluzuje
nepříjemné ZVUKY,
kvůli kterým se
nejenže OBÁVAJÍ
spát MIMO domov,
ale také ve vlastní
LOŽNICI.
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Podle průzkumů chrápe asi
40 procent Čechů. Mužů je asi
dvakrát více, ale procento žen
každým rokem narůstá. Kolem
sedmdesátého roku věku pak podle průzkumů chrápou obě pohlaví celkem vyrovnaně.

Co může za chrápání

Na rozdíl od mužů, kteří mají
pro chrápání vrozené predispozice, protože mají větší měkké
patro i kořen jazyka a také větší
hrtan, za ženský hlučný spánek
mohou jiné aspekty.

Chrápání jako takové vzniká
nejčastěji vibracemi měkkých
tkání hltanu při dýchání během
spánku, kdy je snížené napětí
svalů kolem dýchací trubice. Za
chrápání ale často může také vybočení nosní přepážky nebo chronická alergická rýma.
Nabírání na váze: Nejčastějším důvodem, proč začínají ženy
chrápat, je nadváha. Tuk se totiž
v ženském organismu usazuje nejen na bocích, hýždích a stehnech,
ale také v okolí hltanu. Stěny hltanu jsou kvůli nadbytečnému

Foto: archiv redakce

NECHRÁPEJTE!

tuku oslabené a méně pevné, a proto umožňují snadnější vibrace, a dokonce dochází ke kolapsu hltanové
úžiny, čímž vzniká takzvaná apnoická pauza, což je
zástava dechu.
Hormonální změny: Mladé ženy se většinou
s problémem chrápání nemusejí potýkat, problém
ovšem nastává po čtyřicítce, kdy pomalu, ale jistě
dochází k ochabování vaziva a svalů kolem hltanu.
Během menopauzy chrápání ovlivňuje také pokles estrogenu a další hormonální změny.
Těhotenství: Obdobím, kdy se u žen často objevuje chrápání, je období těhotenství. Nejčastěji se tento
problém začne projevovat ve 2. trimestru, kdy rostoucí plod začne utlačovat bránici i dýchací cesty a snižuje se celková kapacita plic. Chrápáním často trpí
ženy, které buď měly již před těhotenstvím nadváhu
a nebo nabraly hodně kil. Po porodu se těhotenské
chrápání ve většině případů pomalu vytratí.
Špatná životospráva: Za chrápání si ženy často
mohou samy nezřízeným způsobem života. Jeho projevy totiž zhoršuje kouření a zvýšená konzumace alkoholu. Zvláště pokud holdujete cigaretám a sklence
ve večerních hodinách nebo těsně před spaním, můžete si být jistá, že se chrápání dostaví.
Stres: Může se to zdát jako ohraná písnička, ale za
většinou zdravotních i estetických potíží stojí stres,
který neuvěřitelně vyčerpává organismus. Svaly jsou
kvůli vyplaveným hormonům oslabené a dochází
u nich k výraznějším vibracím. Před spaním byste se
proto měla vždy zklidnit, vypustit problémy z hlavy
a do postele byste měla ulehnout s čistou hlavou.

Cvičení večer: Pozdní fyzická aktivita může způsobit, že jsou svaly v těle a dokonce i v okolí hltanu
vyčerpané a nedokážou vyvinout dostatečné napětí.
Po vyčerpávajícím cvičení se vám tak může stát, že
začnete chrápat.
Příliš vytopená místnost: Chrápání může výrazně zhoršit, pokud spíte v přetopené místnosti, kde
není dostatek čerstvého vzduchu. Ložnice by měla být
raději chladnější, ideální teplota je 18–20 °C a vzduch
v ní by neměl být příliš suchý, aby nevysoušel sliznice. Pokud tedy nechcete vydávat zvuky, jako když se
řeže dříví, používejte zvlhčovač vzduchu, do kterého
můžete navíc kápnout příjemný uklidňující éterický
olej pro klidný spánek.

Jak se chrápání zbavit

Pokud se u vás dostavuje chrápání jen tu a tam, je
ještě čas na prevenci, aby se váš stav nezhoršil a váš
spánek se nestal utrpením pro vás i partnera.
1. Být ve formě se vyplatí. Nemusíte cvičit jako kulturista, ale pravidelný pohyb, který udrží vaši váhu
a tukové zásoby v normě, je něco, co by pro sebe měl
udělat každý.
2. Minimálně dvě hodiny před spaním nejezte žádná těžká a kořeněná jídla, nekuřte a nepijte alkohol.
Důležitý je naopak klidový režim bez velké fyzické
zátěže.
3. Naučte se meditovat a navodit si před spaním
dobrou náladu. Nemyslete na práci, problémy ani
nepřemýšlejte o tom, co všechno musíte tento týden
ještě zvládnout. Ideální je věnovat dvě hodinky před
www.PERFECTWOMAN.cz 127
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spaním jen a jen sobě. Napusťte si vanu, uvařte bylinkový čaj, přečtěte si knížku nebo si pusťte oddychový
ﬁlm a nalakujte si u něj nehty.
4. Proti chrápání pomůže nejen čerstvý a zvlhčený
vzduch v ložnici, ale také kvalitní polštář. Ten by měl
zajistit krk i hlavu v neutrální poloze, aby nedocházelo k blokování dýchacích cest a tím k chrápání.
5. Důležitý je také dostatečný pitný režim. Za chrápání totiž často mohou vysušené sliznice, a tak pokud
budete večer pít dostatečné množství vody, můžete
omezit svoje hlasové projevy na minimum.
6. Naučte se správně dýchat. Dechová cvičení před
spaním mohou zklidnit mysl i zamezit nočnímu „řezání dříví“.
Jestliže je pro vás už chrápání opravdovým problémem, budete se muset uchýlit k trikům, které jej
mohou vyřešit. Stejně tak je ale důležité nechat se vyšetřit u lékaře, zda se za chrápáním neskrývá závažnější problém. Zvláště pokud během spánku dochází
k přerušování dechu neboli apnoi.
1. Hojně používaným trikem, díky kterému budete
spát na boku, v poloze, kdy budete chrápat méně nebo
vůbec, je tenisový míček zašitý na zádech pyžama.
2. V lékárně najdete velké množství přípravků proti
chrápání. Mohou to být kapky nebo spreje, které se
stříkají do krku a dokážou zvlhčit sliznici. Používají
se také vonné esence, které se kapou na polštář a jejichž výpary uvolňují dýchací cesty.
3. Na trhu jsou také speciální náplasti nebo kolíčky
na nos, které zabraňují současnému dýchání nosem
a ústy, které vyvolává nadměrné vibrace měkkých
tkání.

Zákroky proti chrápání

S problémem chrápání může pomoci laserová operace, která je vlastně takovou plastikou měkkého patra. Samotná operace trvá asi 20 minut a předchází jí důkladné vyšetření a zjištění příčiny chrápání.
Ošetření probíhá diodovým laserem, díky kterému je
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upraven tvar čípku a měkkého patra v dutině ústní.
Probíhá v lokální anestezii a spíše než výrazně bolestivý je zákrok nepříjemný. Po operaci je nutná rekonvalescence trvající 5–10 dní, během níž se budete
cítit asi jako při angíně a bude nutné popíjet studené
nápoje a jíst jen měkkou stravu.

Projezte se ke spánku

Klidný a kvalitní spánek vám mohou navodit i některé potraviny. Důležité jsou bílkoviny obsahující
kasein, hořčík a také draslík.
Tvaroh: Obsahuje velké množství bílkovin, vitaminů a minerálů, a díky tomu prohlubuje a zlepšuje
kvalitu spánku.
Banán: Je plný draslíku a hořčíku, které dokážou
uvolnit svaly, aby mohly regenerovat.
Vejce: Vajíčko uvařené natvrdo je ideální večerní
svačinkou, když vás přepadne hlad. Nezatěžuje trávicí ústrojí a díky tryptofanu dokáže navodit poklidný
spánek.
TEXT: MICHAELA ČENTEŠOVÁ

SPÁNKOVÁ APNOE
Syndrom spánkové apnoe je poměrně závažné onemocnění, které se projevuje krátkými zástavami dechu. Chrápání je
v takovém případě nepravidelné a přerušované apnoickými
pauzami a omezeným přísunem kyslíku, což zvyšuje tlak
v dýchacích cestách a dochází k mikroprobuzení. Těch může
být za hodinu i více než sto a tak není divu, že se pak ráno
člověk necítí odpočinutý a objevuje se až chronická denní
únava. Lékaři rozlišují tři typy spánkové apnoe, centrální, obstrukční a komplexní, z nichž nejčastější je obstrukční typ, jenž
je vyvoláván mechanickým uzavřením dýchacích cest během
spánku. Se syndromem spánkové apnoe jsou spjata i další
onemocnění jako vysoký tlak, který v kombinaci se zástavami
dechu může vyvolat infarkt nebo srdeční selhání. Může také
vyvolat mozkovou mrtvici a zhoršuje epileptické záchvaty.

WOMAN zdraví
al
tion
OVÁ
VLČK p r a n a

VÝŽIVA PRO KRÁSNÉ
A SILNÉ VLASY

PERLIČKY

Čes

doplňky stravy

Jóga je skvělý ZPŮSOB, jak se NAUČIT
PRACOVAT se svým tělem. Je to také
cesta, jak najít klid a HARMONII.
A některé typy JÓGY vás přimějí
k tomu, abyste svět i sebe BRALA
s NADHLEDEM.

Češi už sice přišli na chuť vínu,
ale mokem číslo jedna je pořád
pivo. A právě tenhle zlatavý mok
se vypracoval až na pozici cvičební
pomůcky při takzvané beer neboli
pivní józe. Jejím cílem je přilákat
ke cvičení hlavně muže, kteří se
mylně domnívají, že cvičení ásan
je čistě ženská záležitost. Ve Spojených státech se pořádají hodiny
jógy v pivovarech: nejdříve se tělo
poctivě protahuje a pivo následuje
až jako odměna za odcvičené sestavy, v Berlíně však přišli s inovací a pivo se popíjí už v průběhu
samotné lekce a je zapojeno jako
plnohodnotný prvek: například při
úvodní meditaci se soustředíte na
jeho teplotu a vůni, na jeho chuť…
Lahev s pivem může sloužit třeba
jako blok nebo jako pomůcka, kte-
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Kozí jóga

Lahve s pivem můžete vyměnit
třeba za lahev s vínem, ale zacvičit jógu si můžete i s mnohem
neobvyklejšími pomůckami: třeba
se živými zvířaty. Jistě, proč se
v letním období mořit v tělocvičnách a fitcentrech a kazit si den
klimatizací, když venku je tak
krásně. Mnohem lepší je vyrazit
na jógu v podvečerních hodinách
a svou podložku rozložit na zahradě, v městském parku nebo na
louce v lese a zůstat tak propojeni
s přírodou. Můžete ale zajít ještě
dál a ke cvičení záměrně přizvat
kozy. Lekce kozí či goat jógy se
konají na farmách, kde zvířata
volně pobíhají mezi cvičenci. Mohou mezi vámi volně procházet,
ustlat si právě na vaší podložce
nebo se vám projít po zádech. Při
cvičení kozí jógy zcela určitě nebudete plně soustředění na správné

1 kapsle denně
VYVINUTO A VYROBENO
V ČESKÉ REPUBLICE

Vyrábí: VITAR, s.r.o.
provedení ásan, ale její instruktoři mají pravdu v tom, že budete
odcházet mnohem více uvolnění.
Kontakt s přírodou a zvířaty vás
zbaví stresu účinněji.

Poznejte své tělo na
nahé józe

Cvičení jógy vás přiměje, abyste
se plně seznámila se svým tělem –
s každým jeho svalem, úponem,
s každou šlachou, kterou v těle
máte. Naučíte se správně dýchat,
pracovat se svou rovnováhou…
Nahá jóga vás však naučí ještě něco
jiného: přijmout své tělo takové,
jaké je, takové, jaké ho vídáváme
v zrcadle, a přiznejme si to – právě
s tím máme my ženy velmi často problém. Při cvičení nahé jógy je třeba
zahodit ostych, to je základní předpoklad. Potřebujete se odstřihnout
od předpokladu, že si vás někdo cizí
prohlíží, soudí vás a hodnotí. O tom
nahá jóga opravdu není. Na druhou
stranu: výrazně ušetříte za oblečení
na cvičení. Stačit vám bude podložka a gumička do vlasů. Nic víc.
TEXT: JOHANA ŠLAJCHRTOVÁ

Foto: archiv redakce

Na lekce s lahváčem?

rá ztěžuje nejrůznější pozice. Nehledejte v tom ale žádné duchovno, cílem pivní jógy je především
protáhnout tělo a bavit se.

7

ZA
Su
TEREk á M i s s

ze světa jógy

Jóga je pestrá a nabízí mnoho
možností všem, kteří kolem ní
krouží a zatím váhají a opatrně
přešlapují na místě. Někdy jsou
však způsoby, jak přitáhnout další
zájemce, poněkud kuriózní.
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Pokožka, klouby, cévy

• podpora tvorby kolagenu
• pružnost

Vlasy, nehty
• pevnost
• růst
• lesk

Zažívání

• detoxikace
• snadné vyprazdňování
• přirozené hubnutí
• příliv energie

Přečtěte si zkušenosti našich zákazníků na www.vitatrend.cz

WOMAN zdraví

ZIMA

Klub
RVÁČŮ

V lázeňském domě Perla

Dopřejte si pohádkový závěr roku
POVÁNOČNÍ POHÁDKOVÝ RELAX
3 noci od 6 470 Kč/os.

Možná jste četla KNIHU Chucka
Palahniuka, možná jste VIDĚLA
DEVADESÁTKOVÝ film s Edwardem
Nortonem a Bradem PITTEM.
Ale NEBOJTE SE, PlayFight Club
nemá tak drsná PRAVIDLA.

Kluby i pro ženy

První setkání PlayFight Clubu proběhlo v lednu 2018
v Brně a bylo pouze pro muže. Od té doby PlayFight
Club probíhá každý měsíc v Praze i Brně, klub má
čtyři nové lektory, kteří prošli ročním tréninkem,
a jeho působení se rozrostlo také do Švýcarska a Polska, kde organizuje několik PlayFight Clubů do roka.
V současné době vede setkání jak ve formě otevřených
lekcí pro muže i ženy, tak ve formě dlouhodobých kurzů v uzavřené skupině.
PlayFight Club je inspirován také zkušenostmi se
zážitkovou pedagogikou a nenásilnou komunikací.
Inspirací je mu konstruktivní konﬂikt: jak být v kon132 www.PERFECTWOMAN.cz

NOVÉ POBYTOVÉ BALÍČKY ZA AKČNÍ CENU:
KONOPÍ PRO VAŠE ZDRAVÍ
2 noci od 4 270 Kč/os.
CYKLOWELLNESS
3 noci od 4 990 Kč/os.
Zvýhodněná cena pobytu platí pro objednávky do 20. 12. 2019.

ﬂiktu s druhým člověkem s tím, že nechceme partnera ani sebe zranit a zároveň být ve své síle? Jak se
kvůli konﬂiktu od sebe nevzdálit, ale naopak k sobě
přiblížit?
Setkání je výjimečné také tím, že je určeno pro
malou skupinu – maximálně 8 účastníků/účastnic,
a proto má každý dostatek prostoru pro svůj vlastní
zážitek i sdílení.
PlayFight probíhá v bezpečném prostředí (fyzicky
i psychicky), s podporou a následným sdílením toho,
co prožíváme, a toho, čeho si vážíme na partnerovi.
Hledáme hranice své síly, odvahy, hravosti a zranitelnosti. Nejde o to druhého přemoci a pokořit, ale
o poznání sebe v situaci boje. Cílem je zjistit, jak
můžeme najít spojení se svou silou, jak si dokážeme
stanovovat své hranice, jak dbáme o svou energii
v průběhu zápasu, a mnoho dalších témat, která se
přirozeně v PlayFightu objevují.
TEXT: SOŇA PAŘÍŽSKÁ

VÁNOČNÍ
DÁRKOVÉ POUKAZY
V PRODEJI!

Foto: archiv redakce

PlayFight Club, o němž je řeč, je totiž nová autorská metoda osobního rozvoje vytvořená Tomášem
Wortnerem a Martinem Šalandou. Metoda navazuje
na tradiční kruhy sdílení (council) a doplňuje je o fyzickou aktivitu na pomezí hry a boje – PlayFight.
PlayFight je hra/boj s jasně stanovenými pravidly,
ve kterém jde o to spolu zápasit/hrát si v bezpečném
prostředí a zároveň pozorovat, objevovat a porozumět
svým vzorcům chování, schématům a emocím, které
se budou objevovat. Vždy zápasí/hraje si jedna dvojice
uprostřed kruhu ostatních.

LÁZEŇSKÝ SILVESTR V PERLE
3 noci od 7 190 Kč/os.

Nejlepší dárek je dárek
pro zdraví.
Udělejte svým blízkým
radost na Vánoce
naším poukazem.

LÁZNĚ LEDNICE,, Lázeňský dům Perla
Břeclavská 700, 691 44 Lednice, tel.: 519 304 811, e-mail: recepce@lednicelazne.cz

www.lednicelazne.cz

WOMAN tipy zdraví

Immun44

Proteinová
dieta KetoMix

Cukrovinky zn. Vivil
Vitaminové, multivitaminové,
bylinkové, eukalyptové, kávové
a smetanové cukrovinky nejvyšší
kvality a zdravé výživy. Produkty
neobsahují cukr, a proto jsou
vhodné nejen pro diabetiky, ale
i pro ty, kteří dbají na svou linii.
Žádejte ve své lékárně,
www.vivil.cz.

Dieta KetoMix vám zaručí
pohodlné a rychlé hubnutí bez
hladovění a nutnosti cvičit. Nabízí
široké portfolio jídel, sladkostí
a potravinových doplňků,
výživové poradenství zdarma
a dopravu až k vám domů,
www.ketomix.cz.

®

PRO NORMÁLNÍ FUNGOVÁNÍ
IMUNITNÍHO SYSTÉMU

Dobře fungující imunitní systém je základem celkově vyváženého stavu a naší výkonnosti. Vždyť stále
více lidí trpí až neobvykle často nachlazením, a to nejen v typických dobách vyššího výskytu nachlazení
během zimy. Mnozí z nás se prokýchávají a prostonávají od jedné infekce k další.
Kdybychom mohli vidět, kde v zimě všude číhají viry – ve vlakovém kupé, v autobuse, v klimatizaci v kanceláři – lépe bychom obrnili náš imunitní systém. Původci nachlazení jsou velmi malí, kolují v milionech
ve vdechovaném vzduchu a mohou vyvolat rýmu, kašel a nachlazení. Ale samotné velké množství těchto
choroboplodných zárodků nedokáže v zimě vyvolat nachlazení. Naším nejdůležitějším spojencem proti
nachlazením je právě náš imunitní systém. Čím ﬂexibilněji reaguje, tím lépe jsme obrněni.
Dobře vybaveni v chladném ročním období
Skalní růže, rostlina Cistus incanus ssp. creticus je již od antických dob známa v přírodním lékařství pro své
výborné vlastnosti. Extrakt z této rostliny je komplexní směsí takzvaných polyfenolů. Ve vhodném dávkování a v kombinaci s vitamíny, minerálními látkami a stopovými prvky slouží podle imunologických potřeb
k zásobování imunitního systému. Doplněk stravy Immun44® v kapslích a sirupu pro děti obsahuje vedle
44 vitálních látek také tento extrakt ze skalní růže.

Nyní speciální balení
IMMUN44 BOX
za zvýhodněnou cenu:
Immun44 60 kapslí +
svačinový BOX +
omalovánka + pastelky.

Test potvrzuje: 44 vitálních látek jako optimální imunitní štít
Komplexní imunitní složení bylo testováno i na zaměstnancích nemocnice (lékařky, ošetřovatelský personál). Již po 3 měsíčním užívání přípravku Immun44® se u osob projevil o 50 % snížený počet dní absence
v práci oproti osobám, které užívaly pouze placebo. U skupiny užívající Immun44® byla navíc doba trvání
imunitních infekcí přibližně o polovinu kratší. Test tak mohl jasně a objektivně potvrdit, jak důležité je si svůj
imunitní systém včas „nabít“ a připravit, aby byl člověk odolnější vůči choroboplodným zárodkům citlivým
na přípravek Immun44®.
Pro příjemně a klidně prožité dny v chřipkovém období nyní lékárny nabízejí rostlinný přípravek Immun44®
(doplněk stravy) ve formě kapslí nebo sirupu. Volně k dostání pouze v lékárnách bez lékařského receptu.

Shirodhara â ajurvédská masáž
Ájurvédský rituál se považuje za jednu z omlazovacích
a pročišťovacích terapií, která má velký význam jako prevence
proti onemocněním. Při této metodě je aplikován teplý olej na
oblast třetího oka, 1280 Kč, www.lednicelazne.cz.

Dámská jízda
Dopřejte si odpočinek a relaxaci a načerpejte novou energii
při čokoládové masáži, mléčné regenerační koupeli, sauně aj.
Denně bezplatný vstup do fitness centra s výhledem na
Jizerské hory, od 3170 Kč, www.lazne-libverda.cz.

www.immun44.cz
Immun44-inz-200x132,5.indd 1

Ortho 3000 180 tablet
+ dárek masážní gel

Vlhčené toaletní
papíry Linteo

Doplněk stravy obsahuje unikátní
Ortho complex, který kombinuje
kyselinu hyaluronovou ve formě
hyaluronátu, hydrolyzovaný kolagen,
glukosamin, chondroitin, extrakt
z boswellia serrata spolu s extraktem
pepře černého, 799 Kč,
www.pharma-future.com.

Vyrobené z jemného materiálu,
který je rozložitelný a splachovatelný.
Na výběr s kyselinou mléčnou –
obsahuje panthenol, který zklidňuje
a hydratuje, nebo s extraktem
z dubové kůry – pečuje o pokožku
se sklonem k zevním hemeroidům,
www.kosik.cz.

Dopřejte si relax
Užijte si wellness víkend v Národním parku České
Švýcarsko, na který budete ráda vzpomínat. Wellness
a výlety do krás národního parku z wellness hotelu Lužan
jsou pro duši i tělo přesně to pravé, www.hotelluzan.cz.
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Kosmetické vatové polštářky
Odličovací polštářky Linteo jsou nabízeny ve dvou velikostech
balení po 100 a 120 kusech. Jsou vyrobeny ze 100% bavlny.
Polštářky mají díky své speciální dvojí úpravě povrchů maximální
absorpční schopnost, www.kosik.cz.

25.09.19 15:01

JSEM KOKOSOVÁ

jedinečná plněná tyčinka

SOUTĚŽ

O LUXUSNÍ
WELLNESS POBYT
a mnoho dalších cen!
více na www.chocoland.cz

Sleduj, soutěž a bav se
na Jsem Jaká Jsem

WOMAN tipy zdraví

JAK DŮSTOJNĚ STÁRNOUT
A CÍTIT SE KRÁSNÁ?
BeautyDrink
Sedmikráska

Jak na andropauzu?
Doplněk stravy, který přispívá
k udržení dobré kondice mužů.
Pomáhá mužům s některými
fyzickými i psychickými
změnami, které jsou způsobené
andropauzou. Ta se projevuje
úbytkem testosteronu, 490 Kč,
www.vegall.cz.

Výživa, regenerace a podpora pro
krásnou, pevnou a pružnou pleť.
Má příznivý vliv na vlasy a nehty,
s vysokým obsahem biologicky
aktivních účinných látek. Ověřená
kvalita vybraných surovin, skvělá
chuť, 899 Kč, www.orling.cz.

Masáž 6 smyslů â 50 min.
Tato zážitková masáž uvolňuje napětí, uklidňuje psychiku
a zapojuje všechny smysly (čich, sluch, hmat, zrak, chuť & intuici).
Užijte si ji v originálním wellness centru hotelu Augustiniánský
dům ****s v Luhačovicích, 1600 Kč, www.augustian.cz.

Křemelina
Vitatrend
Křemelina Vitatrend, která má
mnoho pozitivních ohlasů, vám
pomůže snadno zhubnout,
usnadňuje pravidelné
vyprazdňování, posiluje
vlasy, pokožku a nehty.
Dodává energii, 375 Kč,
www.vitatrend.cz.

Bylinné čajové směsi Rhoeco
Pět osvěžujících bylinných směsí z bylinek, které rostou
v kolébce evropské civilizace, v Řecku. A po zasazení vám
bylinky znovu vyrostou z kelímku. Přirozeně bezkofeinové.
Obsahují celé lístky, 289 Kč, www.zesto.cz.

Bioplastica s.r.o.
20 let specializace na sklerotizaci (křečové žíly a žilky), první
klinika bioplastiky v ČR (zákroky bez jizev s trvalým efektem),
odstranění útvarů na kůži elektrokauterem (bez jizev
a bez omezení po zákroku),www.bioplastica.cz.

S FLAVONOIDY
ANTIOXIDANTY, KTERÉ PEČUJÍ
NEJEN O VAŠI POKOŽKU
Čas nezastavíme a věk nezměníme.
I tak se ale můžeme cítit krásné
a být se sebou spokojené. Každodenní boj proti projevům stárnutí
je velmi náročný a prakticky
nekonečný. V dnešní době je
už naštěstí nahlížení na něj
mnohem realističtější
a dříve používaný termín
anti-aging je nahrazován spojením
well-aging nebo
beauty-aging.
A o to přesně jde
– stárnout dobře
a krásně.

Revitalon Forte
pro růst vlasů
Kapsle Revitalon Forte –
4měsíční vlasová kúra pro
podporu růstu vlasů. Celkem
18 účinných látek obsažených
v každé kapsli zajistí výživu vlasů
od kořínků. Doplněk stravy pro
krásné a silné vlasy, 586 Kč,
www.revitalon.cz.

Gentle Iron
Železo a vitaminy B6, B12 a kyselina listová ve formě folátu.
Železo přispívá k normální tvorbě červených krvinek, a tak
snižuje únavu. Top komplex. Ingredience na bázi potravin.
Vegan, raw, nedráždí žaludek, 330 Kč, www.gently.cz.

Kosmetické přípravky Matuzalem
si zamilovala i herečka a moderátorka
Tereza Kostková, která na ně nedá dopustit.
Na vině stárnutí jsou úhlavní nepřátelé v podobě škodlivých
volných radikálů, před kterými nás mohou ochraňovat
přátelské a účinné antioxidanty. Pokud tělu schází, ztrácí
schopnost bránit se volným radikálům, které v buňkách
vyvolávají oxidační stres. Ten se podílí nejen na předčasném
stárnutí naší pleti, ale i stárnutí celého našeho organismu.
Proto je velice důležité tělo zásobovat kvalitními
antioxidanty. A to nejlépe rovnou těmi z nejsilnějších –
ﬂavonoidy. Tyto přírodní látky se vyskytují v rostlinách
a jejich pozitivní účinky můžeme využít i my.

komplexem ﬂavonoidů nazývaným Molekula života. Vyváženým přísunem těchto antioxidantů přípravky Matuzalem
chrání před oxidačním stresem, předchází předčasnému
stárnutí a pečují o pleť. Na rozdíl od jiné kosmetiky tak pouze nezmírňují projevy, ale působí proti samotné příčině
stárnutí pleti. V přípravcích Matuzalem jsou tyto „zázračné“ ﬂavonoidy navíc obohaceny o nejkvalitnější přírodní oleje, kyselinu hyaluronovou, koenzym Q10, výtažky z mikrořas,
vitamin E, squalan a ectoin. Společně tak o pleť pečují, chrání
ji, hydratují, zvláčňují a zpomalují proces stárnutí.

Přísun účinných antioxidantů nejlépe zajistíme používáním
kvalitní kosmetiky bohaté na ﬂavonoidy. Takové jsou kosmetické přípravky české značky Matuzalem s jedinečným

Přípravky Matuzalem jsou dostupné ve formách pro
celé vaše tělo jako Matuzalem Krém, Matuzalem Gel
a Matuzalem Tělové mléko.

Více informací na www.matuzalem.com a v dobrých lékárnách.
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vztahy

p ohodo v é

VŠE
ZAČÍNÁ
U VÁS
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sl a dk é

vá n o c e

Foto: archiv redakce

VZTAHY S OKOLÍM
JSOU ZRCADLEM
VAŠEHO VNITŘNÍHO
SEBEPOJETÍ.

a
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WOMAN vztahy

Proč se některé

ŽENY BOJÍ
být samy sebou?

Toužíme být SAMY
SEBOU. Chceme
být autentické,
spontánní, radovat
se, být UVOLNĚNÉ,
sebevědomé,
ŠŤASTNÉ... Proč
o sobě tedy tolik ŽEN
POCHYBUJE? Proč
hrají role a nasazují
si MASKY, které je
šťastnými neudělají?

Foto: archiv redakce

Tři hlavní překážky,
které si stavíme do
cesty
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Život je příliš krátký na to, abychom ho žili tak, jak nechceme.
Dobře víte, že nikdy se nezavděčíte všem a budou zde lidé, kterým
se nebude líbit, jak se oblékáte, jak
se chováte, co říkáte, co si myslíte a co děláte. Vždycky vás bude
někdo kritizovat. Jediná obrana
je být sama sebou. Ano, někteří
lidé vás nebudou mít rádi. Jiní
lidé vás zas nebudou mít rádi,
když nebudete sama sebou. Nevyberete si, vždycky si někdo něco

najde. Pokud budete sama sebou,
budou vás mít rádi lidé, kteří jsou
jako vy a kterým se líbí, jaká jste.
Když sama sebou nebudete, budete žít v neustálé přetvářce, lidé
budou milovat vaši masku, ne vás.
Navíc přetvařovat se je únavné.
A osamělé. Jenže společenský tlak
je někdy tak silný. Schválně – co
vás napadne, když se řekne ideální žena? Podle obecných společenských měřítek by měla být
mírná, někdy až pasivní, hodná,
společenská a ochotná, atraktivní,
s orientací na rodinu a mateřství.
Říká se, že žena by měla být ozdobou muže. Od ženy se vlastně očekává, že bude krásná a dokonalá.
Ve skutečnosti ale ženy touží být
šťastné, milované a úspěšné. Jenže i když se toho snaží dosáhnout,
honí se vedle toho za věcmi, které
jim ani jedno z toho nepřinesou.
Jde vůbec splňovat všechny společenské požadavky a současně
naplňovat své sny, být úspěšná
a u toho i spokojená? Jde, jen musíme překonat tři klamy, které
nám komplikují vlastní štěstí.

1. Musím být krásná
a žádoucí

Mít se ráda taková, jaká jsem,
to je pro mnoho žen téměř nadlidský úkol. Jak by se většina žen
mohla mít ráda, když se dnešnímu
trendu krásy ani trochu nepřibližují? To je otazník v hlavách vět-

šiny žen bez ohledu na věk, sociální zařazení a vzhled. Co byste
vy odpověděla na otázku zdánlivě
jednoduchou: „Jste krásná?“ Přijetí sebe takové, jaká jste, je tak
obohacující. Žena má v sobě přirozeně to, co muže činí šťastnými.
Dokážeme pečovat, objímat a být
jemné a křehké, ale také třímáme
ohromnou sílu, dokážeme podpořit, nasměrovat a vést. Dáváme
teplo domovu. Proč se tedy tak
často podceňujeme? Proč po všem,
co zvládneme, o sobě při pohledu do zrcadla začneme pochybovat? Je to o vnitřním nastavení.
O programech uložených hluboko v našem podvědomí. Často na
sebe míváme nerealistické nároky, což jen zvyšuje naši frustraci
a stres. Pokud se nám nedaří těmto představám dostát, ztrácíme
svou přirozenost, a tím také sebehodnotu. Přitom právě ve své
přirozenosti se my ženy dokážeme
cítit dobře. Ano, je na místě o sebe
pečovat a vypadat skvěle. Vždyť
svým vzhledem reprezentujeme
samy sebe a projevujeme úctu
druhým. Ale to vše by se mělo dít
s lehkostí a jistou elegancí.

Mějme se rády

Učme se každý den více vidět
svoje přednosti než nedostatky. To
je myšlení opravdu úspěšných žen.
Žena a její přirozenost jsou symboly krásy samy o sobě. Již tím, že
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jsme každá úplně jiná, jsme jedinečné a zajímavé.
Vždyť to, čím se lišíme, nás dělá originální, nevšední.
Zaměřme se více na cíle, se kterými se identiﬁkujeme, a touhy, které můžeme naplnit. Věnujme energii
něčemu, co se ve skutečnosti nemíjí účinkem. Buďme
přirozené a budeme šťastnější a úspěšnější. Bez pozitivního vnitřního nastavení nám vnější zdroje moc
nepomohou. I kdybyste
vypadala jako Angelina Jolie, ale měla nízké
sebevědomí, tak svou
krásu „neprodáte“, ani
muži a ani svět ji neuvidí, když nebudete
mít ráda sama sebe.
Nastavme si naši krásu
nejprve uvnitř – vždyť
to je největší zdroj sebevědomí a je trvalého
charakteru. Stavme na
své přirozenosti. To je
cesta ke štěstí, vnitřnímu klidu a ženské síle. Jen tak, že se dokážu přijmout
taková, jaká jsem, a udělat ze své odlišnosti přednost,
se mohu cítit sebevědomá, šťastná a úspěšná.

A všechny se domníváme, že když je splníme, budeme
milovány a přijímány.

Zkuste prostě jednou vykolejit

Konečně budete mít klid zamyslet se nad prioritami. Nad tím, jak využíváte a čemu věnujete svůj
čas. Sestavte si plán a přesně si určete, kolik času
budete na co potřebovat. Zahrňte do plánu
péči o sebe. Ať už je to
relaxace, spánek, cvičení či hýčkání v podobě
masáže a kosmetického
salónu nebo káva s kamarádkou – hlavně že
je to cokoli, co podpoří
vaši vnitřní hodnotu
a ženskost. Přesuňte tu
ohromnou péči o druhé
občas směrem k sobě.
Začnete-li se sobě více
věnovat, lépe se pochopíte a naleznete vnitřní klid a uspokojení. Zvolněte,
nadechněte se a zkuste některé záležitosti a údajné
důležitosti nechat jen tak plynout. To je cesta, jak se
posunout dál, cítit se naplněná a doceněná.

Vždycky vás bude
někdo kritizovat.
Jediná obrana je být
sama sebou.

2. Musím být pečující a starostlivá

Odmala jsme vychovávány tak, že musíme být milé
a hodné k druhým. Své skutečné potřeby odsouváme
na druhou kolej. Pak se domníváme, že naším úkolem je udržovat pořádek, urovnávat problémy, být
oblíbené a milované. Nedovolíme si mít čas pro sebe.
Cítíme se odpovědné za problémy druhých. Pokoušíme se uskutečňovat přání ostatních, obětujeme se,
zanedbáváme samy sebe, potlačujeme svou identitu.
Po letech se taková žena cítí osamocená a využívaná.
Poté následuje stres a vyčerpání. Trápíme se pochybami, zda jako ženy splňujeme svou roli. Od rodiny
samy nic nechceme. Naopak všechnu zátěž nakládáme na svá vlastní bedra bez cizí pomoci. Trpíme
dokonce pocity viny a sebeobviňování, jestliže potom
vše nezvládáme. A pak nás přepadá pocit, že nemáme
žádnou cenu. Naše nenaplněná touha po uznání vede
k propadu nálad a veškeré úsilí o maximální výkon se
obrací proti nám. A co s tím děláme? Dále to kompenzujeme sebeobětováním nebo přehnanou pořádkumilovností či perfekcionismem. Výsledkem je unavující
každodenní rutina, nuda, ztráta smyslu života a pocit
nenaplnění. Toužíme po čase pro sebe, ale samy sobě
nalháváme, že ho nemáme. Každá z nás si v sobě nosí
dlouhý seznam nejrůznějších „měla bych“, který vychází z požadavků a očekávání rodiny a zaměstnání.
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3. Musím být dokonalá

Chceme světu a sobě dokázat, že jsme dokonalé,
a čekáme za to uznání. Jenže to mnohdy nepřichází.
A tak jsme z toho nešťastné a nespokojené. V honbě za dokonalostí nezvládáme, hroutíme se, ztrácíme
motivaci. Tíží nás už to, že ostatní to v našich představách „zvládají lépe“, „vypadají lépe“, „mají snadnější život“, „lepší podmínky“… V naší hlavě nám roste životní motto: „Nikdy nebudu dost dobrá!“ Proto se
honíme čím dál víc. Jsme z toho unavené, frustrované, bez energie a sebevědomí. Zeptejte se sama sebe:
„Stojí mi to opravdu za to?“

Najděte harmonii

Přemýšlejte víc o svých úspěších, kterých jste již dosáhla. O těch, které jsou významné pro vás, i když vašemu okolí můžou připadat nepatrné. Budujte si krok
po kroku svou základnu úspěchu sama v sobě. Zvýšíte
si tak sebedůvěru a sebeúctu. Ruku v ruce s tím si
lépe uvědomíte své přednosti a schopnosti a dokážete je využít k dosažení naplnění, motivace, úspěchů
a cílů, po kterých v životě toužíte. To je harmonie,
díky které můžeme být šťastné, rozdávat lásku a pečovat a přitom všem být samy sebou.
TEXT: OLGA STRNADOVÁ
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1. Nenaslouchá vám

Vědci dokázali, že muž je schopen pozorně naslouchat ženě pouze šest minut. Je pro něj obtížné se soustředit na témata jako cizí lidé, nakupování, móda
nebo diety. Přesto, pokud vidí, že jsou pro vás opravdu důležitá, bude se snažit vás poslouchat, i když jej
vůbec nezajímají. Jestli ale neustále mění témata
nebo se snaží pod nejrůznějšími záminkami utéct,
když mu něco vyprávíte, s největší pravděpodobností
se o vaše starosti vůbec nezajímá. Poukazuje to také
na to, že se nebude podílet na řešení problémů, které
by mohly ve vašem vztahu vzniknout.

podle kterých
poznáte, že o vás
už nemá ZÁJEM
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Miluje mě, NEMILUJE
mě, miluje, nemiluje...
Máte POCIT, jako by váš
partner o vás už neměl
zájem. Nesnaží se, už
žádné POZORNOSTI,
prostě jako by byl mimo,
jako byste vy byla mimo,
mimo VZTAH, mimo jeho
hlavu a srdce. Přemýšlíte,
co se asi děje. Kdy jsou
takové POCITY normální
a na co byste si měla
dát POZOR?

V tomto případě je nutné porovnat stávající stav
se stavem předtím. Komunikoval předtím víc? Hovořil o svých pocitech, o tom, co během dne prožil,
nebo o tom, co mu jen tak zablesklo hlavou? Pokud
ano, může to být opravdu špatný signál. Pokud byl
váš partner ovšem i na začátku tak trochu introvert
a moc o svých pocitech nemluvil, zřejmě se nic neděje a neznamená to, že by s vámi již nechtěl být. Ne
všechny problémy souvisejí s vaším vztahem. Může
to být způsobeno nějakou situací, která se vás vůbec
netýká a zkrátka ji nechce s vámi z nějakého důvodu
řešit. Může se jednat o něco velmi choulostivého, za
co se stydí, a má třeba strach, že jej za to odsoudíte.

3. Potřebuje prostor
Foto: archiv redakce

10
signálů,

2. Přestal sdílet zážitky

Občas se stává, že muži potřebují ve vztahu prostor. Nejlepší věcí, kterou můžete udělat, a vlastně
vám ani nic jiného nezbývá, je nechat mu skutečně
nějaký ten prostor, čas pro sebe a on se pak možná
vrátí zcela jiný, osvěžený a odhodlaný s vámi být
a ve vztahu pokračovat. Otázkou ovšem je, proč prostor potřebuje. V takové situaci byste měla využít
tento prostor i sama pro sebe, popřemýšlet, jestli ho
nedusíte. A co víc, možná si sama uvědomíte, že potřebujete prostor i vy. Možná ani vám vztah nedává

to, co potřebujete. Pokud se váš muž „z prostoru“ vrátí a není jiný, respektive vypadá stále nespokojeně,
asi to znamená to, že mu „prostor“ nepomohl a možná
jediným řešením je uniknout ze vztahu úplně, nejen
na nějaký čas.

4. Kritizuje, jak vypadáte

Když vás muž opravdu miluje, jste pro něj dokonalá i se všemi vašimi chybami. Přijdete mu krásná
i s rozcuchanými vlasy a obří noční košilí. Nevidí pár
kilo navíc, které jste nabrala přes zimu. Pokud vám
ale neustále naznačuje, že byste měla začít chodit do
posilovny, nebo dokonce navrhuje, abyste podstoupila
zákrok na plastické chirurgii, měla byste zpozornět
a přání tohoto typu rozhodně neplnit. Je totiž velmi
pravděpodobné, že mu ve skutečnosti nevadí vaše nedostatky na kráse, ale vy jako taková. A i kdybyste
vypadala jako modelka, stejně by na vás vždycky našel další chyby.

5. Probírá vaše nedostatky před
vašimi přáteli

Ženy mají tendence bavit se o svých problémech ve
vztazích nebo o nedostatcích svých partnerů s přáteli.
Muži se naopak snaží před nimi podobné záležitosti
nezmiňovat. Nikdo není dokonalý a skutečně milující
partneři se zaměřují především na výhody partnera,
ne na jeho chyby. Pokud vás tedy muž začne veřejně ponižovat a smát se vám kvůli vašim selháním,
neočekávejte od vztahu s ním nic dobrého. Takový
člověk vás totiž nerespektuje a tím, že vás kritizuje
před ostatními, se jim i sám sobě podvědomě snaží
dokázat, že je vaše chyba, že vás přestal milovat.

6. Zaujal negativní postoj k vašim
návykům

Ženy si často stěžují na pánské ponožky poházené po celém bytě, samy ale někdy mají otravné nebo
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ny, šatník plný nenošeného oblečení, jedení z talíře
partnera nebo zpívání po celou dobu společné jízdy
v autě. Milující muži obvykle všechny tyto vrtochy
tolerují, nevyjadřují se k nim nebo o nich v dobrém
vtipkují. Pokud vás tedy váš partner neustále zkoumá a na každou nepatrnou věc, kterou uděláte, reaguje negativně, znamená to, že převažující cit, který
k vám chová, je podráždění a averze. Zvlášť pokud
mu to dříve nevadilo a najednou má se vším problém.

7. Nežárlí

Žárlivost je evolučně daný způsob, jak zachovat integritu páru. Muž je nastaven tak, aby podvědomě deklaroval právo na ženu a byl jediným „majitelem“ její
krásy. Proto je zcela přirozené, že váš partner začíná
být nervózní, když vám věnuje pozornost jiný muž.
Záchvaty nadměrné žárlivosti poškozují vztah. Pokud
je ale partner naprosto lhostejný ke všem náznakům
zvýšené pozornosti cizího muže zaměřené na vás, je
to taktéž alarmující znamení. Může to znamenat, že
už o vás nechce bojovat a nechce se snažit být pro vás
tím nejlepším.

8. Negativně reaguje na vaše
žádosti a prosby

Pro milujícího muže budou vždy žádosti jeho partnerky důležité. Muži ve skutečnosti rádi pomáhají
ženám, dává jim to totiž příležitost ukázat, jak jsou
silní a zodpovědní. Samozřejmě existují situace, kdy
to nedokážou – například neví, jak opravit kohoutek.
V takových případech vás ale rozhodně nenechá na
holičkách a alespoň zajistí instalatéra. Pokud ale
i váš nejnevinnější požadavek, jako je třeba pomoc
s výměnou žárovky nebo vynesení odpadků, vnímá
partner jako další nesnesitelný úkol a je akorát naštvaný, je načase si s ním pořádně promluvit nebo váš
vztah celkově přehodnotit.

9. Nepotřebuje být vaším
ochráncem

Potřeba chránit své blízké je stejně jako žárlivost
pro muže vrozená, zatímco žena zase chce být chráněna. Proto je docela přirozené, že milující muž má
o vás přiměřený strach a snaží se vás chránit před
hrozbami, ať už reálnými nebo imaginárními. Pokud
vás ale váš muž přestane chránit a podporovat v ob-
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Nikdo není
dokonalý a skutečně
milující partneři
se zaměřují
především na
výhody partnera,
ne na jeho
chyby.
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tížných situacích, jako je například chůze v noci domů
o samotě, ztráta v neznámém městě nebo seřvání od
šéfa, je to špatné znamení.

10. Ztratil zájem o sex

Tento problém se dříve nebo později týká snad
všech vztahů. Je v podstatě normální, že sexuální
tužby po čase tak nějak opadnou nebo máte své lepší
a horší období. Jenže pokud jste přestali mít sex úplně, znamená to, že asi ani jeden na to už nemáte chuť
a že se rozpadá nejen váš intimní život, ale i vztah.
Je potřeba uvědomit si, že člověk nepřišel o chuť na
sex jako takový. Prostě přišel o chuť na sex s tím konkrétním člověkem a je jen otázkou času, kdy a v kom
někdo jiný tu skomírající vášeň zažehne znova.
Budete-li imunní vůči výše uvedeným signálům,
začnete se jeden druhému postupně vzdalovat. Budete vybírat z konta vaší lásky, až jednoho dne zjistíte,
že je prázdné. Najednou k sobě máte hrozně daleko.
Jste spolu, ale vlastně každý sám. Nemáte si co říct.
Ve vztahu vládne prázdnota. Odcizili jste se. Pamatujte si, že na vztahu je nutné vždy pracovat i v době,
kdy žádné varovné signály neregistrujete. Takže co
tento týden uděláte pro vaši vzájemnou lásku vy?
TEXT: OLGA STRNADOVÁ

K

WOMAN duel ona

MANŽELKA
mého MILENCE
si ze mě udělala
KAMARÁDKU
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Foto: archiv redakce

Když na muže praskne NEVĚRA, bývá to pořádné PEKLO.
Následuje OBDOBÍ slz, výčitek, HÁDEK a ultimát typu ¸ona, nebo
jáª. Jenže co když se PODVÁDĚNÁ manželka ZACHOVÁ zcela
NEČEKANĚ? Co když muži milenku ¸POVOLÍª, a dokonce se
s ní chce KAMARÁDIT?! Je to šílenství, nebo geniální strategie?

Svého přítele jsem poznala, když jsem nastoupila
do nové práce. Hned jsme po sobě začali pokukovat
na chodbách nebo ve výtahu, moc se mi líbil. Říkala
jsem si, kdy už mě osloví, ale on pořád nic. Pak jsem
si jednoho dne všimla, že má snubní prsten, a tak
jsem pochopila, proč se drží zpátky, i když vzájemné
sympatie byly velmi silné. Jenže krátce na to jsme
dostali od vedení společný projekt a byli jsme součástí
jednoho týmu. Po pár týdnech spolupráce mě pozval
na kávu – pochopitelně pod pracovní záminkou. Netajil se tím, že je ženatý a má čtyřletou dceru. I když
mě přitahoval, brala jsem ho jen jako kolegu. Všechno
se změnilo až na vánočním večírku ﬁrmy. Společně
jsme změnili podnik a zůstali spolu déle. Stěžoval si,
že mu to doma s manželkou přestalo fungovat. Mluvil o tom, jak je nešťastný a jak mu chybí skutečná
žena, která by si jen nestěžovala. Politovala jsem ho,
nabídla mu rameno, na kterém se může „vyplakat“,
ale jinak jsem vůbec nevěděla, jak se mám zachovat.
Druhý den se mi Jindra za svoje chování omluvil
a jako součást omluvy přidal nabídku na večeři. Bylo
mi ho líto, tak jsem souhlasila. Říkala jsem si, že se
třeba ještě potřebuje vypovídat nebo mít nějakou kamarádku, která mu řekne svůj ženský pohled na věc.
Jenže při večeři neřekl o svých problémech nebo ženě
ani slovo. Zajímal se o mě. Smáli jsme se a byl to nádherný večer, který skončil vášnivým polibkem. Od tohoto okamžiku se začal náš vztah prohlubovat a stali
jsme se milenci. V práci jsme pochopitelně hráli hru,
že jsme jen kolegové z práce. Jindra to zvládal lépe
než já a dokázal vystupovat s maskou pokerového
hráče. Scházeli jsme se u mě doma, chodili na večeře,
občas jen tak na procházky a užívali si krásné společné chvíle. Na manželku jsem se raději nevyptávala.
Nechtěla jsem slyšet nic negativního a rozhodně ani
nic pozitivního. Prostě jsme byli milenci. Já zamilovaná a víc jsem neřešila. Jeho žena ho nikdy nesháněla,

když jsme byli spolu, a v práci nám to procházelo bez
povšimnutí okolí.

Prý mi něco musí říct

Jenže pak přišel na jedno naše rande s tím, že mi
musí něco říct. První, co mi prolétlo hlavou, bylo, že
se chce rozejít, že s manželkou jim to zase začalo fungovat a on přehodnotil vážnost našeho vztahu. Věděla
jsem celou dobu, že jsem „ta druhá“, ale zatím mi to
nevadilo. Toto byl první okamžik, kdy jsem si uvědomila, jak moc mi na něm záleží, že ho nechci ztratit
a že jsem ochotná o něj bojovat. Jenže on přišel s něčím, co by mě nenapadlo ani ve snu. Prý jeho manželka už pár týdnů asi něco tušila a před dvěma dny
mu vlezla do mobilu. Našla naše milostné zprávy
a taky nějaké fotky, které tam měl. Z dat v esemeskách pochopila, že náš milenecký poměr trvá už skoro
šest měsíců a že jsem jeho kolegyně z práce. Prý jediné rozumné řešení bylo se ke všemu přiznat. Ujistil mě, že se za náš vztah nestydí a nikdy nestyděl.
Jsem pro něj důležitá, a tak manželce vyložil karty
na stůl. Byla jsem z toho nervózní. Čekala jsem, co mi
k tomu Jindra řekne víc. Myslela jsem si, že mu manželka doma ztropila scénu, pohádali se a on dnes večer nemá kde přespat. Obavy z rozchodu ze mě opadly a říkala jsem si, jak jednoduše mi moje „sokyně“
(i když rivalitu jsem pocítila teprve před chvílí) nahrála mého přítele rovnou ke mně do náruče.

Odhalená nevěra jako nabídka
kamarádství

Jenže jsem se neskutečně přepočítala. Samotná
odhalená nevěra by sama o sobě nebyla tak šokující,
kdyby Jindra nepokračoval dál. Říkal, že od manželky čekal nějakou scénu, ale výčitky ani hádka neproběhly. Jeho žena vůbec nenadávala, neplakala,
nevyčítala mu nic. Naopak – prý mu jen oznámila,
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že je to v pořádku. Pokud mě má rád a chce se se
mnou scházet, nic proti tomu nemá. Koneckonců je
to dneska podle ní běžná věc a je v pořádku, že je její
muž spokojený a může si užívat. A že by bylo skvělé,
kdyby mě mohla osobně poznat. Prý jsem jí z fotek
sympatická. Ona velkorysost „zhrzené“ manželky mě
doslova šokovala. Údajně prý řekla, že bych k nim občas mohla přijít na kávu, nebo bychom mohli všichni tři třeba zajít do restaurace na večeři a podobně.
Prý nevidí problém v tom, že bychom mohli všichni
dohromady být přátelé. To mi vzalo všechny trumfy
z ruky a doslova na chvíli zastavilo mozek. Logicky jsem se zeptala, co
jí na to Jindra odpověděl. Bohužel, můj údiv
se ještě stupňoval.

Příležitost, která
se neodmítá?
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spoustu otázek a přemýšlím, jak se zachovat. Teď už
dobře chápu, že když manželka ztropí scénu, je to pro
milenku mnohem výhodnější pozice. Ona už opravdu musela něco tušit a na takové řešení se musela
nachystat. Když to odmítnu, budu pro Jindru já ta
špatná.

To není normální!

Mimochodem také žasnu, že s tím jejím návrhem
Jindra souhlasí. Dokonce mu to připadá jako dobrý
nápad! Pro mě je to úplně šílené. Pokud bychom se
sešly, o čem si asi tak
budeme povídat?! Myslím si, že by se ona ujala
vedoucí role a začala by
diktovat svoje pravidla
nebo minimálně implementovat svoje představy o tom, co a jak bude
nebo nebude. Určitě musela mít všechno předem
přesně promyšlené a propočítané. Je to holt zkušenější ženská, která moc
dobře ví, co dělá. Vidí ve
svém muži zaláskovaného „osla“, kterého to jednou přejde, a pak to bude ona, za kým Jindra přileze
a bude škemrat. Ona bude „královna“, která ho opět
velkoryse vezme zpátky, nebo ho vymačká jako citron
a pak odhodí. Neznám její motivy, ale možná už jenom to, že spolu mají dceru, pro ni může být dost dobrý důvod, aby „přimhouřila oko“. Já jsem na to Jindrovi naštěstí hned nic neřekla. Omluvila jsem se mu,
že musím na toaletu, kde jsem se po chvíli uklidňování rozhodla, že musím jednat stejně chladnokrevně
jako ona. Z toalety jsem přišla klidná, usměvavá a na
onen „báječný“ nápad se společnou večeří jsem kývla.
Zbytek času v restauraci jsem se chovala, jako by bylo
všechno v naprostém pořádku. K sobě domů jsem ho
nezvala, ale on kupodivu ani nechtěl a říkal, že dnes
musí domů. Zatím se před Jindrou přetvařuji a dělám, že jsem v pohodě, ale asi velmi brzy mě čeká ona
schůzka ve třech a já mám dvě možnosti: Buď tam
půjdu a budu o Jindru bojovat nebo… já vlastně ani
nevím, co dělat!
Lenka, 23 let

Určitě musela
mít všechno předem
přesně promyšlené
a propočítané.

Jindra si myslí, že je
to vážně velkorysá nabídka. Jakému chlapovi
se něco takového poštěstí. Tvrdil, že chápe, že
je to nestandardní, ale
že jeho žena je vlastně
fajn ženská a že bychom si spolu určitě rozuměly. Je
to přece tak logické, když „jsme se obě zamilovaly do
stejného muže“. Podle něj bych si brzy zvykla a určitě
by nám to všem mohlo společně skvěle klapat. Jsem
z toho nyní hodně v rozpacích. Vím, že jako milenka
jsem se o Jindru musela vlastně stále dělit, ale tohle
je něco jiného. Model „přátelské trojky“ se mi vůbec
nezamlouvá, ale zároveň bych o svého ženatého přítele nerada přišla. Mám ho ráda. Vím, že není správné
udržovat vztah s ženatým mužem, ale já se do něj jednoduše zamilovala. A teď vážně nevím, co mám dělat.
Přemýšlím, co tím jeho žena může sledovat. Jestli je
to jen nějaká intrika, jak mě zdiskreditovat, protože asi tuší, že s takovou rolí se popasuje málokdo.
Takže to může být jen taktika, jak mě vyšachovat ze
hry. Pokud ano, tak je vážně hustá. Jenže co když je
v tom něco jiného? Co když jí na jejím muži opravdu v tomto ohledu nezáleží? Proč by si jinak začínal
se mnou, kdyby s ní byl ve vztahu spokojený? Mám

Vel. podprsenek:
Obvod 60–155 cm
Koš. B–O

www.vip-pradlo.cz
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Proč manželka nekřičí?!

Existuje řada způsobů, jak ženy na manželovu
nevěru reagují, ale vesměs mají vždy jedno společné. Smutek, zklamání, zlost na manžela a nenávist
vůči milence. Ale zrovna ve vašem případě proběhlo
odhalení nevěry zcela netypicky. Nejenže manželka
vašeho přítele proti nevěře svého muže nic nemá, ale
dokonce chce svou „sokyni“ poznat a snad se i skamarádit! Existují v podstatě tři možnosti:
1. Je možná až moc liberální – může se to zdát neuvěřitelné, ale existují lidé, kteří na věrnosti až tak
nelpí. A život s více partnery jim vůbec nevadí, takže když žena manželovi povolí milenku, s níž se chce
zároveň přátelit, myslí to vážně. Může to jednoduše
být její životní styl a možná nejste první ani poslední,
koho Jindrova manželka „vzala do party“.
2. Zoufalý pokus o udržení manželství – o něco reálnější je varianta, že ženu nevěra partnera velmi bolí,
ale představa, že by o něj skutečně mohla přijít, je pro
ni ještě horší. Nenutit ho k rozchodu s milenkou může
být v jejích očích jediný způsob, jak si manžela udržet.
Vás chce poznat, aby si „nastudovala“, s kým má tu
čest a jaké použije zbraně.
3. Promyšlená strategie – je otázkou, zda je vůbec
nějaká žena v tak těžké chvíli nějaké promyšlené
akce schopna, ale možnost to je. Může to být tak, jak
to popisujete. Ona je ta v „pohodě“, ta „hodná“. Ta,
která to celé bere sportovně a nakonec vy budete ona
zlá, která žárlí, dělá scény a přitom je, jak sama píšete, „vlastně ta druhá“. Může to být skutečně chladnokrevný kalkul, kdy manželka doufá, že takhle vytvoří
pro milenku tak nepříjemnou situaci, že se vztahu
s jejím manželem dobrovolně vzdá.

MANŽELKA
a MILENKA jako

V životě je možné LECCOS, tak proč ne MANŽELKA,
která svému muži povolí MILENKU a ještě se mezi ně
chce ¸VETŘÍTª. Otázkou je, co ji k tomu vede!
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kamarádky?

Milenka jako součást spokojeného
vztahu?!

Vlastně se nabízí ještě jedna varianta, i když možná pro mnoho z nás velmi těžko pochopitelná. Možná
si z vás chtějí udělat společnou milenku. Dnes je ona
„spokojená trojice, kde se všichni mají rádi“ velmi
moderní. Ne, není to utopie. Říká se tomu polyamorie a je to životní styl, v němž spolu vytvářejí svazky
tři a více lidí. Říkáte si, jak tohle může vůbec fungovat? Může. Všichni o sobě vědí, všichni se mají rádi
a všichni jsou se všemi šťastní. Jestli to tak je, nebo
není, těžko posoudit. Přece jen člověk je od přírody
tvor sobecký. Ale na prvním místě bych se vašeho
přítele zeptal, zda náhodou nejde právě o polyamorii.

Je otázkou, zda byste na tuto hru přistoupila. Tedy
na citový vztah, v němž budete ﬁgurovat všichni tři,
a kdo ví, třeba se časem ještě někdo přidá? Podmínkou polyamorie je, že všichni zúčastnění o sobě vědí,
souhlasí s tím a nikdo před nikým nic netají. Takže
nejde o klasickou nevěru, tak jak ji známe, kdy manžel milenku tají. Třeba to byla jimi předem domluvená hra, ale na druhou stranu, proč by s tím otáleli
půl roku?!

Proč jeden partner nestačí?

Souhlasím s vámi, že když má člověk fungující
vztah, nepotřebuje nikoho dalšího. To je obecný názor většinové společnosti a také odborníků na lidské
vztahy. Potřeba milenky vzniká v době, kdy vztah
jednoho ve dvojici nenaplňuje a muž si hledá kompenzaci někde jinde. Za normálních okolností by totiž
mozek potřebu milenky nehlásil. Pokud jde vašemu
příteli o polyamorii, bude to, že si před pár měsíci na
manželku stěžoval, nejspíš odmítat. Sama zmiňujete, že nyní tvrdí „že je to fajn ženská a že si budete
rozumět“. Podle zastánců polyamorie je zcela normální, že si lidé během života nejsou citově blízcí pouze
s jednou jedinou osobou. Jenže kdo určuje pravidla
v polyamorickém vztahu? Mnohdy v trojici funguje jeden hlavní pár (většinou jde o zákonné manžele), přičemž jejich společní milenci či milenky jsou tak trochu vedlejší, ale ne až tak ve smyslu citovém, ale spíš
v každodenním životě. Jenže jak víme, život dělají
ony každodenní drobnosti.

Kdo je při nevěře doopravdy na
koni – milenka, nebo manželka?

Pokud jde o cestu, jak se vás zbavit, je dobré položit
si otázku, kdo nakonec bývá vítězem této nesmlouvavé bitvy, které říkáme nevěra? Nejčastěji se můžeme
setkat s klasickou představou nebohé tiché partnerky, která je podváděna svým okouzlujícím manželem
vinou cizí divoké a zlé ženy. Těžko říct, proč je nevěra demonstrována pokaždé tímto způsobem. Možná
proto, že manželka je ta, která je podváděná, a tedy
jako jediná trpí. Ono ale není vždy všechno tak jasně
černobílé jako ve ﬁlmech. Podíváme se tedy na situaci ze všech pohledů. Situace manželky je opravdu
nezáviděníhodná. Pokud totiž odhalí nevěru svého
manžela, získá často pocit, že ona byla jediná, kdo nic
netušil. Automaticky se tedy přenese do postavy oběti
a manžela s milenkou přenese do role bídáků. Ona
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přitom čekala v domě, který s manželem budovali,
dlouhé noci sama a věrně čekala na svoji celoživotní lásku, která si raději užívala v jiné posteli. Navíc
s někým naprosto cizím,
kdo mu nepere, nevaří
a nestará se o jeho celoživotní štěstí. Mužům
ale ke štěstí stačí mnohem méně, než si dokážete představit. Náročně
se jenom tváří. Tento
srdcervoucí scénář nevěry v představách manželek je jednou z možností
a velmi často se to tak
opravdu odehraje. Neznamená to ovšem, že
je to vždy stejné a že
manžel nebo milenka
jsou provalenou nevěrou
blahem bez sebe. Druhý
pohled na situaci patří
milenkám. I když milenka o závazku svého milence
věděla dopředu a podílela se tedy na nevěře stejným
dílem jako její milenec, neznamená to, že ji celá situace neděsí a že nemá výčitky svědomí nebo strach
z vývoje dalších událostí. Taková milenka se bojí všeho – že přijde o svého milence, že ji jeho manželka
začne ohrožovat, že bude okolí pro smích nebo že ji
druzí odsoudí. To už záleží na milence, co všechno je
ochotna snést. Na obhajobu milenky je potřeba říct,
že má přeci také city. V tomto případě ovšem dopředu
věděla, do čeho jde, a nemusela nic riskovat.

ším obviněním, strachu i trestům a někdy i lítosti. Je
na tom na první pohled ze všech třech zúčastněných
nejhůře. Má ale také největší podíl viny. Manželce se
zdá, že je na koni milenka, když se jí podařilo
svést manžela. Milence
se zase zdá, že je na koni
manželka, jelikož žije se
svým manželem už tak
dlouho a má s ním určité
závazky a tím i zbraně
pro jeho udržení. Jedině
muž si celou dobu myslí, že je na koni on sám
a že má vše plně pod kontrolou. Ovšem jen do té
doby, než se nevěra provalí. A protože váš muž
nebyl vystaven pranýřování ze strany své ženy,
myslí si, že je na koni
dál, a proto mu může
návrh vzájemného přátelství přijít jako dobrý nápad
nebo minimálně oddálení případných potíží. A nebo
i jemu to už nemusí být příjemné, ale je to pro něj pořád nejschůdnější varianta, jak dál z dané situace vytěžit co nejvíc. To, že se mu to může nakonec všechno
vymstít, si Jindřich určitě ještě neuvědomuje.
TEXT: PAVEL BIEDERMANN

Potřeba milenky
vzniká v době,
kdy muže vztah
nenaplňuje, a tak si
hledá kompenzaci
někde jinde.

A co na to muž?

Najde se prostor pro slitování nad samotným záletníkem? Pokud budeme velmi dlouho přemýšlet, zjistíme, že jediné, co jej může v takové situaci potkat,
je trest za nevěru. Manžel se vždy stává při odhalení
nevěry hlavním viníkem. Jako by tedy nestačily silné
výčitky svědomí během utajované nevěry společně se
strachem z odhalení, musí se navíc potýkat nyní také
s opovržením své manželky. V jednu chvíli může přijít naprosto o všechno a tento pocit mu bohatě stačí
k tomu, aby třeba jen na okamžik zalitoval toho, čeho
se dopustil. Těžko se ale bude jednat o lítost nad jednou z žen. Muž tedy po odhalené nevěře čelí největ-
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Profesionální garážová vrata

soutěž
1x STYLOVÝ
NÁRAMEK

Vrata TRIDO Evo - hladký panel H2 šedá

Sekční vrata - hladký panel H0 antracit

Posuvná vrata - hladký panel H0 antracit

Sekční vrata - hladký panel H0 bílý s exkluziv doplňky

Sekční vrata - hladký panel H0 zlatý dub lak

Fasádní vrata - obložená deskami s dřevěnou dýhou

Milujete šperky?
Pak je tu právě
pro vás soutěž
o nádherný stylový
náramek Liu.Jo Milano.
Náramek ozdobí vaše zápěstí a doladí i ten nejvšednější look. Ocelové
provedení s vloženými krystaly dodáva šmrnc a třpyt. Tak soutěžte a blýskněte se!
Soutěžní otázky a další soutěže najdete na www.primazena.cz/souteze.

E-mail: obchod@trido.cz l Tel.: (+420) 800 800 874 l www.trido.cz
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Buď na to
MÁTE

ŽALUDEK,
nebo je to

KONEC

Milá Lenko, je to velmi nestandardní situace. A nepříjemně
se nejspíš cítíte všichni, včetně
nevěrného manžela, který si to
jen ještě nepřiznal. To, co udělala Jindřichova manželka, je tak
nečekaně velkorysá nabídka, že
je nutně podezřelá a podle mě se
muž musí cítit děsně nesvůj. Jen
si představte třeba situaci u stolu,
až spolu půjdete na tu večeři. Ke
komu si přisedne, k manželce, či
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milence? Dá některé z nich pusu?
Když ano, tak které? Už jenom
z tohoto chování poznáte, kdo je
pro Jindřicha víc – jestli vy, nebo
manželka. Může se chovat k oběma stejně a vyklouzne z toho, že
vás posadí vedle sebe, ale dřív nebo
později bude muset k jedné z vás
odjet. Logicky se nabízí varianta,
že pojede domů. Vy mu ovšem můžete nabídnout, aby jel ten večer
k vám. Uvidíte, jak moc dooprav-

dy je to jeho manželce jedno, nakolik je její nabídka upřímná a jak
na to zareaguje váš přítel. Vzniká
tak jeden velký guláš, ze kterého
nemůže být nikomu dlouhodobě
dobře. Jakkoli to tedy minimálně
pro manžela může vypadat lákavě, je tento model nejspíš odsouzen
k zániku. Zamyslete se, jak by to
mohlo fungovat dlouhodobě. Někomu to možná může vyhovovat,
ale podle mě se většina lidí tak-

Foto: archiv redakce

Jak z téhle
ZAPEKLITÉ
situace ven? Jak
by se MILENKA
měla zachovat,
aby si UDRŽELA
svou tvář, nebo
DOKONCE vztah
s milencem?

to dobře cítit nebude a vy patříte
mezi ně. Kolik lidí má nervy na to,
když se milenka ocitne na pohovce
v obýváku vedle manželky? Z toho,
když dvě ženy sdílí jednoho muže,
jednoduše neplyne v dlouhodobém
měřítku nic dobrého!

Několik řešení, žádný
vítěz

Opět je tu několik možností.
Zaprvé vy jako milenka na přání

manželky přistoupíte. Základní
pravidlo ovšem zní, že by nikdo,
tedy ani milenka, neměl přistupovat na něco, co mu není příjemné.
Musíte sama zvážit, zda je tato situace pro vás přijatelná, nebo je to
už moc silné kafe. Každý má jinou
náturu. Takže pokud máte chuť se
s manželkou skamarádit, pak to
udělejte. Pokud ne, tak to nemá
smysl. Pokud víte, že to bude příliš bolestivé nebo to neustojíte

v klidu. raději se takové situaci nevystavujte. Důležité je, abyste se
netlačila do něčeho, co neodpovídá
vaší přirozenosti.
Druhou možností je ukončení
mileneckého vztahu – vzhledem
k tomu, že dvě ženy nejspíš jednoho muže sdílet moc dlouho nevydrží, je tohle reálnější varianta. Buď
vztah ukončí sama milenka, které se návrh manželky příčí, nebo
to dříve nebo později udělá muž.
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NOVÁ
ŠKODA KAMIQ
Budete si rozumět

K manželkám
se vrací více než
75 procent
nevěrných manželů.
Ony pak rozhodují
o tom, jak s ním
naloží.
Proč? Pokud jste byla opravdu milenkou, ke které
utíkal od problémů svého partnerského života, a nyní
může mít milenku i se souhlasem své ženy, přestane
to být pro něj tajemství, adrenalin, vzrušení z utajení.
Takhle brzy zjistí, že mu tohle všechno chybí a může
si najít milenku číslo dvě.
Třetí variantou je klasické „ona, nebo já“. Jenže ten, kdo to nyní řekne, nebude manželka, ale vy.
V případě, že se milenka odmítá s manželkou kamarádit, může dát svému milenci klasické ultimátum.
Bude požadovat, aby se rozhodl, která z žen je ta, se
kterou chce být. Je to klasická situace, když se provalí nevěra.
Čtvrtou cestou je opětovný pokus o utajení vztahu. Je to poslední a ne nereálná varianta. Milence
se představa trojky nelíbí, ovšem zároveň se nechce
vzdát ani vztahu s milencem, který odmítá opustit
manželku. A tak manžel manželku přesvědčí, že milenecký vztah vzal za své, ale oni se začnou opět tajně
scházet. Ale je otázkou, jak dlouho to bude trvat, než
na to manželka opět přijde.

Můžou být manželka a milenka
kamarádky?

Ve ﬁlmech čas od času narazíme na situaci, kdy se
z milenky a manželky stanou nejlepší kamarádky.
Chodí spolu na kávu, volají si, probírají, co si koupit na sebe a starosti všedních dnů. Je však možné,
aby takovéto přátelství bylo normální nebo běžné?
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Nejpodstatnějším faktorem je, jestli manželka svého
muže miluje. Pokud ano, není možné, aby se s milenkou začala kamarádit. O svého muže bude soupeřit,
stanou se z nich sokyně a vy pro ni budete jasný nepřítel. Pokud se rozhodnete i vy o svůj vztah bojovat,
dostane se tak muž do velmi svízelné situace. I vy
budete usilovat o jeho přízeň bojovat všemi dostupnými prostředky a budete se snažit získat si ho jen pro
sebe. Další podstatnou součástí je Jindřichova dcera.
I když už manželka svého muže nemiluje, může chtít
manžela získat zpět kvůli dětem. Bude vás brát jako
někoho, kdo chce vzít dětem tátu a s ním spojené příjemné chvíle, pocit bezpečí a také ﬁnančního zajištění. Ani tady z žen nebudou kamarádky.

Kamarádky mohou být jen
zlatokopky

Setkají-li se v bytě jednoho muže dvě ženy orientující se na ﬁnance a muž je zámožný, je možné, že
tady k přátelství dojde. Ani jedna z žen jej nemusí
milovat, ženy zaměřené na materiální stránku takové často jsou, jde jim jen o jejich vlastní dobro, a tak si
můžou rozumět. Dokonce spolu můžou chodit nakupovat, řešit různé problémy nebo si dělat legraci kvůli
drobnostem spojeným s oním mužem, ale tohle není
váš případ. Vám jde o srdce vašeho přítele. Proto je
ve většině případů příměří naprosto nemožné. Když
o sobě manželka a milenka vědí, snaží se ve většině
případů chovat korektně, aby alespoň naoko nevypadaly zkroušeně či neslušně. Vy jste se to této přetvářky pasovala automaticky a intuitivně. Rozhodla jste
se ke chladnokrevnému jednání s jasným cílem.

Statistika na závěr

K manželkám se vrací více než 75 % nevěrných
manželů. Ony pak rozhodují o tom, jak s tím, respektive s ním naloží. Muži se obecně nechtějí rozhodovat
mezi tou nebo tou, chtějí obě a také se v nich probouzí
soucit. Neradi by jedné či druhé ublížili. Jenže život
ve třech jednoho dne skončit musí. Jen na vás záleží,
v čí režii to bude tentokrát...
TEXT: MGR. OLGA STRNADOVÁ,
VZTAHOVÝ TERAPEUT

již od

379 900 Kč

PARKOVACÍ ASISTENT

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 112–116 g/km

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ
5. DVEŘE

VYHŘÍVANÝ VOLANT

Pohodlí na cestách zažijete vždy s novým vozem
ŠKODA KAMIQ
Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu a využijte jedinečnou příležitost přesvědčit se
o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Auto Strž s.r.o.
Na Strži 1373/35
140 00 Praha 4
Tel.: 241 045 111
www.autostrz.cz

Vztahový
MINIMALISMUS:
Dají se přátelé vytřídit
stejně jako šatník?
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Kdo si ještě
neprotřídil ŠATNÍK
a DOMÁCNOST,
jako by nebyl.
Je to užitečné
a TRENDY. Méně
se ale hovoří o tom,
že ta nejdůležitější
ČISTKA se týká
našich vztahů.
Je to LOGICKÉ,
takového kroku se
totiž BOJÍME.

Bavíte se ještě s kamarádkami
ze školky nebo základní školy?
Postupně ztrácet kontakt, nemít
tolik společných zájmů a nějak
nechat takovou vazbu vyšumět
vnímáme jako běžné, normální.
Představa toho, že „vytřídíme“
z našeho života lidi podobně jako
oblečení, které už nechceme nosit,
se ale jeví krutá. Odborníci přes
úklid vysvětlují lidem, jak zbavit
svůj domov přebytečností a dosáhnout tak rovnováhy a klidu.
Prý bychom měli každé věci, která
nám už nedělá radost, poděkovat
za to, že nám posloužila, a pak ji
vyřadit pryč. Podle úplně stejného
klíče můžeme roztřídit i své vztahy. Můžete si například přestat
domlouvat srazy s lidmi, se kterými jste zažila sice skvělé večírky,
ale ozývají se vám pouze, pokud
jim můžete být nějak užitečná.
„Když jsem pochopila, že jsem se
na své cestě posunula někam jinam, než kde se nacházela moje
parta tří dříve blízkých kamarádek, přestala jsem si zoufat, že se
v jejich společnosti necítím dobře,
a tedy nemá smysl, abych se nutila chodit na kafíčka a oslavy.
Trvalo mi, než jsem pochopila, že
lidé se mění, a tedy i já jsem někdo
jiný, než když jsme se seznámily.
Celý tenhle proces trval asi tři
roky a dodnes pro mě není úplně
vyřešený. Dokázala jsem sice vztahy, které mě vysávaly, opustit, ale
ne zrovna elegantním způsobem.
Nedovedla jsem si představit, jak
bude druhá strana reagovat. Zpětně jsem ale ráda, že jsem to přece
jen udělala,“ popisuje svoji zkušenost se vztahovým detoxem pětatřicetiletá Michaela. Jenže jak se
ukončuje přátelství, které ve vás
vyvolává podobné pocity méněcennosti jako džíny, do kterých nikdy
nezhubnete?

Vše začíná u vás

Vztahy s okolím jsou stejně jako
věci, které vás obklopují, jakýmsi
zrcadlem vašeho vnitřního sebepojetí. Začít třídit musíme samozřejmě v sobě. Obecně platí, že není
důvod, abyste udržovala kontakt
s lidmi, kteří vás vysávají, shazují, nepodporují, se kterými se
cítíte jako horší verze sama sebe.
Častokrát si ani neuvědomujeme,
jaký vliv na nás mají ti, kteří nás
obklopují. Přejímáme postoje svojí
rodiny, partnerů, přátel a kolegů,
jejich přístup k životu i způsob
řeči, aniž bychom to konfrontovali
s vlastními hodnotami a sny. Než
se tedy do inventury svých vztahů
pustíte, je dobré vědět, kdo jste,
co chcete a proč. Pak se zamyslete
nad tím, jak vám do tohoto obrazu
zapadají lidé, kteří vás obklopují. Zanalyzujte si, zda vás do nefunkčních, toxických vazeb nežene
vnitřní přesvědčení: vzorce, které
opakujete z dětství, nízké sebevědomí, chuť se všem zavděčit. Když
opravdu minimalisticky vytřídíte
svůj šatník, zůstane vám asi dvacet procent oblečení, které nosíte
osmdesát procent svého času. Velmi podobně to asi dopadne i s přáteli a známými.

Kdy se do vztahového
detoxu nepouštět

Někdy je potřeba se takzvaně
očistit od lidí, kteří vám škodí.
Většina detoxů má i další pozitivní vedlejší účinky a možná, že
právě díky probírce vašich kontaktů vznikne ve vašem životě místo
pro nové přátele, partnera nebo
kolegy. Ale pozor na jednu věc: Do
vztahového detoxu se nepouštějte, pokud jste nedávno překonala
psychicky náročné období, změnila jste práci, prošla si nějakou
vážnější léčbou anebo jste ztratila
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blízkého člověka. Vaše rozhodnutí by totiž velmi pravděpodobně ovlivnily přechodné klamavé emoce. Nepouštějte se také do vztahové očisty s cílem vstupovat
druhým do svědomí. Promyslete si, co očekáváte od
vztahů. Detoxikovat společenská pouta znamená začít v první řadě u sebe. Začněte postupně, například
tím, že s citovými upíry
budete trávit méně času.
Vaší povinností není odpovědět na každou nepříjemnou esemesku ani vzdát
se původních plánů na
úkor jiných. Když se vidíte
s
blízkým
člověkem
a po odchodu domů máte
úsměv na tváři, je to vztah,
který se vyplatí rozvíjet.
Naopak na vztahový detox
je nejvyšší čas, když vám
s konkrétním člověkem
není dobře, jste nespokojená, trápíte se, i když
současně
ani
neznáte
skutečnou příčinu. Vztahový detox také neznamená, že přerušíte kontakt
s každým, kdo vás v živote naštval. Nemusíte si hned
hledat nové přátele a na staré zanevřít. Minimalismus ve vztazích od vás vyžaduje sebedisciplínu, ale
svoje potřeby byste měla postavit na nejvyšší příčku.
V dobrých vztazích se cítíte většinu času dobře. Jste
sama sebou, nemusíte lhát ani nic předstírat. Jste
uvolněná a nemusíte se kontrolovat.

máme často život nabitý minutu po minutě, tak proč
ztrácet čas a energii s udržováním přátelství, které
už je dávno passé? Máme mezi kamarády i lidi, kteří vlivem životních situací přešli do jiného stadia. Je
přirozené, že i změna vaší
životní situace vede ke
změně přátel. Nebraňte se
tomu. V nové práci potkáte
lidi, u kterých zjistíte, že
jsou vaší krevní skupinou,
a tím, že s nimi trávíte
mnohem více času, stávají se bližšími než ti, které
už nevídáte. Nebojte, o ty
opravdové přátele nepřijdete, ty zůstávají navzdory okolnostem. Ne všechna
přátelství, u kterých se
frekvence setkání snížila,
stojí za to přerušit. Zamyslete se nad tím, která stojí
za to znovu vzkřísit. Zkuste se ozvat, dejte tomu pár
měsíců, buď zas naskočí,
nebo jim ujede vlak. Třeba
zvládnete navázat přesně
tam, kde jste skončili, ani se vám nebude zdát, že je
to tak dlouho, co jste se viděli naposled. Přátelství
udržíte jen tak, že se o něj budete starat.

To nejhorší,
co můžete udělat,
je „uvíznout“
v minulosti a upnout
se na lidi, kteří už
z vašeho života měli
dávno odejít.

S kým dál kamarádit a komu říct
sbohem

Nechte si jen ty opravdové. Kamarádka se vám několik měsíců neozvala. Vlastně když nezavoláte vy,
neozve se vůbec. Ona už s vámi zřejmě přátelství
přerušila, ale vy si to ne a ne připustit. Ano, neradi ztrácíme ze svého života lidi, se kterými nás pojí
společná minulost, a tak vztahy uměle udržujeme
a udržujeme. Jenže víte, kolik nás to stojí sil, pocitů
viny a hlubokého přemýšlení, proč se neozývá? Pokud
zjistíte, že přátelé už nejsou přátelé, nebuďte v depresi. Mnoho přátelství vzniká díky určitým situacím,
kdy máte mnohé společné, ale jakmile tento prvek
vymizí, přátelství chladne, až vyhasne. V dnešní době
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Vítězí kvalita

Zamyslet se nad svou sítí přátel můžete jednoduše.
Plánujete oslavu kulatin nebo svatbu či jinou větší
událost? Jména těch, které chcete pozvat, začnou
naskakovat automaticky. Zjistíte, že ti, které jste pozvala před pěti lety na oslavu maturity, už možná ve
vašem životě nehrají tak důležitou roli či z něj úplně
vypadli. To je normální. Jejich místo zaplní ti aktuální. Nezapomínejte na to, že v případě přátelství není
až tak důležitá kvantita, ale jde hlavně o kvalitu. Hledejte přátele a lidi, se kterými se budete cítit dobře
a se kterými se budete vzájemně posouvat dál. Život
vám jich nabízí mnoho. Život znamená pohyb. Lidé
přicházejí a odcházejí. To nejhorší, co můžete udělat,
je „uvíznout“ v minulosti a upnout se na lidi, kteří už
z vašeho života měli dávno odejít. Často to známe na
příkladu s našimi ex. Proto se nebojte jistým lidem
dát sbohem. Uleví se vám i jim.
TEXT: OLGA STRNADOVÁ

3 km

NEJDELŠÍ
V ČR
www.mamutihorskadraha.cz

Pro ještě
více

vášně...

100% diskrétnost
doprava zdarma od 999 Kč
bezpečný nákup
rychlé dodání
dárkové poukazy
dárky k nákupu

www.sex4you.cz
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Kdo se nikdy NEROZZLOBIL na vlastní dítě? PROBLÉM
je, že často svých výbuchů LITUJEME. Každá matka si
přeje, aby svoje ZÁCHVATY, kdy ji její POTOMEK vytáčí
do NEPŘÍČETNA, zvládala mnohem lépe. Jak na to
a dá se to vůbec UKOČÍROVAT?
Jednou jsem cestou domů v plném autobuse zahlédla mámu s dítětem. S nespokojeným plačícím dítětem,
které si za každou cenu přálo mačkat pořád dokola to
lákavé svítící tlačítko s obrázkem invalidního vozíku.
Samozřejmě, že mu to jeho máma zakazovala – ale
batole v tu chvíli nevnímalo nic jiného než svůj vztek.
Znáte to? Je to typická situace. Přiznám se, že tou
mámou jsem byla já, a přehodnocovala jsem, jak se
k celé věci postavit. Pomůže výhrůžka? „Okamžitě se
uklidni, nebo ti dám na zadek!“ Nebo snad vyvolání
pocitu studu a zacpání pusy lízátkem? „Nech toho,
všichni se na nás dívají. Na tady máš lízátko a ticho
už!“ Nebo mám odvést jeho pozornost na něco jiného? „Jé, hele, podívej, jedeme kolem cirkusu! Je tam
namalovaný slon?“ Nebo prostě otočit kočár a mlčet?

DÍTĚ ZLOBÍ!

Jak zvládnout
jeho i vlastní emoce?
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Všechny emoce jsou si rovny?

Každý z těchto způsobů s sebou nese své výhody
i nevýhody, a hlavně si jimi dítě tvoří vzorec chování
do svého života. Člověk prožívá velkou škálu emocí,
a proto je důležité, abychom se všemi emocemi dítěte
jednali rovnocenně. Radost má stejnou možnost být
projevena jako zlost, smutek má stejnou váhu jako
strach a tak dále. Jenže když jste vyrůstala, pravděpodobně jste to tak neměla. Radost byla v pořádku,
vztek se trestal. Pokud dítě tuto rovnocennost nevnímá, může postupem času některé emoce ve svém repertoáru prožívání upozadit, či dokonce zcela potlačit.
Potlačené emoce mohou v budoucnu napáchat hodně
škod, když se pak projeví ve své nepřiměřené podobě. Jenže jak se vždy vcítit do našeho dítěte a dovolit
mu, aby všechny pocity vyšly ven, když to není vždy
vhodné? Jak být koučem jeho vzteku a nebrat si to
osobně? To je nad síly většiny rodičů, možná dokonce
přímo nemožné.

Všechny naše dobré úmysly vyletí
oknem

Většina z nás se jako dítě naučila, že dávat veřejně
najevo svoje pocity je nepřijatelné. Takže když naše

dítě projeví své pocity, tento náš starý program se nastartuje. A my pocítíme paniku. Chceme buď utéct,
ale to jako matky velmi často nemůžeme, nebo pocítíme náhlou zuřivost a chceme dítě umlčet, nebo ztuhneme, nereagujeme a jsme jako paralyzované svým
hněvem. Nejsem v tom sama. Jitka je maminka dvou
synů ve školkovém věku a sama přiznává, že se svými
výlevy vzteku bojuje už druhým rokem: „Potýkám se
se svou vlastní neschopností být přítomná a empatická k svým malým dětem, když projevují svoje negativní pocity. Chci toho být schopná. Vím, že to je
ta správná věc, kterou bych měla udělat. Dlouho se
držím, ale pak už to najednou nejde vydržet a vytočí
mě zdánlivá maličkost. Když ten záchvat začne, něco
ve mně přepne a všechny moje dobré úmysly vyletí
ven oknem a já na svoje děti začnu křičet a vyleju si
svůj nahromaděný vztek na těch, kteří jsou mi nejmilejší, na těch, které miluji a kterým mám být oporou
a bezpečným přístavem. Nevím, jak mám změnit tohle chování, protože se zdá, že je to ve mně hluboce
zakořeněné.“ Kdo s tím nemá problém? Také máte
někdy pocit, že emoce jsou hodným sluhou, ale zlým
pánem? Že zacházet s nimi je složité, zvlášť pokud
opečováváte emoce malých dětí? Když dítě začne
ztrácet kontrolu, většinou ji po nějaké době začnou
ztrácet i rodiče. Každé dítě prožívá spoustu strachu,
vzteku, frustrace a smutku, které potřebují být vyjádřeny a přijaty. To je základ pro emoční inteligenci,
která dětem umožní naučit se zvládat svoje emoce. Ve
skutečnosti jsme pro ně vzorem. Naše dítě se učí řídit
své emoce a chování tím, že pozoruje nás, jak řídíme
my své emoce.

Když zvládnete emoce dítěte, ty
vaše zůstanou v klidu

Uznejte své vlastní pocity. Naše panika, když stojíme tváří v tvář neskrývaným emocím našeho dítěte,
je věc hluboce zakořeněná z našeho dětství. Jediný
způsob, jak ji vyrvat z kořenů, je podívat se na to,
jak nám sloužila kdysi. Nyní musíme své narůstající
www.PERFECTWOMAN.cz 165

WOMAN vztahy

panice říct: „Děkuji, že jsi mě chránila, když jsem byla
malá. Teď už jsem vyrostla, jsem dospělá. Pocity mého
dítěte jsou v pořádku a nijak mě neohrožují.“ Připomeňte si, že to není nebezpečná situace. Povzbuďte
se: „Je přirozené, že se takhle cítím, když je moje dítě
naštvané, když se chová tak, jak se mi nelíbí. Ale ať
se stane cokoli, zvládnu to.“ Není to ohrožující. Je to
vaše milované dítě, které teď potřebuje láskyplnou
pomoc. Ať se stane cokoli, opravdu to zvládnete. Pokud vaše mysl nepřestává vydávat poplašné signály,
řekněte jí, že tyhle pochyby vyřešíte později, ne teď.
Připomeňte si, že vyjadřování pocitů je dobrá věc.
Víte, že se vaše dítě bude vztekat, odmlouvat nebo
bude drzé, a to ať chcete nebo ne. Jediná otázka je, jakým způsobem mu dáte najevo, že takhle by se chovat
nemělo.

Přestaňte tlačit

Co pomůže vám?

Nic jiného nedokáže tak dobře odstartovat balík
emocí jako rodičovství. Najděte si dobrého posluchače, abyste se mohla vypovídat ze svých pocitů. Také
vy musíte dát průchod svým pocitům, což znamená,
že potřebujete někoho, aby vám naslouchal. Někoho, kdo odolá nutkání dávat vám rady. Někoho, kdo
nebude šokovaný, když
připustíte, že jste chtěla
praštit se svým dítětem
o zeď nebo ho v tom obchodě nechat, protože ten
někdo ví, že každý se někdy tak cítil a že byste to
doopravdy nikdy neudělala. Někoho, kdo se nenastartuje a nezpanikaří
z toho, jestli jste v pořádku vy nebo vaše dítě, když
cítíte tyhle věci. Někoho,
kdo vás nechá vyplakat,
kdo tam pro vás bude tak,
jako vy jste tam pro vaše
dítě. Zvládání vlastních
negativních pocitů vůči
svým dětem je velmi těžká
práce pro rodiče, ale velký
dar pro jejich děti. Dobrá zpráva je, že to dá naučit,
nebo alespoň usměrnit. Když jednou vnitřně řeknete
„ano“ celé té řadě dětských pocitů, scén a tlaku, které
se na vás nahrnou, pak se vy i vaše děti naučí zvládat
svoje pocity zdravým způsobem. Ve skutečnosti uvidíte pozitivní výsledky okamžitě po každém „záchvatu“,
po kterém se opět setkáte v lásce a v klidu, protože
vaše dítě se bude cítit lépe po tom, co vyprázdní ten
plný batoh pocitů. Pamatujte si, že emoce přicházejí
a odcházejí, ale láska je to, co vždy zůstává. I když se
vaše dítě vzteká nebo je drzé, stejně vás miluje tak
jako vy jeho i v těch nejvypjatějších okamžicích.
TEXT: OLGA STRNADOVÁ

V jádru
jakéhokoliv
rozhodnutí, které
děláme, je buď
krok k lásce, nebo
ke strachu

Nemusíte napravovat
vaše dítě nebo situaci.
Jediné, co musíte udělat,
je zůstat přítomná. Vaše
dítě nepotřebuje to červené autíčko nebo cokoli
jiného, kvůli čemu pláče.
Potřebuje vaše láskyplné
přijetí jeho celého se všemi těmi spletitými pocity.
Jeho zklamání, zuřivost,
žal… Všechny jsou v pořádku a všechny přejdou.
Zhluboka se nadechněte
a zvolte lásku. Jakékoli
rozhodnutí děláme, v jeho
jádru je buď krok k lásce,
nebo ke strachu. Dovolte vaší starostlivé péči o vaše
dítě, aby vám dala odvahu vybrat si lásku. Nejen lásku k vašemu dítěti, ale i k sobě. Jen stále dýchejte
a říkejte si: „Volím lásku.“ I když to může znít až
kýčovitě, výzkumy ukazují, že to funguje. Ale můžete
si jednoduše najít jinou efektivní mantru: „Chová se
jako dítě, protože je to dítě,“ nebo „Tohle přejde. To
zvládnu,“ nebo cokoli, co vám bude fungovat. Nekomplikujte to. Vaše dítě potřebuje, abyste byla svědkem
toho, jak se jeho emoce vyplavují, a ujistila ho, že je
pořád dobrý člověk navzdory všem těm ošklivým pocitům. Potřebuje vaše opětovné ujištění. Vysvětlování,
vyjednávání, výčitky, obviňování, analyzování toho,
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proč se zlobí, nebo pokusy o jeho „uklidnění“, to vše
zastaví tento přirozený citový proces. Samozřejmě, že
ho chcete poučit o tom co a jak, ale to musí počkat.
Vaše dítě se nemůže něčemu učit, dokud se neuklidní.
Nemusíte toho říkat moc. Možná pomůže něco jako:
„Slyším, jak jsi naštvaná a smutná,“ nebo „Chceš,
abych šla pryč, nebo tu mám s tebou zůstat?“

WOMAN vztahy

Když je táta pořád pryč

Když porovnáme situaci dříve a nyní, je možné konstatovat, že svítá na lepší časy. Kolik otců v 80. letech
či dříve trávilo s dětmi volný čas? Vyzvedávalo je ze
školy? Vozilo na kroužky? Oblékalo je? Přebalovalo
miminka? Nebo jim dokonce vařilo jídlo? Naprosté
minimum! Dnes je zcela běžné, že vidíme tatínky na
dětských hřištích, nakupovat je pleny v obchodě nebo
vyrazit na procházku s kočárkem. A to je dobře! Ačkoli je většina tatínků pracovně vytížená, snaží se najít
si na své děti co nejvíce času a opravdu se jim věnovat. Přesto častokrát mužské vzory chybí. Nejdříve jsou děti doma s maminkou, pak ve školce s paní
vychovatelkou, pak ve škole s paní učitelkou a teprve na některých středních školách je poměr učitelů
a učitelek vyrovnaný. Tatínka mnoho dětí v lepším
případě vídá večer po práci a o víkendech. V tom horším případě pouze o víkendu nebo skoro vůbec. Navíc
děti bývají také ve výrazně menším kontaktu než dřív
s dědečky a dalšími muži v rámci rodiny. Chodí-li děti
sportovat, mohou poznat aspoň trenéra nebo vedoucího zájmového kroužku, který může částečně sloužit
jako mužský vzor. Dítě sice ví, jak vypadá muž, zná
určité jeho projevy, ale z čistě mužského světa toho
moc nezná. Potkává se totiž s muži dost málo, a navíc
často za přítomnosti žen. A aniž by si to dítě uvědomovalo, jeho svět, a tudíž jeho návyky, přesvědčení
a zvyky, formují z větší části ženy.

Jak více zapojit

TATÍNKY
Ženy mají TRADIČNĚ k výchově dětí BLÍŽE
než muži, ale ke správnému VÝVOJI dítěte je
potřeba ženský i MUŽSKÝ vzor. Když se tak
ROZHLÉDNEME, většina současných DĚTÍ vstupuje
do toho mužského SVĚTA později, než je vhodné.
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Foto: archiv redakce

do výchovy

Plenkami to začíná

Když se narodí miminko, je přirozeně v největším kontaktu s mámou. Muži jsou často zmatení.
Někdy ani neví, jak toho drobečka vzít do náruče.
Mají strach ho přebalit, a tak raději zůstávají stranou. Jenže vztah k dítěti se tvoří už od prvního dne.
Naneštěstí se pak stává, že se mnozí muži od výchovy dítěte v jeho raném věku v podstatě distancují.
A když jsou dětí starší, už se na tom moc nezmění.
Je logické, že maminky podle pláče ročního dítěte poznají, jestli má hlad, je unavené nebo chce nějakou
hračku, na kterou nedosáhne. Tatínkové pláči nebo
kňourání svého malého potomka ale nerozumí. Větši-

nou muži nemají tolik času, aby se dítěti intenzivně
nebo alespoň pravidelně věnovali, a tak jej mnozí tatínkové nechtějí kárat ani ho poučovat, když ho vidí
s bídou dvě hodiny denně. Další překážkou bývá,
když jsou muži přesvědčení, že se s malým dítětem
nedá nic pořádného podniknout a nic zažít. Pokud si
táta uvědomuje, že je důležité, aby s dětmi trávil nějaký čas, je určitě mnoho variant, jak to zvládnout.
Pokud začne od miminka, má to nejjednodušší. U nejmenších dětí často stačí, aby byl jen přítomen. Dítě
o něm ví, cítí ho a to mu stačí.

Mužský vzor a jeho vliv na dítě

U kluků má nepřítomnost muže a mužského vzoru
výrazný vliv na vývoj v dětství, v dospívání, ale i na
jeho dospělost. Kluci si přirozeně hrají se zbraněmi,
auty a stavebnicemi, jsou tak připraveni hlavně na
roli poskytovatele přístřeší, potravy a zázemí, ale
na další aspekty rodinného života často připraveni nejsou. Proto i váš partner může mít obavy, že to
s dětmi nezvládne. Ve skutečnosti téměř každý muž
je schopen se o děti v základu postarat. Maminku samozřejmě nahradit nedokáže a ani nemá. Ale umožnit jí, aby si čas od času oddechla, vyrazila na víkend
pryč a odpočinula si od domácího stereotypu, to by
zvládnout měl. Pokud je maminka doma, měl by muž
zabavit děti, aby se ona mohla věnovat domácnosti
nebo jiným svým věcem. Dokáže to uspokojivým, často dokonce vynikajícím způsobem. Potenciál je přítomen, jde jen o to ho rozvinout. V současnosti se víc
a víc mužů zajímá o to, aby vedle svého pracovního života plnili i aktivní mužskou roli v životě rodiny, byli
aktivním tátou, který zajišťuje rodinu nejen ﬁnančně,
ale má i další roli – výchovnou.

Láska znamená čas

Tatínek by měl s dítětem trávit co možná nejvíc
času. Pokud má volné jen víkendy, rozhodně by se
měl maximálně soustředit na společné aktivity s dětmi. Pro některé muže je těžké vzdát se svých koníčků,
ale pokud muž tráví většinu času v práci, není akceptovatelné, aby jezdil každý víkend s kamarády na
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CHYTRÁ

CESTA
golf nebo rybařit. S dítětem se život změní. Pokud na
to muž není zralý, měl si to dobře rozmyslet, než se
pro dítě rozhodl. Snažte se najít rozumný kompromis,
např. jeden den z víkendu zcela s rodinou, druhý na
několik hodin nějaký sport nebo koníček, aby se na
vás zase mohl těšit.

Jak se mohou tatínkové zapojit do
výchovy

Buďte vždy shovívavá a příliš se nezaobírejte malichernostmi. Pokud například tatínek iniciativně děťátko přebalí, i když trošku divně – plínka není zcela
rovně, cvočky u bodýčka
jsou zapnuté šikmo, tatínek nanesl málo nebo
naopak moc krému na zadeček – rozhodně ho hned
nezkritizujte.
Naopak
ceňte snahu a předělejte
to až někde za rohem, pokud možno bez komentáře. To platí o všech dalších
aktivitách. Raději chvalte
za snahu, než abyste riskovala, že ho zcela odradíte od snahy jakkoli se
zapojovat.
Nechte je chvíli samotné. Ano, pokud opravdu
chcete, aby také táta začal svému dítěti více rozumět,
nechte je nějakou dobu samotné. Třeba jen vyrazte
s kamarádkou do kina nebo na kávu nebo konečně
máte možnost jít si pročistit hlavu na nákupy, uděláte tím radost sobě a zároveň pomůžete tatínkovi
poznat více vaše dítě a trochu zakusit výchovného
procesu. Pokud máte možnost nechat své dítě s tátou
třeba celý víkend, je to ideální řešení, jak nejefektivněji zapojit muže nejen do vychovávání, ale také obecně do chodu domácnosti.
Ale pozor na každodenní „zapřažení“. Když muž
přijde po celém dni z práce, žena má tendenci na
něj „vysypat“ vše, co jí leží na srdci. Většinou to zkazí náladu na celý večer. Takový rozladěný tatínek
už pak nebude mít náladu se v domácnosti zapojovat a věnovat se dětem. Buďte raději dobrý stratég
a dodržujte osvědčené pravidlo deseti minut. Nechte

Co když se tatínek do péče o dítě
příliš nehrne?

Existuje skupina tatínků, kteří se do péče nehrnou,
i přestože se s dítětem v průběhu týdne vídají. Starost o něj nechávají jen na matce. V tom případě je
především potřeba zamyslet se, zda vy jako matka
poskytujete partnerovi dostatek prostoru, zda aktivně nabízíte možnosti, jak
by mohl k výchově a péči
o potomka přispět. Jestliže však máte pocit, že se
partner aktivně vyhýbá
péči o potomstvo a na váš
návrh, aby si s dítětem
hrál, zatímco vy budete
dělat něco jiného, reaguje pokaždé odmítavě, je
nutné si s ním promluvit
o jeho účasti na výchově.
Na takový rozhovor je ovšem potřeba mít vhodné
podmínky. Při samotném
rozhovoru je ku prospěchu pečlivě volit slova
a nabízet spolupráci, snažit se dobrat toho, proč se
mu do péče nechce. Pokud se na něčem rozumném
domluvíte, je na místě, abyste mu to mírně a trpělivě připomínala, hlavně zpočátku, než se vykonávání
některých povinností zautomatizuje.

Pokud chcete,
aby táta začal svému
dítěti více rozumět,
nechte je nějakou
dobu samotné.

170 www.PERFECTWOMAN.cz

K CÍLI

zkrátka tatínka po příchodu z práce nejdříve trochu
vydechnout. Dodržování tohoto zlatého pravidla už
zachránilo nejeden vztah procházející zatěžkávacím
obdobím s malými dětmi.

Jaká je hlavní úloha muže-otce pro
vás?

Opora! Žena prochází řadou náročných dní v péči
o děti, a tak by tatínek měl být připravený fungovat
jako hromosvod. Vydržet vaše nálady, když jste unavená, a podporovat vás. Moc se nedohadujte kvůli nesmyslům, které způsobují další stres. Snažte se život
s dětmi užít, co to jde. To hlavní, s čím může muž
doma pomoci, je dodávat pocit jistoty a stability své
ženě.
TEXT: OLGA STRNADOVÁ

LOUDA AUTO JE CHYTRÉ ŘEŠENÍ VAŠÍ MOBILITY
SE STOVKAMI VOZŮ SKLADEM A VŠEMI
SLUŽBAMI POD JEDNOU STŘECHOU.
REGISTROVAT
SE

VYHLEDAT

REZERVOVAT

JEZDIT

S CARSHARINGEM AUTO NEMUSÍTE VLASTNIT,
A PŘESTO MŮŽETE MÍT KDYKOLIV K DISPOZICI
TEN SPRÁVNÝ VŮZ.

%
NOVÉ VOZY

OJETÉ VOZY
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PRO FIRMY

Vyberte si ze stovek vozů a deseti značek,
% z dvanácti
které máme skladem v každé
poboček.
Budete
tak
moci
odjet PRO FIRMY
NOVÉ VOZY
OJETÉ VOZY
OPERÁK
okamžitě, bez čekání na dodání vozu.
Bezkonkurenční ceny i výběr.
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VYHLEDAT

REZERVOVAT

JEZDIT

Zaregistrujte se a sdílejte až%1 000 aut
v ulicíchOJETÉ
Prahy
a Brna. OPERÁK
Díky mobilní PRO FIRMY
NOVÉ VOZY
VOZY
aplikaci a čipové kartě CAR4WAY je sdílení
aut plně samoobslužné a dostupné 24/7.
%
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Rodinné
RITUÁLY:

Jak nám komplikují
VZTAHY a jak na ně vyzrát?

Foto: archiv redakce

Pokud někoho požádáte, aby CHARAKTERIZOVAL svou původní
rodinu, PRAVDĚPODOBNĚ popíše některé rodinné RITUÁLY. Bude
vyprávět, jak se trávily DOVOLENÉ nebo jak vypadal nedělní oběd.
Jenže co když domácnost, kde jste VYRŮSTALA, fungovala zcela
ODLIŠNĚ od té, ze které přišel do vašeho života váš partner?
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Rodinné zvyky jsou nepsaná pravidla vzniklá opakováním činností, které vykonávají členové rodiny
společně. Rituály vnáší do rodiny pocit soudržnosti,
umožňují předvídat, co a jakým způsobem se bude
v rodině dít. Předvídatelnost je zdrojem jistoty, kterou potřebují nejen malé děti, ale také dospívající
a dospělí například v době, kdy rodinu postihnou rány
osudu. Rodinné tradice určují podobu našich dovolených, víkendů, setkávání s příbuznými nebo narozeninových oslav. Prozrazují, co konkrétní rodina považuje za důležité, jaké má hodnoty. Každá rodina má
své způsoby stolování, nakupování, slavení... A když
si tvoříme svou vlastní, tyto způsoby si do ní přenášíme. Jenže, jak je na tom váš partner? Také jako vy
každou sobotu ráno uklízel a na Vánoce měli jedině
kapra? Jestli ano, máte vyhráno. Když ne, máte na
konﬂikty zaděláno. Vy nesnášíte, jak zásadně nechává všude povalovat oblečení, a on zas vaše nedopité čaje a věčně rozsvícená světla. Nechce nic slavit,
protože u něj se honosné oslavy se zpěvem nekonaly.
V životě každé rodiny se vytvoří nespočet rituálů od
těch drobných, jako je pusa na rozloučenou, až po ty
zásadní, jako je podoba svatby. A to, co jsme sami zažili, si přenášíme do svých nových partnerských vztahů. Zatímco nám rituály pomáhají upevňovat vzta-

hy mezi členy naší „staré“ rodiny, v té „nové“ nám je
dokážou pěkně zkomplikovat. Přitom nutnost tvorby
a přebírání rituálů je společenskou záležitostí. Při
nich si uvědomujeme, že někam nebo k někomu patříme, že máme s určitou skupinou něco společného,
že jsme její součástí. Naše rozdílné pracovní postupy
a rozdílné názory na určité věci, které jsme si přinesli
z původních rodin, jsou svým způsobem taková časovaná bomba našich vztahů. Zprvu si je partneři zpravidla neuvědomují, časem se ale tyhle „divné věci“
mohou stát zdrojem konﬂiktů.

Kde nejčastěji vznikají třecí plochy?

Všude. Nejde jen o rodinné oslavy, Vánoce a návštěvy, jde o milion každodenních maličkostí. Možná jsou
to zprvu drobnosti… Třeba ta posedlost vašeho muže,
že se chce každý večer v klidu dívat na televizi. Možná jste si už zvykla, jenže občas vás to pěkně štve.
U vás doma se na televizi moc nekoukalo, a určitě
ne při rodinných večeřích. Jenže pro vašeho partnera
je to taková kulisa, která k domácnosti prostě patří.
On dokáže zvuk z televize ignorovat a vyselektovat,
vás to dráždí. Celý den doma dělají hluk děti a večer,
když můžete mít konečně klid, bude v bytě zase žvanit ta „zatracená bedna“. A co třeba utírání prachu?
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Poučujete manžela, že při úklidu se přece nejdřív vyluxuje, pak se setře rozvířený prach, a on zase oponuje tím, že se vždy uklízí takzvaně odshora, protože
prach z poliček padá na zem a tam se pak vysaje?
Další problém: Je lepší mýt děti ve vaně, nebo sprchovat? Jeden bude tvrdit, že sprchování je ekologičtější,
ekonomičtější a rychlejší, zatímco druhému vadí, že je
pak všude nastříkaná voda a poležení ve vaně je přeci
příjemný relax a děti si mohou hrát s pěnou a kachničkami. A co třeba komunikace? On vám nezavolá
třeba celý víkend, když odjedete s dětmi na chatu, zatímco vy ho „bombardujete“ telefonáty denně, i když
jste se viděli ráno a zase uvidíte večer. U vás doma se
komunikovalo a telefonovalo pravidelně. Jste zvyklá,
že když přijedete domů z návštěvy od rodičů, tak jim
ještě zavoláte, že jste v pořádku doma. Váš partner to
tak nikdy neměl… Určitě vás teď napadá mnoho dalších situací, od zavírání dveří od toalety až po trávení
společného času. Řešili jste to spolu stokrát a stejně
jste se nedohodli. Naštěstí je tu řešení. A není ani náročné, jen vyžaduje čas na komunikaci.

Každý rituál má svoje kořeny

Podívejte se na váš vztah a na to, kde vznikají časté
třenice. A uvědomte si, že všechno začíná u rodičů.
Domácí prostředí mělo a stále má zásadní vliv na
utváření naší osobnosti, jedná se o nejpřirozenější
nápodobu. Takže jestliže žasnete a nechápete nějaké
chování svého partnera, podívejte se, jak jedná jeho
táta, jak probíhal a probíhá nedělní oběd u tchána
a tchyně. V každém případě platí, že jsme rodinné rituály odpozorovali od rodičů. Nemějte jim to za zlé!
I když s tradicemi partnerovy původní rodiny nesouhlasíte, jejich rodinné obyčeje dávaly všem pocit, že
patří k sobě. Vnášely do jeho rodiny pocit stability
a sdílených zážitků. Je tedy přirozené, že i on jejich
prostřednictvím chce poskytovat vašim dětem záchytné body, na které se mohou spolehnout. Třeba jiné nezná nebo ho ani nenapadlo něco měnit. Pokud pochopíte, kde se rituál vašeho partnera vzal, bude se vám
s ním lépe mluvit o možné změně. Vždycky je totiž možné vytvořit takový zvyk, který bude příjemný oběma.

Vše je o komunikaci

Naučte se ve vztahu o věcech, které vám vadí, mluvit a vysvětlovat, proč tak činíte, aby druhý partner
věděl, že to neděláte naschvál, ale třeba jen kopírujete chování rodičů. Stačí říct: „Víš, já si moc vážím
toho, že vaříš. Tvoje jídlo je skvělé, ale vadí mi, že
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i přesto nemám volný večer, protože je potom všude
nepořádek. Já bych si také ráda sedla a odpočinula si
po dobrém jídle, ale nemůžu, musím jít a uklidit to.
Mohl bys příště dávat věci při vaření rovnou do myčky? Udělalo by mi to radost a měli bychom po jídle víc
času na sebe.“ Všechno se dá říci slušně a s nějakou
možností kompromisu a volby. Jenže když o nich váš
partner nemá ani páru, neví, že je něco špatně, nemůže je změnit. U nich doma se tak vařilo a o úklid se
pak vždy „někdo“ postaral. Pamatujte, na řešení konﬂiktů musí být dva. Ujasněte si, jaké rodinné rituály
a chování si chcete do svého vztahu přenést a jaké ne.
U těch rituálů, které vám vadí, si položte otázku, zda
vám natolik vyhovují, že se jich v žádném případě nechcete vzdát, nebo zda je nevykonáváte automaticky,
ale netrváte na nich a jste ochotni přistoupit na jiné.
Máte-li jasno, začněte pracovat na svých vlastních rituálech, za kterými si pak stůjte i před tchyní.

Rituály všedního dne

Loučíte se ráno s dětmi polibkem? Sedíte u stolu
vždy na stejném místě? To vše jsou zvyky, které zásadně určují způsob fungování rodiny, vypovídají
o rolích jednotlivců v ní a o tom, za co je kdo doma
zodpovědný. Snad nejběžnějším rituálem této kategorie je stolování. Pokud má společné jídlo podpořit
rodinnou soudržnost, je nutné, aby jeho atmosféra
byla pozitivní. Večeře nebo oběd má být možností popovídat si o tom, co kdo prožil, jak se má a na co myslí. Často se ale s dětmi u stolu zvrhne do výchovné
lekce typu „Zelenina se jíst musí! U jídla se nemluví!“
a nebo soutěže „Kdo bude mít první snědeno?“.

Jak by měl takový nový rodinný
rituál vypadat?

Měli by se do něj zapojit všichni. I malé děti mohou
přispět nebo být alespoň přítomny. Důležitější, než co
se dělá, je, v jaké atmosféře se to dělá. Naučte se děkovat. Umět ocenit druhého a poděkovat mu je velmi
cenné. To by měl být váš nový rodinný rituál. Ocenění
je čin, kterým dáváte najevo, že pro vás má daný člověk nějakou hodnotu. To je pro budování vztahů stejně
důležité jako respekt a důvěra. Milá slova činí vztahy
šťastné. Tam, kde ocenění vázne, vznikají problémy.
Ocenění dává druhému člověku vědět, že ho milujete.
Jsou to nenahraditelně silné pozitivní pocity. A navíc,
když člověk slyší uznání za to, co udělal, je to pro něj
nejlepší motivací, aby se tak choval nadále.
TEXT: OLGA STRNADOVÁ
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design
EXOTICKÁ
ZAHRÁDKA
SUKULENTY VNESOU DO
DOMÁCNOSTÍ KOUSEK EXOTIKY.

VÍNA HRDÁ
NA SVŮJ PŮVOD

Foto: Kik

Rosnička je často spojovaná
s předpovědí počasí.
Právě počasí má v každém ročníku
rozhodující vliv na charakter vín.
Vína, ve kterých je projev počasí
nejvýraznější, nesou označení
Rosnička zelená.
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SEVERSKÁ VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA

Bydlení zřízené v přirozeném
stylu působí harmonicky,
www.westwingnow.cz.

„Jen co se venku ochladí, nastává pro nás v Bella Rose ta nejkrásnější část
roku. Dlouhé večery jsou přímo stvořené pro mihotavá světýlka luceren Kähler,

Bambusová police
Sia, 2844 Kč,
www.bellarose.cz.

vůni svíček Skandinavisk a první vánoční dekorace pro sváteční náladu.
Kakao z Bloomingville hrníčků začíná chutnat mnohem lépe a Star Trading
hvězda už zase rozzáří okno na celou ulici. Vychutnejte si čekání na Vánoce
Martina Svadbíková
majitelka Bella Rose

Pléd z vlněné směsi, 999 Kč,
www2.hmhome.cz.

V přírodním

STYLU

Vlněný povlak na
polštářek, 1299 Kč,
www.zarahome.com.

Že módní minimalismus není nic
pro vás? Máte raději útulné interiéry,
které probouzejí kreativitu a ve kterých můžete svobodně vyjádřit svoje
bohémské já? Pak se vám bude hezky
bydlet ve stylu „boho“.
TEXT: JANA ŠULCOVÁ

Taburet Boho
Nature, 7419 Kč,
www.bellarose.cz.

Pohodlné křeslo s umělým
beránkem, 4200 Kč,
www.zarahome.com.

Závěsné košíčky
z ratanu, 399 Kč/kus,
www2.hmhome.cz.
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Foto: archivy ﬁrem

Podlahové svítidlo
z ratanu, od 2800 Kč,
www2.hmhome.cz.

Vlněný pléd Shimmer, 2190 Kč,
www.get-inspired.cz.

s námi a vykouzlete si letos tu nejkrásnější severskou atmosféru!“

www.bellarose.cz

WOMAN design

Každá kuchyně
potřebuje ikonu

Podložky pod sklenky
(design Sandra Isaksson),
550 Kč/4 kusy,
www.get-inspired.cz.

Plastový koberec
Prisma pink, 2690 Kč,
www.get-inspired.cz.

Chlebník Emma, 2099 Kč,
www.westwingnow.cz.

French Press, Stelton (design
Norman Foster), 5130 Kč,
www.luxurytable.cz.

DESIGNOVĚ
a s vtipem
Designové dekorace si zpravidla představíme jako seriózní solitéry, ke kterým
vzhlížíme v posvátné úctě. Ale skutečný
design je plný života a nebojí se zpracovat
nadsázku, nebo dokonce i humor.
TEXT: JANA ŠULCOVÁ

Hrnek Favourite
Cup (design Arne
Jacobsen), 539 Kč,
www.designville.cz.

Čajová konvice (design
Norm Architects),
Menu, 1890 Kč,
www.konsepti.com.

Talíř Design Letters (design
Arne Jacobsen), 690 Kč,
www.designville.cz.

Sada dvou ratanových
misek Wind, 4590 Kč,
www.designoutlet.cz.
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Mlýnky na koření
Bottle nude (design Norm
Architects), Menu, 1830 Kč,
www.konsepti.com

Foto: archivy ﬁrem

Držák ubrousků Fox
and Owl black,
www.get-insired.cz.

Produkty SMEG zakoupíte u výhradního distributora pro malé domácí
spotřebiče a lednice Potten & Pannen - Staněk,
Újezd 25, Praha 1 | Vodičkova 2, Praha 1 | Nový Smíchov, Praha 5 |
Palladium, Praha 1 | Obchodní 110, Čestlice | Rumunská 43, Liberec |
Šantovka, Olomouc | Vaňkovka, Brno nebo na www.pottenpannen.cz

WOMAN design

Zahřejte se
módou a zábavou
v centru Prahy

Porcelánový hrnek
Sea World
Hrníček zdobí kresba
inkoustovým perem
digitálně přenesená na
porcelán, 529 Kč.

Vonné svíčky Waks
Svíčka z přírodního
vosku prosytí váš domov
neodolatelnou vůní
pomerančového háje,
599 Kč.

Geometrické
kousátko
a chrastítko
Stimuluje batolata při
vývoji a pomáhá jim
bezpečně a příjemně
poznávat svět, 559 Kč.

V řeckém

STYLU

Praktická, kompaktní,
rychleschnoucí osuška
Odolná proti písku. Vyrobena
z vysoce kvalitní bavlny
a magických vláken Tencel®,
díky nimž saje o 50 % více
než bavlna, 1599 Kč.

s l ova n s k yd u m .c z

Jemně pěnící mýdlo
Zmírňuje podráždění kůže,
působí antisepticky a ulevuje
od svědění, 150 Kč.

Řecko není jen
PRŮZRAČNĚ čisté MOŘE,
antické RUINY a dokonalé
JÍDLO. Z Řecka si toho lze
odnést MNOHEM víc…

Nenapodobitelnou atmosféru slunečného Řecka si můžete připomenout i jinak
než prohlížením fotograﬁí. Voňavá přírodní kosmetika, svěží designové doplňky a další řecké výrobky vám navodí pocit
letní dovolené po celý rok. Více informací
najdete na www.zesto.cz.
TEXT: JANA MILITKÁ
Bylinná čajová směs Sea
Jemně nasládlý, uklidňující bylinný čaj
bez kofeinu vhodný k odpolednímu
Balanční hračka pro batolata od 1 do 3 let
či večernímu uvolnění, 289 Kč.
Procvičuje jemnou motoriku a stimuluje smysly.

Jednodruhový bio heřmánkový čaj
Čaj z celých, nedrcených sušených květů
řeckého heřmánku usnadňuje trávení
a zmírňuje pocity úzkosti, 239 Kč.
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Kosmetická
taštička na mýdlo
Vevnitř má taštička
nepromokavou vrstvu.
Skvělá kamarádka
k bazénu, k moři nebo
na jiné daleké cesty,
279 Kč.

Foto: archiv ﬁrmy Zesto

Červený deštník s obláčkem, kapkami deště
a vycházejícím sluníčkem bude i krásnou ozdobou
dětského pokoje, 1190 Kč.

WOMAN design

Nábytek do pokojíčku
Hülsta Now!, Minimo,
www.homestyle.cz.

Dekorace nad postýlku
Woolen Birds, 1794 Kč,
www.bellarose.cz.

Povlak na přikrývku
s králíčkem, od 379 Kč,
www.zarahome.com.

Ozdobný polštářek, 349 Kč,
www2.hmhome.com.

Na dobrou noc

C

NEJMENŠÍM
Usínací hračka, 399 Kč,
www2.hmhome.com.

M

Y

CM

Naše nejmenší poklady rádi hýčkáme a dopřejeme jim nejlepší možný komfort. Drobečkové toho sice kromě láskyplné péče až tak
moc nepotřebují, přesto určitě ocení přítulné
hračky a měkké doplňky v jemných pastelových barvách.
TEXT: JANA ŠULCOVÁ

MY

CY

CMY

K

Dětská houpací
lama, 3664 Kč,
www.bellarose.cz.

Povlak na
polštářek, 299 Kč,
www.zarahome.com.

Dřevěná autíčka
864 Kč/6 kusů,
www.bellarose.cz.

Úložný koš
s bambulkami, 499 Kč,
www2.hmhome.com.
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Bavlněná deka
Moomin, 1150 Kč,
www.get-inspired.eu.

Foto: archivy ﬁrem

První ratanová
postýlka, od 1299 Kč,
www.zarahome.com.

Kurzy reiki

WOMAN design
První dětský
batůžek, 763 Kč.

Reiki I. stupeň – 2000 Kč
- práce s energií na blízko
- tvorba manter k řízení
vlastního života
- odklonění záření televize
a ostatních přístrojů
- odklonění patogenních
i psychogenních zón
- ozdravení potravin
- ochrana pro sebe
i své blízké
- meditace

Doudou Effiki,
880 Kč.

Gym batůžek,
352 Kč.

RÁJ

Reiki II. stupeň – 4000 Kč
- zesílení toku energie
- posílání energie na dálku
pomocí symbolů
- posílání energie do všech
časů a míst (minulost,
současnost i budoucnost)
- posílání energie k příčině nemoci
- použití reiki symbolů k posílení přání
- čištění prostorů
- tvorba sugesce
(např. proti kouření, nemoci, …)

Effik Bunny,
od 740 Kč.

pro malé
a hravé

Pořiďte SVÉ malé PRINCEZNĚ
nebo malému ROŠŤÁKOVI
VÝBAVU, po jaké touží nejen jejich
SRDCE, ale i srdce maminek.

Reiki III. stupeň – 6000 Kč
- rozšíření schopností
ve všech rovinách
- posílání energie
na dálku myšlenkou
- velmi účinné
a bezbolestné léčení
páteře v astrálu
- odvolání duchovních
bytostí
- odklonění negativních
zón na dálku

MagickéKyvadlo.cz
Skořicová 257 | 104 00 Praha 10

Mobil: 774 496 492 | 775 278 782
E-mail: kurzy@magickekyvadlo.cz

www.reiki-kurz.cz

Milujete PENÍZE?
S NÁMI si je UŽIJETE!
Staňte se součástí týmu
úspěšných obchodních manažerek
jednoho z našich titulů

Bambusová swadle
přikrývka, 715 Kč.

Foto: archivy Efﬁki

Rozehrajte dětská srdce
pomocí něžných doplňků
značky Efﬁki a společně
s nimi si užijte jedinečný
design a kvalitní materiály. Originální Efﬁk bunny
rodinku najdete pouze na
efﬁki.cz.
TEXT: JANA MILITKÁ
Sametové baby
hnízdo, 2173 Kč.

Naučte se
pracovat s energií
a řídit svůj život.
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Ospalý Effik,
1183 Kč.

Penál s balónem,
392 Kč.

ESPRIT BOHEMIA s. r. o. e-mail: kariera@espritbohemia.cz tel.: 730 156 070 www.espritbohemia.cz

WOMAN design
Nástěnné zrcadlo
Butterfly, 2899 Kč,
www.westwing.cz.

Vonná svíčka Lugga,
169 Kč/3 ks,
www.ikea.com.

Nástěnná dekorace
Rose doré, 949 Kč,
www.westwing.cz.

Soška Buddhy, 299 Kč,
www.velkykosik.cz.
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je

pro ženy

Zateplete byt DOPLŇKY,
které VÁS nenechají
CHLADNOU.

Sametový polštář
Dream, 299 Kč,
www.butlers.cz.

Spojte jemný zlatavý odlesk s růžovými prvky a vznikne originální glamour styl plný ženského šarmu.
TEXT: JANA MILITKÁ
Paraván Carni, 4599 Kč,
www.westwing.cz.

Nástěnná dekorace
Iris I, 1299 Kč,
www.zarahome.com.
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Křeslo Lady
Pink, 7499 Kč,
www.westwing.cz.

Foto: archivy ﬁrem

Lampa ve tvaru listu, 3299 Kč,
www.zarahome.com.

navštivte nás na:

www.vitakraft.cz

/vitakraftCZ

WOMAN design
Hebký pléd, 749 Kč,
www2.hmhome.com.

Papírová tapeta Washi,
Elitis, 5600 Kč/role,
www.alamaison.cz.

Závěsné svítidlo
Rook, 2064 Kč,
www.westwingnow.cz.

Barvená ovčí
kůže, 999 Kč,
www.ikea.cz.

Dekorativní
květ, od 350 Kč,
www.lepatio.cz.

Sametový povlak
na polštář Dana, 464 Kč,
www.westwingnow.cz.

TAJEMNÉ
barvy noci

Keramická váza, 1299 Kč,
www.zarahome.com.

Hluboké odstíny se sametovým odleskem
a občasný záblesk zlaté, tak nějak si dekoratéři představují výtvarné ztvárnění noci.
Pravdou je, že mysteriózní interiér poskytuje
dostatek prostoru pro fantazii a sny.
TEXT: JANA ŠULCOVÁ

Sametový
polštářek, 799 Kč,
www.zarahome.com.

Výjimečné prostory

Dekorační zrcadlo
Auge, 707 Kč,
www.westwingnow.cz.

pro společenské události, oslavy,
svatby, konference nebo večírky

Kulatý polštářek, 599 Kč,
www2.hmhome.com.

Speciální Vánoční
a Silvestrovské menu
v restauraci Le Grill

Vzorovaný
kobereček, 749 Kč,
www2.hmhome.com.
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Foto: archivy ﬁrem

Možnost zakoupení

Sametový taburet
Haven Westwing
Collection, 3224 Kč,
www.westwingnow.cz.

Žakárový povlak na peřinu
pro dva, 2499 Kč,
www2.hmhome.com.

dárkových voucherů
Prožijte nezapomenutelné
okamžiky přímo v srdci Prahy!

The Grand Mark Prague | Hybernská 12 | Praha 1 | www.grandmark.cz | Tel: +420 226 226 126

WOMAN design

Návlek Sofa
Návlek na polštář
dozdobí váš domov,
490 Kč.

Povlečení Klasik kristal
Povlečení ze 100% bavlny stále
patří mezi nejoblíbenější v našich
domácnostech, 1090 Kč.

● největší nabídka čaje a kávy,
ale i dvacetiletá tradice
rodinné firmy
Povlečení Satén Leaves
Ložní povlečení poskytuje
komfort jemné tkaniny, nižší
mačkavosti a snadné údržby pro
moderní domácnosti, 2390 Kč.

● 500 druhů čaje a 60 druhů
kávy z celého světa.
● 4 obchody a e-shop

Hřejivé

TÓNY

Nalaďte se do TEPLÝCH
podzimních barev
a POTĚŠTE své oči vzory,
které zahřejí a ZÚTULNÍ
VÁŠ domov.

Textilní dekorace jsou skvělým
prostředkem, jak v bytě rychle proměnit náladu. Ať už podléháte módním trendům nebo se inspirujete
ročním obdobím, podívejte se, co je
právě teď in. Více informací získáte na
www.scanquilt.cz.
TEXT: SOŇA PAŘÍŽSKÁ
Povlečení Klasik Design
Originální povlečení provedené
na kvalitní plátnové tkanině ze
100% bavlny, 1390 Kč.

Povlečení Satén
Arboretum
Vysoce kvalitní satén
poskytuje komfort jemné
tkaniny a zároveň snadné
údržby, 2390 Kč.
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Návlek Nord Ethno
Dekorační návlek je velmi elegantním
řešením k vytvoření harmonie vašeho
domova, 290 Kč.

www.cajova-zahrada.cz

Návlek Art
Colours
Návlek z pevného
bavlněného
materiálu
je ozdoben
výšivkou
v kubistickém
stylu, 1190 Kč.

Z koníčku se stala velká vášeň,
které věnují většinu času a energie.
Cílem je nabídnout zákazníkům
opravdovou kvalitu.

Nugátová a arašídová
Nugátová apochoutka
arašídová
Tradičnípochoutka
receptura i chuť
Tradiční receptura i chuť

Luxusní povlečení
Top Line Trend
Povlečení s vytkanými
vzory je vyrobeno z jemné
tkaniny, 50% bavlna
a 50% polyester s hladkou
atlasovou vazbou, 1990 Kč.

Foto: archiv redakce

Návlek Satén Color
Jednobarevný saténový
návlek ze 100% česané bavlny
rozzáří vaši ložnici, 195 Kč.

Zápal pro čaj a kávu, chuť hledat
kvalitu a poznávat novinky z tohoto
voňavého světa přivedl manžele
Kymličkovy k tomu, aby si v roce
1999 otevřeli svůj první obchod.

9,90
9,90
Kč
Kč
Sleduj, soutěž a bav se
na soutěž
Jsem Jaká
Jsem
Sleduj,
a bav
se
na Jsem Jaká Jsem

WOMAN design

5
TRENDŮ
žhavých

pro váš interiér

Trend č. 1: Uklidňující hluboké
tóny

Zelená, terakotová či modrá v těch nejhlubších odstínech, jaké si jen dokážete představit – přesně takové barvy by měly letos na podzim dominovat vašemu
interiéru. Aby však interiér nepůsobil ponuře, je nutné tyto hřejivé tóny doplnit o výrazné detaily. U těch
se doporučuje využít barvy, jako je jasně modrá nebo
sytě korálová.

Trend č. 2: Hřejivé materiály

Pletené a háčkované plédy, deky či přehozy jsou již
stálicí ve výbavě domácností, letos jsou v kurzu ale
ručně pletené chunky deky obřích rozměrů, které zahřejí, i když se na ně jen podíváte. Dalším trendy
materiálem je samet. Ten se dokonale vyjímá hlavně
na polštářích všemožných tvarů, ale úžasně vypadá
i sametová pohovka či křeslo. Neméně stylovým materiálem, který by letos neměl chybět v žádném interiéru,
je hrubě tkaná bio bavlna nejen v přírodní krémové, ale
také ve výrazných barvách, jako je například tyrkysová.

Trend č. 3: Dechberoucí doplňky

Záleží jen a jen na vás, zda si pořídíte nový svícen,
lucernu, stropní svítidlo nebo třeba vázu či rám obrazu, ale zatímco v minulých letech vévodily interiérům
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LUXURYTABLE.CZ
OD Kotva, 3. patro, Nám. Republiky 8, Praha 1
info@luxurytable.cz, www.luxurytable.cz/manufacture/

naleštěné dekorace ve zlaté a stříbrné, v poslední době
hrají prim měď a bronz s patřičnou patinou, která
k těmto kovům zkrátka patří a je to právě ona, kdo dodává interiéru neopakovatelný šarm a dramatičnost.

Trend č. 4: Elegantní
minimalismus

V dnešní době nadbytku a absolutní dostupnosti
všeho, na co si jen vzpomeneme, je čím dál více v kurzu minimalismus. A to nejen v případě doplňků a dekorací, kterých by mělo být v bytě poskrovnu, ale také
u funkčních součástí interiéru, jako jsou například
koberce, ubrusy nebo předložky. A výjimkou nejsou
ani záclony a závěsy. „Stínicí technika se neustále vyvíjí a my se na tomto vývoji aktivně podílíme. Sledujeme nové trendy a daří se nám s nimi úspěšně držet
krok,“ vysvětluje David Fichna ze společnosti Isotra.

Trend č. 5: Uklidňující
bezúdržbovost

Nikdo z nás nechce být otrokem své domácnosti,
proto je při výběru nového nábytku, doplňků a zejména textilií důležité volit takové tvary, provedení
a materiály, které se nám budou jednoduše udržovat
v čistotě. Pokud tedy máte malé děti, domácí mazlíčky nebo například žijete v prašném prostředí velkoměsta, nespěchejte s výběrem svého nového vybavení
a při pohledu na jeho krásu se důkladně zamyslete
i nad jeho funkčností a bezúdržbovostí. Mezi nejnáročnější materiály přitom patří světlé textilie, textilie
s vysokým vlasem a lesklé povrchy, zejména v tmavých a sytých odstínech.
TEXT: SÁRA KLEINOVÁ

Foto: archiv Isotra

Od barev přes MATERIÁLY
a DOPLŇKY až k minimalismu
a bezúdržbovosti – ať už jde
o vyvážení ZBĚSILÉHO životního
STYLU nebo jednoduše o vytvoření
klidného PŘÍSTAVU, stylisté letos na
podzim hlásají, že INTERIÉROVÉ
TRENDY mají do našich domovů
přinést především harmonii.

VILLEROY-BOCH.COM

WOMAN design

SVÍTÍCÍ LUXUS

v provedení 2020 opět nabízí víc

Prezentuje totiž ještě více inovací než dosud. Od
stylů přes materiály až po výkon, nadstandardní svítidla AZzardo nabízejí více. Zároveň jsou stále i cenově dostupná, aby si je vychutnalo co nejširší spektrum zákazníků.

Inovativní technologie světelných
trendů

Extravagance, geometrie i jednoduchost přetavená na honosné, výstřední, industriálně interesantní
či nadčasově nápadná svítidla různých tvarů, křivek, barev a odlesků jsou připravená pozvednout
jakýkoliv prostor. Ať se rozhodnete rozzářit honosný

196 www.PERFECTWOMAN.cz

hotel, společenský sál, nadstandardní sídlo nebo oblíbený obývák, svítidla AZzardo vyniknou v každém
interiéru.

Smart technologie v zářivých
křivkách

Nejen inovativní tvary, ale i technologie značky
AZzardo z roku na rok přesvědčují o tom, že rychlost
vývoje světel nezaostává. Smart technologie hýbe
světem, hýbe vaším domovem a pohne i světlem vašeho interiéru. Ovládání na dálku zpříjemní a prosvětlí
váš život a zároveň ušetří starosti i energii.

Technika s rukopisem designérů

Druhá katalogová linie 2020 se nese ve znamení
Technoline. Demonstrace stropních, nástěnných, interiérových i exteriérových svítidel různých geometrických tvarů a silnějšího výkonu poukazuje na skutečnost, že i v technice lze najít styl. Právě ten dokáže
povznést na designově zajímavý interiér nejen vaši
moderní pracovnu. Přidejte se i vy mezi spokojeně
rozzářené zákazníky a prosvětlete svůj životní prostor novinkami z dílny Elusia 2020. Více informací
najdete na www.elusia.cz.
TEXT: SÁRA KLEINOVÁ

Foto: archiv redakce

Přestože byste si při pohledu na
luxusní SVÍTIDLA zvučné ZNAČKY
AZzardo od společnosti Elusia
myslela, že v tomto SMĚRU se již
nic NOVÉHO vymýšlet nedá, nový
katalog 2020 vás PŘESVĚDČÍ
o pravém opaku.

WOMAN rozhovor

HLEDÁM
rovnováhu…
Jaké to je, mít v ŽIVOTĚ kliku? Kristina
Boda, GENERÁLNÍ ředitelka firmy Cobra,
o tom ví své, její život se totiž kolem KLIK
točí už ODMALIČKA.

Vloni jste převzala
vedení ﬁrmy Cobra
po svém otci. Cítíte
závazek k tradici,
nebo jste se vydala
vlastní cestou a ﬁrmě
vtisknete svoji vizi?

Srovnat v sobě vizi pokračování
firmy, to byla hned druhá myšlenka poté, co jsme se shodli, že převezmu vedení celé firmy.

A která byla ta první?

stojí na pevných základech, takže
mám dost prostoru a síly posunout
nás dál.

Kudy vedla vaše cesta
do rodinné ﬁrmy?

Studovala
jsem
marketing
v Londýně a plánovala nastoupit do
Cobry. Studia jsem směřovala tak,
abych získávala co nejvíc praktických informací. Po škole jsem u nás
absolvovala nezbytné kolečko a zakotvila v marketingu. Poznala jsem
vnitřní fungování firmy i prezentaci navenek, za což jsem moc ráda.

Obor dveřního kování
a žena, to je zajímavá
kombinace. Jak se
cítíte v prostředí, které
je vnímáno spíš jako
mužské?

Jestli to zvládnu. Není snadné
převzít zodpovědnost nejen za velkou firmu, ale vlastně za tátovo
životní dílo. V rodinné firmě sázíme do hry úsilí minulé generace,
rodinné vztahy, nemůžu připustit,
že bychom byli neúspěšní.

Pokud technickým prostředím
myslíte vývoj technologií nebo
servis, tak máte jistě pravdu, tam
se ráda spolehnu na erudici kolegů. Nicméně v prostředí naší firmy jsem vlastně vyrůstala, takže
je možné, že jsem na mužský svět
zvyklá a cítím se v něm dobře.

Hledám rovnováhu pro sebe
i naši firmu. Věřím, že i rodinná firma s třicetiletou historií může být
skutečně moderní. Celý náš byznys

Cobra letos získala
nejprestižnější
designové ocenění
RedDot Design Award
pro sérii klik Cobra Q,
gratulujeme. Můžete

Jak je to tedy
s respektem k tradici
a vlastní cestě?
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našim čtenářkám sérii
představit blíž?

Po dvouletém vývoji jsme na
trh uvedli kolekci prémiových klik
Cobra Q, jsou elegantní, nadčasové
a co je důležité – jsou uživatelsky
příjemné, opravdu ergonomické.
Celá kolekce získala světová designová ocenění včetně Red Dot
Design Award. Skutečně pyšní
asi budeme, až začneme kolekce
Q nacházet i v interiérech našich
zákazníků.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Jaké kliky a jaký
design se vlastně líbí
vám osobně?

Od

259 000 Kč

Většinou oceňuji moderní přímé linie, oslovují mě nadčasovostí
a čistotou. Každopádně je třeba
designová očekávání zasadit do
konkrétní reality – na chatě mám
pochopitelně kliky rustikální.

Motto celé ﬁrmy je
„S námi máte kliku“.
Vy osobně máte kliku?

Mám. A kdybych náhodou měla
pocit, že je kliky málo, můžu dojít
do skladu a začít je počítat.
Více informací naleznete na
www.matekliku.cz.
TEXT: SÁRA KLEINOVÁ

Full LED světlomety
Revoluční interiér
5 let záruka Renault
Foto: archiv redakce

Když loni Kristina Boda převzala
po svém otci vedení firmy Cobra,
stala se nejenom hlavou úspěšné
firmy vyrábějící dveřní kování, ale
zároveň i jednou z nejmladších top
manažerek v České republice. Povídali jsme si s ní o tom, jaké to je
šéfovat v mužském prostředí a jaké
jsou její vize.

Nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2019. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km
(podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nový Renault CLIO: spotřeba 3,6–5,2 (l/100 km),
emise CO2 94–118 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla.
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
Renault
Renaultdoporučuje
doporučuje

Louda Auto a.s.
Tyršova 864, 400 04, Ústí nad Labem
Tel.: +420 725 222 043, e-mail: prodejrenaultul@louda.cz
www.louda.cz

inspirace

SUPER LEHKÁ

ČESKÁ KOLA

KOLA PRO SPRÁVNÉ „ROŠŤÁKY“
Dětská kola Rascal nabízejí ideální poměr sportovní
a dětské geometrie s minimální váhou a jednoduchým ovládáním pro zažehnutí lásky k cyklistice. Název vychází z anglického slova rascal – tedy „rošťák“.

EXOTIKA SNŮ
VÍTEJTE V TROPICKÉM RÁJI
ZVANÉM ZANZIBAR.
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Foto: pxhere.com

SLEV

PERFE OVÝ KÓD:
CTWO
MAN

SLEVA

10 %

NA O
NLI
KOLA NE OBJED
NÁVK
NEBO
U
ZNAČ ODRÁŽEDL
KY RA
A
SCAL

www.cyklospeciality.cz/rascal-bikes

WOMAN cestování

ální podmínky pro šnorchlování. Pokud si přesně na
tyto věci potrpíte, na své si přijdete například na nejznámější pláži Kendwa Beach, objevovat ale můžete
i nejrůznější zapadlá zákoutí. Zanzibar ovšem láká
na mnohem víc než jen na koupání. Vypravit se můžete na jeden z přilehlých ostrůvků nebo do národního parku Jozani Chwaka Bay se zbytky tropického
pralesa. Za vidění rozhodně stojí také hlavní město
Stone Town zapsané na seznamu UNESCO. To zaujme úzkými uličkami lemovanými starými kamennými domy, tradičními trhy i historickými budovami
z dob dávných sultánů. Ať už se chystáte na pláž,
nebo spíše za poznáváním vnitrozemí ostrova, těšit se
můžete na opravdu teplé počasí, které Zanzibar díky
své poloze blízko rovníku nabízí po celý rok.

KOMETY
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babího léta
Stále přibývá turistů, kteří
chtějí objevovat nové a vzdálené destinace, přitom ale nechtějí slevovat ze svého komfortu. Volí tedy atraktivní
ostrovy, jež nabízejí pohodlné
ubytování v luxusních hotelech. Odpočinek v turistických
resortech ale kombinují s objevováním cizí kultury, odlišné
přírody, nevšedních památek
a častěji vyhledávají i exotickou gastronomii.

Zanzibar: Nejen
tropický ráj

Ostrov Zanzibar ležící v Indickém oceánu je právem považován za tropický ráj. Při cestě
sem se sice musíte připravit na
nejméně dvanáctihodinový let
s jedním či více mezipřistáními, zážitek z tohoto odlehlého
ostrova ale stojí za to. Čekají
vás totiž krásné písčité pláže
s palmami a promenádami,
průzračně čistou vodu a ide-

Foto: Invia.cz

Prodej last minute
DOVOLENÝCH je
v plném proudu.
Pokud vás
dovolená TEPRVE
ČEKÁ, zapomeňte
pro jednou na
ŘECKO, Egypt
i Bulharsko.
V KURZU je totiž
ALBÁNIE nebo
Senegal.

Srí Lanka: Buddhové stokrát
jinak, sloni i čaj

Povalování se na krásných plážích si můžete užít
rovněž na Srí Lance. Turisté si však tuto exotickou
destinaci oblíbili právě proto, že umožňuje zažít i jiná
dobrodružství. Výchozím bodem pro ně může být například město Kandy. Dostat se z něj navíc můžete
k poutavým jeskynním chrámům na severu, do sloního sirotčince nebo se vydat na východ k čajovým
plantážím a vychutnat si dechberoucí výhledy i originální cejlonský čaj. Nezapomenutelným, i když náročným zážitkem bude výšlap na Adamovu horu, kde
můžete po zdolání zhruba pěti tisíc schodů pozorovat
při západu slunce posvátný trojúhelníkový stín. Prohlédnout si lze také pověstmi obestřenou Buddhovu
stopu. Buddhy je ostatně Srí Lanka posetá, při poznávání země jich potkáte tisíce. Mezi nejznámější patří
velký ležící Buddha v Dambullu nebo třicetimetrový
zlatý Buddha ve Zlatém chrámu.

Albánie: Příroda, historie i moře
bez davů turistů
Albánie nepatří mezi typické turistické destinace.
O to víc vás ale může překvapit. Tato země nabízející
vše od divokých hor a malebných údolí až po blankytně modrá jezera nadchne zejména milovníky turistiky. Ti se mohou vydat například na masiv Korab
a zdolat nejvyšší vrchol Albánie, za projití ale stojí
i místní národní parky, kde kromě krásné přírody
najdete také jedinečná jezera. To nejhezčí, leknínové, je k vidění v parku Lurës. Albánie ovšem nadchne
také milovníky historie. Minout nesmíte hlavní město Tiranu, jedno z nejstarších albánských měst Berat
s mohutnou pevností a jedinečnou atmosférou nebo
město Gjirokastra s typickými kamennými domečky.
Odpočinout si pak můžete v letovisku Saranda, jež
nabízí komplexní komfort i pro rodinnou dovolenou.
Milovníci méně zalidněných pláží a výhledů si zase
jistě užijí návštěvu pláží Palasa, Ksamil nebo Bunec
na Albánské riviéře.
www.PERFECTWOMAN.cz 203
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Exotická
DOVOLENÁ SNŮ

prožijte svou nejkrásnější dovolenou
v exotických destinacích

SRÍ LANKA / SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
OMÁN / KUBA / ZANZIBAR
SRÍ LANKA
7 nocí / all inklusive od 22 200 Kč/os.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
7 nocí / all inklusive od 22 900 Kč/os.

OMÁN
7 nocí / all inklusive od 27 800 Kč/os.

Senegal: Africká perla
s jedinečnou atmosférou

Senegal a jeho obyvatelé vás ihned zaujmou svojí pohostinností. Užít si zde můžete regionální kuchyni, tradiční
kulturu, ale i plnohodnotný turistický zážitek. Senegal
se totiž pyšní jedněmi z nejkrásnějších afrických pláží,
řadou přírodních rezervací i moderními městy. Atmosféru místních trhů, obchůdků, ale i nočního života můžete
nasát v hlavním městě Senegalu Dakar. Z historických
památek zde stojí za vidění především komplex muzeí
a galerií Village des Arts, místní prezidentský palác nebo
Dům otroků na nedalekém ostrově Gorée. Místní faunu
a ﬂóru zase můžete obdivovat v národním parku Niokolo
Koba rozprostírajícím se kolem řeky Gambie. Exotický
zážitek si poté odnesete z návštěvy jedné z místních pláží, které Senegal nabízí. Populární jsou například pláže
Plage Popenguine nebo Parque Nacional de la Lengua
de Barbaria, krásná je i oblast La Petite Cote, kde lze
kromě koupání pozorovat i nejrůznější druhy místních
zvířat.
TEXT: SOŇA PAŘÍŽSKÁ

204 www.PERFECTWOMAN.cz

KUBA
7 nocí / all inklusive od 28 900 Kč/os.

ZANZIBAR
7 nocí / all inklusive od 35 500 Kč/os.

LUXUSNÍ EXOTICKÉ ZÁJEZDY  ZÁJEZDY NA MÍRU  PLAVBY LODÍ  CESTOVÁNÍ PO VLASTNÍ OSE  HOTELY  LETENKY
ZELENÁ LINKA: 800 100 567  WWW.RUDOLFREISEN.CZ
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Procestujte

LIBERECKO
křížem krážem

geologické stezce představuje žula. Jednotlivé kameny jsou na vršku vybroušeny, aby byla detailně vidět
jejich struktura. Jeden z kamenů pochází přímo z novoměstské štoly. Je to pyrhotin, jehož výskyt je u nás
spíše vzácný, a jde o kámen, který smrdí sírou.

Podzimní POČASÍ je jako
stvořené k tomu, abychom
se SBALILI, nazuli si
tenisky, namazali svačiny
a vyrazili VSTŘÍC
objevování české přírody,
PAMÁTEK, rozhleden nebo
hradů a ZÁMKŮ. Protože,
jak víme, Čechy skýtají
tolik krásných míst, která
stojí za to OBJEVIT, zažít
nebo tam zkrátka jen
tak vyrazit a udělat si
pořádné selfie.

Geologická stezka Kamenná tvář

V říjnu 2013 se v obci Raspenava otevřela zcela
nová geologická stezka tvořící dvanáct kamenů – hor-
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Co by to bylo za poznávání, kdyby člověk nenavštívil alespoň jeden hrad, zámek nebo třeba zříceninu?!
Hrad a zámek Frýdlant se řadí mezi nejnavštěvovanější historické objekty u nás. Původní gotický hrad
byl během staletí přestaven na renesanční zámek,
který skýtá rozsáhlé sbírky.

Ještěd

nin, které pocházejí z místních Jizerských hor. Stezka
je kromě turistů určena také dětem a studentům. Je
ale také skvělým místem pro všechny, kteří se chtějí
něco dozvědět o historii Jizerských hor nebo pro fandy hornin a nerostů.
Stezka vede podél cesty u chaty Zátiší v délce
30 metrů, na žlutě značené trase z Frýdlantu na Skalní hrad. Skládá se z dvanácti nejtypičtějších nerostů
a hornin Jizerských hor. Každý z kamenů je na stezce
opatřen plastovou cedulí s příslušnými informacemi
a mikroskopickým snímkem. Nejstarší horninu na

Foto: archiv HoppyGo

A tak pojďte do severních Čech, do Liberecka, a procestujte tuto oblast doslova křížem krážem. S kým?
S těmi nejbližšími, rodinou, partnerem nebo kamarády. A jak? Co třeba autem, které jste ještě nikdy
neřídili? Nebo takovým, které máte vysněné? Carsharingová služba HoppyGo totiž takové sny umí celkem
lehce plnit. Kam se tedy vydáme?

Hrad a zámek Frýdlant

Během cestování po Liberecku byste sami ani
s dětmi nebo partou přátel neměli minout dominantu Liberce – Ještěd. Historie tohoto místa ve výšce
1012 metrů nad mořem je rozsáhlá a sahá až do
roku 1838, kdy zde byl jako první vystaven Rohanský kámen na památku návštěvy Adély Rohanové.
Za zmínku ale stojí rok 1968, kdy po okupaci Československa odtud 25.–27. srpna vysílalo provizorní
televizní Svobodné studio Sever.
Dnešní podoba Ještědu je ale spojena se jménem
architekta Karla Hubáčka. Ten se mohl od roku 1969
chlubit prestižní Perretovou cenou Mezinárodní unie
architektů za novou stavbu Ještědu ve tvaru hyperboloidu. Ke slavnostnímu otevření nového hotelu
a vysílače ve tvaru rotačního hyperboloidu bylo přistoupeno 21. září 1973. Od té doby patří Ještěd k významným a vyhledávaným místům, kam si můžete
nejen vyšlápnout „po svých“, ale také vyjet lanovkou.

Rozhledna Černá studnice

A jedeme dál! Sedněte do auta a vyrazte do Smržovky, kde stojí 26 metrů vysoká žulová rozhledna,
která byla postavena v letech 1904–5 Německým
horským spolkem podle plánů známého architekwww.PERFECTWOMAN.cz 207
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TEPfactor EXPERIENCES - Společné zážitky utvářejí náš život.
Adrenalin, zábava a dobrodružství. 25 úkolů které prověří týmového ducha. Hra,
která nemá v Čechách obdoby. Ano, řeč je o zábavním parku TEPfactor, který svými
úkoly připomíná slavnou Pevnost Boyard. Během 7 let fungování se utkalo v boji
o poklad TEPfactoru statisíce nadšených dobrodruhů. A to nejen v Čechách, kde
myšlenka vznikla, ale také v Dubaji a ve Varšavě, kam český koncept expandoval.
Nyní přicházejí autoři světově úspěšných zábavních center s novým produktem!

ta R. Hemmricha. Její součástí je i turistická chata.
Z vrcholu rozhledny je krásný pohled nejen na Smržovku, Jablonec a liberecký Ještěd, ale i na vzdálenější Krkonoše či Český ráj.

Protržená přehrada

Zdeněk Svěrák ve své nejnovější knize Strážce nádrže
právě na tuto přehradu v Desné vzpomíná. Přehrada na
řece Bílé Desné leží u obce Desná, v nadmořské výšce
806 m. Její stavba byla dokončena v roce 1915, ale hned
v září následujícího roku došlo k jejímu protržení.
To mělo katastroﬁcké následky, jelikož povodňová
vlna způsobila nejen obrovské materiální škody, ale
vyžádala si i 65 lidských životů. Jedná se o unikátní
zbytky protržené přehrady, jejíž nevhodná technologie stavby po katastrofě sloužila pro bezpečnější výpočty dalších přehradních konstrukcí, budovaných po
roce 1916. V roce 1996 byla prohlášena za kulturní
památku. Dodnes se z hráze dochovala šoupátková
věž, zbytky hráze a podzemní štola, kterou se odváděla voda do sousední nádrže Souš.
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Příhrazské skály

Milujete-li pěší turistiku a jedinečnou krásu skalních měst, neměli byste během svého „výletování“ minout Český ráj a Příhrazské skály. Toto skalní město
vzniklo kdysi dávno navrstvením naplavenin v době,
kdy odsud ustupovalo moře.
Jedním z nejzajímavějších míst jsou Kobylí hlava
a Studený průchod. Tato část je dlouhá sto metrů
a stěny mají výšku až patnáct metrů. Svůj název si
Studený průchod získal oprávněně, neboť i v parném
létě je zde příjemný chládek a sníh zde roztaje až ke
konci jara, kdy v okolí již dávno žádný není.

A jak sem vyrazit?

Chcete, aby byl váš výlet jedinečný, aby se vás do
auta vešlo co nejvíce nebo chcete rovnou v autě i přespat a vaše městské „vozítko“ není na takové akce to
pravé? V tom případě využijte carsharingovou službu
HoppyGo. Díky této platformě si můžete snadno půjčit jakékoli z 1500 aut.
TEXT: SÁRA KLEINOVÁ

„Cítíme potřebu se neustále rozvíjet a posouvat dál. Už dávno nevnímáme TEPfactor
jen jako hru. Poptávka po produktech značky TEPfactor nás přivedla na myšlenku
založit zážitkovou agenturu.“ Uvádí zakladatel TEPfactoru Tomáš Chroust.
Zážitková agentura TEPfactor EXPERIENCES načasovala spuštění nového portálu
před Vánocemi, kdy je po zážitcích největší poptávka. Vybrat si můžete mezi zážitky
z dílny TEPfactor nebo partnerské zážitky, které TEPfactor trochu okořenil a ručí
za jejich kvalitu. Revoluční novinkou je univerzální poukaz. Obdarovaný si tak sám
může vybrat, jestli se zapotí při adrenalinových sportech nebo si užije klidný let
balonem. Navštivte tepfactor.cz a obdarujte své blízké zážitkem, na který nikdy
nezapomenou.

Užijte si
parádní dovolenou
s celou rodinou!

WOMAN cestování

Zimní
dovolená
jedině na

LIPNĚ

Užijte si zimní DOVOLENOU v doprovodu KOMFORTNÍHO
ubytování, krásné PŘÍRODY s NEZAPOMENUTELNÝMI
zážitky v Landal Marina Lipno.
Landal Marina Lipno nabízí ubytování v komfortních apartmánech pro 2 až 10 osob o velikosti 47 až
142 m2. Pokoje jsou plně vybaveny a vyhovují požadavkům i těch náročnějších hostů.
Ubytovat se můžete v apartmánech s výhledem na
lipenské jezero nebo s výhledem na blízké sjezdovky.
Všechny apartmány jsou vybaveny úložným prostorem, kde můžete bezpečně uschovat své zimní vybavení. Při online rezervaci 90 dní předem získají hosté
15% slevu na ubytování.

Skiareál pro celou rodinu

Lipno nabízí skvěle upravené lyžařské sjezdovky,
kam vás pohodlně vyveze čtyřsedačková lanovka.
Skvělou výhodou pro rodiče malých dětí je vzdálenost
skiareálu od resortu, která je pouze dvě minuty. Mimo
skvěle upravených sjezdovek se můžete vyřádit i na
800 m dlouhé skycrossové dráze. Chcete se cítit jako
profesionální lyžař? I to vám zde mohou zařídit. Pro
soutěživé je připravený měřený úsek, kde si můžete
porovnat časy s vašimi protivníky. Užít si můžete také
večerní lyžování.
Pro děti nechybí špičkově vybavené výukové hřiště
Fox park a Bambiny park s pojízdnými koberci, kde se
začínajícím lyžařům budou věnovat zkušení instruktoři. Po celou dobu jim také bude dělat společnost lipenský maskot lišák Fox.
Součástí našeho areálu je půjčovna sportovního
vybavení, kde si můžete zapůjčit lyže, běžky, brusle,
snowboardy a další vybavení.
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Lipno jako bruslařská dráha

Za příznivých klimatických podmínek si můžete ze
sjezdovky jít zabruslit na šest metrů širokou a deset
kilometrů dlouhou bruslařskou dráhu, která patří
k nejdelším v Evropě. Tato dráha je rájem pro bruslaře, běžkaře, příznivce ledního hokeje či se jen můžete
vydat na procházku po zamrzlé hladině.

Skvělá relaxace

Po náročném sportovním dni je potřeba zrelaxovat
své tělo, a to si můžete zajistit například návštěvou
Aquaworldu Lipno, kde uvolníte celé tělo, protáhnete
svaly a vaše děti si užijí spoustu legrace.

LANDAL MARINA LIPNO

Zábava pro děti

Kontakt:
+420 601 324 456
info@landal.cz
www.marina-lipno.cz

V resortu se nachází dětský klub medvěda Bolla,
který děti zabaví na mnoho hodin. V klubu si mohou
zahrát Xbox hry, vyrobit si něco na památku nebo
vyzkoušet svou fantazii v tvořivých dílnách. Nechybí
zde ani dětské kino plné pohádek a dětské diskotéky
s medvědem Bollem.

Restaurace a kavárna Marina
Lipno

Na správné dovolené nesmí chybět ani dobré jídlo.
Přímo u břehu lipenského jezera se nachází kavárna
a restaurace Marina Lipno, kde si můžete vybrat z bohatého jídelního lístku, a pochutnat si tak na dobrém
jídle i pití.
Více informací naleznete na www.marina-lipno.cz.
TEXT: SÁRA KLEINOVÁ

Foto: archiv redakce

Komfortní ubytování

Rezervujte si
pobyt
ještě dnes!

WOMAN inspirace

INTACT
vám pomůže
s cizími jazyky

Představuji si, že na jazykové
kurzy do zahraničí jezdí převážně
středoškoláci. Nabízíte jazykové
kurzy i pro starší klienty?

Ano, nabízíme jazykové kurzy v zahraničí pro
všechny generace, ale víc než třetina našich zákazníků je starší 30 let a jejich podíl narůstá. Jsou to
lidé, kteří cizí jazyk potřebují k práci nebo by mohli
získat podstatně lépe placenou práci, pokud by angličtinu nebo jiný jazyk opravdu ovládali. Většinou se
snaží naučit angličtinu v kurzech, kam chodí po práci jednou týdně, jenže po několika letech zjistí, že se
v jazyce nijak neposunuli. Pak začínají uvažovat o jazykovém kurzu v zahraničí.

Jak dlouho kurzy trvají?

Kurzy trvají 2 a více týdnů a efekt je ohromný. Za
2 týdny absolvujete 60 lekcí, k tomu se budete bavit
s novými spolužáky a s hostitelskou rodinou. Za
2 týdny absolvujete skoro 100 hodin s angličtinou, což
je mnohem víc než za rok doma. Rozmluvíte se, získá-
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te sebejistotu a najdete nové přátele z nejrůznějších
zemí celého světa.

Jaké kurzy nabízíte pro děti
a mládež?

Nabídka jazykových pobytů pro děti a mládež je
ohromná. Rodiče můžou jet na kurz angličtiny na
Maltu nebo do Anglie s dětmi. Rodiče chodí do školy pro dospělé a děti do školy pro děti a bydlí spolu
v apartmánu nebo v hotelu.
Druhá možnost je poslat dítě ve věku 12–17 let na
2týdenní anglický jazykový pobyt se skupinou českých dětí, kterým je po celou dobu cesty a pobytu
k dispozici delegát Intactu. A třetí možnost je poslat dítě individuálně s tím, že na cílovém letišti je
vyzvedne zaměstnanec školy, odveze je do ubytování
a pak se o studenta starají zaměstnanci školy.
Můžete také poslat svoje dítě mladší 18 let na
střední školu do Anglie, Kanady, na Nový Zéland, do
Německa. Na střední školu se jezdí na čtvrt roku, na
pololetí nebo na celý rok.

Nabízíte podzimní slevy?

Ano, nejvíc slev je právě na podzim. Intact nabízí
jazykové kurzy v roce 2020 za ceny roku 2019 zákazníkům, kteří si kurz objednají do konce října 2019,
výjimečně i do konce listopadu 2019. Stačí se podívat
na www.intact.cz.
TEXT: SOŇA PAŘÍŽSKÁ

Originální švýcarské magnetické
stavebnice
pro všechny věkové kategorie

Foto: archiv Intact

Firma Intact - STUDIUM
v ZAHRANIČÍ je cestovní kancelář
specializovaná na JAZYKOVÉ kurzy
a STŘEDOŠKOLSKÉ studium
v zahraničí. Za 28 let VYSLALA do
světa desítky tisíc zákazníků všech
GENERACÍ, kteří se chtěli RYCHLE
a kvalitně NAUČIT cizí jazyky. Jak
vše probíhá, nám prozradil
PhDr. Karel Klusák, majitel
a ředitel společnosti.

www.magnethrou.cz

Objevujte krásu
b ez hranic
Východní Morava
a
Trenčín region
www.vychodni-morava.cz

Kroměříž

ZOO Zlín a zámek Lešná

Vydejte se poznávat krásy dvou regionů a poznejte místa, která jste ještě neviděli. I tak lze jednoduše charakterizovat projekt, který společně realizují region
Východní Moravy a Trenčín region.
Prostřednictvím malované brožurky a malované
mapy dvou sousedních turistických regionů –
Východní Moravy z České Republiky a Trenčín
regionu ze Slovenska – se dostanete na místa,
která jste možná ještě nenavštívili.
Slovenský chlapec Juraj a jeho česká kamarádka Eliška vás provedou zajímavými, známými
i méně známými místy a společně s nimi zažijete

příběhy s poznáváním spojené. Jedním z nich
je například smutný osud dívky Katarínky, který
se vypráví u hradu Lednica v Bílých Karpatech.
Krásná malovaná mapa vás nejenom zaujme,
ale poskytne vám základní představu o tom, kde
při svém putování můžete čekat kopce, kde se
prohánějí koně, pasou ovečky. Malované jsou
i obrázky vybraných turistických cílů, takže zís-

káte představu o tom, jak asi cíl vaší cesty bude
vypadat. Kdo rád vyhledává tematické výlety,
pak zde nalezne inspiraci. Poznávání s Jurajem
a Eliškou vás určitě bude bavit. A proto neváhejte
a objevujte krásu bez hranic.
Projekt Kulturní a historické dědictví jako
základní atribut národního uvědomění realizují
dvě partnerské organizace, a sice Centrála
cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
a Trenčín region za finanční pomoci evropských zdrojů Interreg V-A Slovenská republika
– Česká republika.

Považský hrad Považská Bystrica

Zámek Vizovice
Hrad Buchlov

www.trencinregion.sk

Trenčín

Jsme si blíž, než myslíme

Bojnice

Realizováno v rámci projektu Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění,
číslo projektu 304021C926, hrazeného z dotace Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Valašské muzeum v přírodě
Rožnov pod Radhoštěm

Kroměříž
Květná zahrada

Mohyla generála M. R. Štefánika
.Brezová pod Bradlom
Trenčiansky hrad

Beckovský hrad

Bojnický zámok Bojnice

Realizováno v rámci projektu Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění,
číslo projektu 304021C926, hrazeného z dotace Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

WOMAN inspirace

Proč si děláme tolik

SELFIE?
Po čem toužíme?

Prý je děláme VŠICHNI. Někdo VÍC, někdo MÍŇ.
Sociální sítě jsou jasným DŮKAZEM, že focení
SELFIE je celosvětovým fenoménem. Jak se to ale
stalo? Dělá nám dobře UKAZOVAT světu, jak jsme
krásní? Je FOCENÍ selfíček voláním po lepším
sebevědomí? Nebo je jejich ¸KOUZLOª
někde úplně jinde?
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nálada klesá. Ale když dostanou deset liků do první
minuty, pak je svět krásný. Možná, že nakonec nejsme
tak nezajímaví a máme super život.

Není selﬁe jako selﬁe

Prvním průkopníkem „selfíček“ je prý anglický fotograf Joseph Byron, který si svoje první selﬁe vyfotil
již v roce 1909. Ale co třeba středověcí malíři, kteří
s pomocí zrcadel malovali svoje autoportréty – byli
to narcisté, jak se dnes mluví o selfíčkářích? S příchodem moderních telefonů jednadvacátého století se
se selﬁe doslova roztrhl pytel a ve společnosti panuje
představa, že kdo je na svém proﬁlu nemá, tak se snaží jít účelově proti proudu. Selﬁe nemusí být špatné,
stejně jako u čehokoli jiného je ale i zde důležitá míra
a umírněnost. Pokud sem tam zveřejníte selﬁe s konkrétním obsahem, je to v pořádku. Uběhla jste závod

Foto: archiv redakce

Pokud máte proﬁl na sociálních sítích, nevyhnete se
jim: v autě, před zrcadlem, v baru, před Eiffelovkou,
u jídla, při cvičení, ve vaně, před běháním, po běhání...,
jsou všude, kde to jde. Vítejte ve světě selﬁe! Stačí vytáhnout z kapsy svůj smartphone a celý svět vidí, jak
jsme dneska krásní, a hlavně kde a s kým jsme, co děláme, jak si žijeme. Ale proč? Selﬁe se stala klíčovým
zdrojem osobního vyjádření a jsou pro lidi rychlým
a pohodlným způsobem, jak okamžitě uspokojit spoustu svých osobních potřeb a zároveň se prezentovat tak,
jak chtějí, aby je viděli ostatní. Co všechno lidé vlastně
prostřednictvím selﬁe hledají? Chceme být milováni
a obdivováni. Když zveřejníme selﬁe, dychtivě očekáváme reakci, a to samozřejmě pozitivní. Většina lidí
vydrží pár minut, než poprvé zkontroluje, jak rychle
rostou palce nahoru. Proč? Protože se chtějí cítit milováni. Když po pěti minutách nemají žádný like, jejich

a máte medaili, vyzkoušela jste něco nového, máte
sraz se spolužáky. Pokud si otevřete svou galerii
v telefonu, určitě tam fotograﬁe ve stylu selﬁe objevíte. Nejspíš to budou fotky s kamarádkami, snímky
z dovolené, z večírku nebo pusa z výletu s vaší láskou. Selfíčka tohoto typu jsou podle psychologů ještě
v pořádku. Nechce se vám říkat si o vyfocení obsluze
nebo cizím kolemjdoucím a tak vytáhnete selﬁe tyčku
a cvak, cvak, cvak – máte fotku ze chvíle, kterou si
chcete uchovat v paměti. Koneckonců kdy jste naposledy viděla turisty bez selﬁe tyče? Je to rychlé, jednoduché a nestane se vám, že by vám někdo utekl s foťákem, jako tomu bývalo ještě před dvaceti třiceti lety.
Jenže v okamžiku, kdy ve svém mobilu objevíte várku
nesmírného množství téměř na píď stejných fotograﬁí, které se odlišují jen úhlem objektivu nebo mikroskopickým pohybem hlavy, bez konkrétního sdělení,

je jasné, že toužíte po pozornosti, které se vám pravděpodobně v reálném životě tolik nedostává. Vědci ze
Spojených států, kteří zkoumali tento fenomén, došli
k závěru, že za láskou k objektivu a vlastnímu obrazu
nemusí stát jenom narcismus, a vášnivé „selfíčkáře“
rozdělili do čtyř skupin.

Komunikátoři

Členové první skupiny prahnou především po komunikaci a selﬁe dělají proto, aby své přátele, příbuzné a příznivce zapojili do diskuzí. Mohou jimi vyjadřovat nějaký svůj postoj, výzvu společnosti, která má
vyvolat živou debatu o daném tématu nebo něčem podobném. Cílem je vzbudit rozruch. Jako příklad vědci
uvedli selﬁe, kdy lidé chodí k volbám a fotí se, jak
házejí lístek do volební urny s titulkem „Už mám splněno“. Lidé tím chtějí ostatní povzbudit, nebo dokonwww.PERFECTWOMAN.cz 217
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ce vyburcovat k tomu, aby neseděli doma a šli volit.
V komentářích pod takovou fotograﬁí se pak většinou
rojí názory o občanské povinnosti jít hodit svůj hlas,
koho jsem volil já a podobně.

Autobiografové

Tomuhle typu lidí jde o zaznamenání nejvýznamnějších momentů jejich života. Fotí téměř výhradně
pro svou potřebu a kvůli důkladné archivaci, vzbudit
zájem u ostatních lidí není tolik důležité. Příkladem
jsou cestovatelé, kteří fotí řadu selfíček ze svých dobrodružných cest, ale můžete to být i vy, když si chcete
zaznamenat nějaký důležitý okamžik vašeho života.
Díky selﬁe můžete alespoň vzdáleně zachytit kouzlo
okamžiku, který právě prožíváte. Otázkou je, zda se však
jeho focením nevytrhujete
z onoho prožívání. To už je na
každém z nás, aby si rozhodl,
co má pro něj větší hodnotu.

Propagátoři
vlastní osoby

Kromě již zmíněných důvodů existuje i další motivace, která může kromě potřeby zvýšit si sebejistotu
stát za oblíbeností autoportrétů. Selﬁe je stejně jako
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Selﬁe jako závislost

Nesmíme ale zapomínat na to, že focení selﬁe, stejně jako každá jiná činnost na sociálních sítích, se
může rychle zvrhnout v závislost. Existují některé
patologické formy, které svědčí o obsesivních poruchách nebo kompulzivním chování. Selﬁe baví totiž
hlavně svoje autory. Všem
ostatním je to jedno. Variace na padesát odstínů
dokonalého looku jedné
a té samé osoby v ten samý
okamžik ve skutečnosti nikdy nikoho nebavily, a to
ani když byly selﬁe fotky
na sociálních sítích v plenkách. Všichni jsme zaplaveni nejlepšími fotograﬁemi našich přátel, rodiny,
umělců, blogerů a dalších
lidí. Je to tlak a my chceme ukázat, že jsme také
zajímaví. Neustále vidíme
své přátele na dovolené,
jak dělají zábavné aktivity,
jak skvěle tráví čas se svými dětmi a rodinou. A to
nás vede k tomu, abychom
přistoupili k sebeobraně
a začneme postovat „na
oplátku“ náš život. Ukazujeme sobě i druhým, že i my jsme v pohodě, zábavní
a na skvělé dovolené. Jenže všichni také víme, že není
nic staršího než včerejší příspěvek, který už sociální
sítě nikomu nezobrazují. Proto musíme vyfotit něco
nového.Tak vzniká závislost na obdivu druhých, kteří
naše sebevědomí drží v hrsti jen tím, zda se rozhodnout kliknout na „líbí se mi to“, nebo ne. Pokud to tak
máme, pak nejdůležitější je si uvědomit, že tu moc
jsme jim dali my sami.
TEXT: OLGA STRNADOVÁ

Focení selfie,
stejně jako
každá jiná činnost
na sociálních
sítích, se může
rychle zvrhnout
v závislost.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na
zmíněné narcisty, do jejichž
škatulky ve většině případů
s největší pravděpodobností patří i řada z nás. Jejich
cílem je dokumentovat celý
svůj život a prezentovat se
ostatním v tom nejlepším
světle. Po tom touží drtivá
většina lidí. Zářným příkladem je mnoho celebrit
a mediálních osobností. Na
internetu se jako protipól
objevuje i mnoho fotek, které
dokazují jak „instagramová dokonalost“ lže. Málokdo
vypadá ve skutečnosti tak bezchybně jako na fotkách,
kterých má plný proﬁl. Na druhou stranu mnoho selfíčkářů jednoduše odpoví: „Když mi to sluší, tak proč
se prostě nevyfotit?!“

Selﬁe jako poselství

jiné obrazy a fotograﬁe vlastní formou komunikace.
Můžeme s ní upozornit na nějaký jev, probudit okolí k nějakému činu, ukázat jim svůj úhel pohledu.
V tomto případě jsou příkladem arabské dívky, které se vyfotily při řízení automobilu, jež je v těchto
zemích pro ženy zakázané. Šlo o vyjádření protestu
a seberealizaci v silně restriktivním prostředí.
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Nejvyšší řada Fenix 6X má velký barevný displej s úhlopříčkou 1,4“ a model Fenic 6X Solar má navíc krycí
sklíčko Power Glass se solárním nabíjením. Takový
displej dokáže při dobrých světelných podmínkách
prakticky zastavit vybíjení baterie. Ať už si vyberete kterýkoli model, všechny jsou chráněny tvrzeným
sklíčkem buď Gorilla Glass 3 nebo Sapphire Crystal, které je ochrání během vašich adrenalinových
výletů.

Garmin Fenix 6:

Nadupaný společník pro každý den

Nic víc už nepotřebujete

Nezáleží na tom, jestli ráda běháte na pásu v tělocvičně, v parku nebo vyrážíte na horské túry, vždycky
potřebujete dobrého parťáka. A tím nejlepším jsou
stylové chytré hodinky, které se dokážou přizpůsobit
vašim potřebám.

Na první pohled

Co si budeme povídat, my ženy dáme v první řadě
na vzhled, chceme se líbit sobě i okolí v každé situaci,
a tak oceňujeme věci, jejichž design je multifunkční.
A přesně takové jsou i Garmin Fenix 6, které se díky
svému vzhledu dají nosit nejen na sport, ale také na
každodenní nošení a ostudu v nich neuděláte ani ve
společnosti. K dispozici jsou ve třech velikostech, Fenix 6S, Fenix 6 a Fenix 6X a každá velikost má navíc
hned několik barevných i materiálových provedení.
Prémiové modely jsou navíc vyrobeny z prémiových
hodinářských materiálů, ke kterým patří kůže, safí-
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rové sklo či tkané řemínky z nylonu. Fenix 6S změří
a podrobně vyhodnotí většinu sportů včetně běhu, jízdy na kole, plavání, lyžování nebo golfu.
My v redakci jsme měli možnost testovat model
s nejmenší velikostí těla a displeje, jehož průměr je
stejně jako u předchozího modelu Fenix 5S Plus 1,2“.
„Další testování a zase bomba, a tentokrát zatím ta
největší. Když jsem zjistila, že na trhu se objeví ,šestky‘, které kromě map budou mít i speciální režim pro
treky a určité dobíjení pomocí solar, byla jsem hodně zvědavá. Snažím se totiž, co to jen jde, vyrážet na
treky do hor, ať to bylo Rumunsko, Francie nebo naposledy Slovensko, a tahání power banky a případně
i map není vždycky výhra,“ říká naše zapálená sportovkyně Jarka. Kromě nejmenšího modelu Fenix 6S,
jež je vhodný pro útlá zápěstí, se nabízí i model Fenix 6
s displejem 1,3“, vyšší kapacitou baterie a pamětí
32 GB pro hudbu a topograﬁcké mapy celé Evropy.

Foto: archiv Garmin

Ještě než začnete psát Ježíškovi, CHTĚLI bychom vám PŘEDSTAVIT
BOMBASTICKÉ chytré HODINKY Garmin Fenix 6, které svého
nositele dostanou všestranným SPORTOVNÍM zaměřením.

Protože vzhled není všechno, pojďme se podívat
na to, co tenhle parťák dokáže. Garmin Fenix 6 se
pyšní kompasem se třemi osami, gyroskopem a barometrickým altimetrem pro měření výšky pomocí
tlaku vzduchu. Je schopen sbírat data z GPS i systémů GLONASS nebo Galileo. S navigací souvisí
i mapy, které jsou ve vybraných modelech Fenix 6 dokonce předinstalované. K dispozici jsou přesné topograﬁcké mapy Evropy a zmapováno je také více než
2000 lyžařských středisek a přes 40 000 golfových resortů po celém světě. Navíc měří tepovou frekvenci
pomocí optického senzoru přímo ze zápěstí. Disponuje
ukazatelem VO2 max, podle něhož budete lépe kontrolovat svou fyzickou kondici, a funkcí PacePro, která
dokáže naplánovat běžecké tempo závodu s ohledem
na členitost terénu. Stále to ale není všechno, co nová
generace chytrých hodinek může nabídnout. Fénix6
dohlíží na úroveň stresu, který zažíváte, počítá spálené kalorie a také vaše kroky. Podporuje pokročilý
monitoring spánku a funkcí Pulse Ox zaznamenává
míru okysličení krve. Měří ale i čas odpočinku, hodnotu laktátu v krvi, tempo, měření anaerobního prahu
nebo rychlost. Kromě toho pomáhá stanovit týdenní
milníky a zaznamenává běžeckou historii. Zobrazit
si můžete také aklimatizační měření, které dokáže
stanovit, jak se dokážete adaptovat ve vyšších nadmořských výškách i v teplejším nebo vlhčím klimatu.
Během tréninku se na displeji zobrazuje souhrn in-

formací a měřených hodnot. „Hodinky jsem testovala
při běhu, což je pro mě sport číslo jedna. Musím říct,
že mě dostalo množství přehledných informací, které
na mě vykoukly bez nutnosti jakkoliv překlikávat. Na
displej se prostě vejdou informace o rychlosti, vzdálenosti, tepu a další. Oceňuji, že během běhu na pásu
nebyl problém se synchronizací. Výhodou je, a vlastně
již jde o standard u hodinek Fénix, měření tepu ze
zápěstí, což jako pouze hobby běžec oceňuji, protože
hrudní pás mi k srdci úplně nepřirostl,“ říká právnička Jarka, která s námi hodinky testovala.

Vše v jednom

Chytré hodinky ale nejsou jen sportovní záležitostí. Pokud si hodinky spárujete s telefonem, budou
se na nich objevovat notiﬁkace a vy tak nezmeškáte
ty nejdůležitější zprávy a hovory, aniž byste musela
mít telefon stále v ruce. Navíc když budete připojena k telefonu s datovým připojením, budou hodinky
při sportu schopny i detekce nehody. Skvělou věcí je
funkce bezkontaktních plateb s Garmin Pay. Co se
týká baterie, ta má větší výdrž, než tomu bylo u předešlých modelů. V režimu chytrých hodinek vydrží
s energií celých 14 dní, v režimu aktivní GPS to je asi
36 hodin v módu expediční GPS asi 28 dní. A pokud si
pustíte svou oblíbenou hudbu, které se tam vejde asi
2000 skladeb, čeká vás příjemně strávených 10 hodin.
A pokud budete baterii šetřit, vydrží neuvěřitelných
48 dní na jedno nabití. „Výdrž je u Fenix 6 opravdu
neskutečná. To, že není potřeba nabíjet příliš často,
zejména pokud třeba není čas na sport či na sport,
kde by byla vyšší spotřeba baterie, lze na potřebu nabíjení skoro zapomenout,“ říká milovnice běhání a dodává: „Osobně preferuji větší displej, takže pokud to
s Ježíškem vyjde, tak to bude model vyšších rozměrů,
ale to je skutečně pouze osobní preference.“
Cena hodinek je od 14 990 Kč do 21 990 Kč. Více
najdete na www.garmin.cz.
TEXT: MICHAELA ČENTEŠOVÁ
www.PERFECTWOMAN.cz 221
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5důvodů,
proč vyrazit na výlet
na KOLOBĚŽCE!

Ačkoliv jsme ZVYKLÍ vyrážet na turistické VÝLETY po krásách naší země
buď PĚŠKY nebo na kolech, rok od roku roste obliba CESTOVNÍCH
koloběžek. Pokud ještě nejste ŠŤASTNOU majitelkou takového stroje,
máme pro vás hned PĚT DŮVODŮ, proč to změnit!
Jízda na koloběžce je pro tělo velmi zdravá. „Při
jízdě na koloběžce dochází k celkové stabilizaci kyčlí
a trupu. Zároveň jsou posilovány největší svalové
skupiny včetně hlubokého stabilizačního systému
páteře, čímž dochází k ovlivnění a kompenzací svalových dysbalancí. A nejen proto je koloběh vhodným
kompenzačním cvičením často využívaným i jako poúrazová terapie,“ říká MUDr. Kamil Ramík, specialista na léčebnou a sportovní rehabilitaci.

2. Jsou univerzální a pro každého

Koloběžka není kolo. Nevylézáte na ni jako na koně,
nemusíte balancovat, než najdete druhou šlapku,
a nebojujete s rovnováhou, než se rozjedete. Co z toho
plyne? Koloběžky mají věkové rozpětí využitelnosti od
4 do 99 let. Kromě toho jsou v podstatě univerzální –
když máte doma jednu velkou koloběžku, může na ní
jezdit téměř kterýkoliv člen rodiny.

3. Jsou bezpečné

Koloběžky jsou bezpečnější dopravní prostředek,
než již zmiňované kolo. Nesedíte na vysokém sedle
a oběma nohama jste v podstatě neustále při zemi.
Kvalitní velké koloběžky mají stejně spolehlivé brzdy
Shimano jako špičková kola, a pokud se nebudete řítit adrenalinovým sjezdem z prudkého kopce bez brždění, v podstatě není způsob, jak spadnout.
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4. Zážitky, zábava i cvičení

S koloběžkami můžete vyzkoušet spoustu nových
věcí. Na mnoha našich horách najdete půjčovny koloběžek pro sjezd po speciálních trasách a návrat
lanovkou. Existují i ucelené programy koloběžkových aktivit ve skupině. Jako příklad uveďme projekt Kostka Active, což je zážitková jízda pod vedením zkušených a vyškolených lektorů. Jednotlivé
lekce, které probíhají po celé republice, v sobě skrývají nejen jedinečný zážitek z jízdy, ale také výuku správné techniky jízdy a motivačních cvičení,
kdy se tento program stává nejen poznáním sebe
sama a přírody, ale v různých formách i rekondičním a kondičním tréninkem s různým cílovým
zaměřením.

5. Společně s rodinou, přáteli i se
psem!

Vše souvisí se vším – z předchozích bodů vyplývá,
že jízdu na velkých koloběžkách si můžete užít jak
sama, tak s partnerem, rodinou, přáteli. Na koloběžkách můžete kdykoliv zastavit, podívat se na krásný
strom či kapličku, vyfotit hrad nad řekou nebo si za
jízdy povídat. A co víc, s koloběžkami uzpůsobenými na „mushing“ můžete vytáhnout na aktivní výlet
i svého psa a užít si další rozměr koloběhu i se čtyřnohými členy rodiny.
TEXT: SOŇA PAŘÍŽSKÁ

Foto: archiv Kostka

1. Koloběžky uzdravují záda

77 PRODEJEN + E-SHOP

WWW.A3SPORT.CZ

PRÉMIOVÉ TENISKY
A STREETOVÉHO OBLEČENÍ
ZA SUPER CENY NA E-SHOPU

Aktuální seznam všech prodejen A3 SPORT a A3 COOOL
najdete na www.a3sport.cz pod odkazem PRODEJNY.

WWW.A3COOOL.CZ
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PŮJČKY

Půjčky a SPLÁTKY jsou běžnou
součástí našich nákupů. Na podzim
je o ně NEJVĚTŠÍ zájem. Klíčové
pro zdravé přežití je UDRŽET si ve
svých DLUZÍCH přehled a půjčovat
si jen od prověřených INSTITUCÍ.
„A NEPODCENIT relativně drobné
půjčky a nedoplatky. 85 % všech
dluhů v EXEKUCI jsou ty do 10 tisíc
korun,“ doplňuje David Šmejkal
z Poradny při finanční tísni.
„Půjčku má každý třetí Čech. A často nezůstává jen
u jedné. Z průzkumů ale vyplývá, že čím více úvěrů,
zejména těch drobných, lidé mají, tím častěji se dostávají do potíží se splácením,“ vysvětluje Filip Belant,
který má na starost nezajištěné úvěry v České spořitelně. Případy, kdy lidé mají více půjček, nejsou zdaleka ojedinělé. Počítají se sem totiž i všechny nákupy
na splátky, kreditní karty, leasing auta nebo třeba
hypotéka na dům. A s jejich nabídkami se v posledních letech roztrhl pytel.
I proto mnozí lidé najednou zjistí, že mají třeba
10 různých půjček. A možná i problémy s jejich splácením. „Zpětně lidé sami přiznávají, že do potíží je
dostalo hlavně přecenění vlastních sil a příliš mnoho

souběžných půjček,“ říká David Šmejkal. Většina klientů věří, že splácet pár stovek měsíčně si budou moci
dovolit. Ale i malé dluhy umí dát zabrat. A udržet
kontrolu nad všemi závazky a zkoordinovat jednotlivé splátky dá práci. I v případě, že je rodinná kasa
v plusu. Klient totiž musí třeba desetkrát do měsíce
posílat platby. Každou v jiné výši, v jiném termínu,
a hlavně na jiný účet.
V takové situaci odborníci doporučují spojit všechny
dluhy do jednoho. „Říká se tomu konsolidace a znamená to, že jedna banka spojí všechny klientovy úvěry
do jednoho. Klient pak má jen jeden splátkový kalendář, jedny férové podmínky a jen jednoho partnera,
s nímž musí v případě potíží komunikovat. Přehledné,
jednoduché, a navíc i výrazně bezpečnější,“ vysvětluje
Filip Belant s tím, že právě Česká spořitelna garantuje klientům nejnižší možnou měsíční splátku úvěru
tak, aby co nejméně zatěžovala jeho rodinný rozpočet.
„Po sloučení úvěrů má klient často lepší podmínky,
než měl původně u jednotlivých obchodníků. Není výjimkou, že nakonec klienti platí na splátkách méně
než doposud,“ potvrzuje David Šmejkal.
Díky konsolidaci se také výrazně zvyšuje bezpečí
klienta. Drobné půjčky totiž poskytují stovky různých
ﬁrem, z nichž některé mají nastavené velmi tvrdé
podmínky a pro klienta představují velké riziko. Tím,
že klient konsoliduje své úvěry a převede je všechny
do jedné banky, získává silnou ochranu. Banky podléhají přísné regulaci a jejich povinností je chránit
klienty před rizikovými situacemi.
TEXT: SOŇA PAŘÍŽSKÁ

Foto: archiv redakce

bez rizika
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ZAHRAJTE SI

BÁJEČNÉ HRY OD ČESKÝCH AUTORŮ

Investice do

ZLATA?

né
Zábav
É
ČESK
HRY

DIAMANTOVÝ LES
Zorientuj se v roli trpaslíka v tajemném lese plném nástrah a najdi jako první 4 blýskavé
diamanty! Dětská strategická hra s prvky pamatování a variabilním hracím plánem.

Ideální řešení před
finanční krizí

Autor:

Olda Rejl

2-4
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5+

2-6

45

6+

Z aktuálního stavu EKONOMIKY je patrné, že se brzy dočkáme další
hospodářské krize. Momentálně nedokážeme PŘEDPOVĚDĚT, kdy přesně
se dostaví, a proto je DŮLEŽITÉ se na ni dopředu připravit. Ochraňte své
PENÍZE co nejlépe a investujte do zlata, jehož CENA v období krize stoupá.

Potěšte zlatem novomanžele či
narozené dítě

Cihličky, destičky či mince. Způsobů, prostřednictvím kterých do zlata investovat, je hned několik.
Mnoho z nich má navíc přidanou hodnotu. Například
Česká mincovna nabízí speciální edice, které můžete
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FARAO - TAJEMSTVÍ PRASTARÉ HROBKY

využít jako svatební dar či zařídit novorozenci jeho
první opravdovou investici.
Možností je však mnohem více. Mincovna také nabízí širokou nabídku investičních zlatých a stříbrných
medailí s motivy slavných zpěváků, historických událostí či třeba sportovců, které mají kromě investičního
potenciálu i vysokou sběratelskou hodnotu.

Staň se archeologem, najdi starověké nápisy v chodbách pyramidy, odolej nebezpečným nástrahám a odhal jako první tajemství prastaré hrobky.
Napínavá strategická rodinná hra,
2 obtížnosti, variabilní hrací plán.
Autor:

Jiří Slavík

Myslete na budoucnost. Založte si
Zlaté spoření

Kromě široké nabídky mincí a medailí nabízí Česká
mincovna také unikátní příležitost, jak spořit do zlata bez vysokého kapitálu. Se Zlatým spořením si určíte výši finančního obnosu, který si chcete pravidelně
odkládat. Spořit můžete už od 500 korun měsíčně.
Tato investice funguje na téměř stejném principu
jako stavební spoření. Jediný rozdíl je v tom, že své
peníze ukládáte do reálných zlatých slitků, které vám
mincovna zdarma hlídá v bezpečnostních trezorech.
Postupně tedy své finance přeměňujete na zlato, které si můžete kdykoliv vyzvednout nebo prodat. Mincovna vám totiž garantuje možnost zpětného výkupu.
Pokud vás Zlaté spoření zaujalo, ale hledáte
k němu další alternativu, můžete své peníze investovat do dalšího drahého kovu. Česká mincovna totiž
nově od září spouští spoření do stříbra.
Více informací naleznete www.ceskamincovna.cz.
TEXT: SOŇA PAŘÍŽSKÁ

LOUKA JAK VYŠITÁ
Překvapivě strategická hra s nekonečným množstvím kombinací, která procvičí tvé
mozkové závity. Připrav si tkaničku a posbírej co nejvíce kytiček na louce! Buď pozorný,
zvířátka ti každou hru trochu pozmění!
Autor:

Tomáš Uhlíř

Foto: archiv redakce

Zlatý kov je z dlouhodobého hlediska považován
za jeden z nejlepších způsobů, jak uchovat hodnotu
svých naspořených finančních prostředků. Za posledních 10 let jeho cena za unci vzrostla o neuvěřitelných
129 procent. To ale není vše. Je historicky dokázáno,
že zlato je nejlepším ochráncem peněz právě při ekonomické krizi, na kterou bychom se měli připravit.
„V období krize má zlato tendenci stoupat, a proto
je ideální investovat do něj ještě před jejím začátkem.
Jedná se o stabilní zhodnocení peněz pro každého,
které je při nákupu v České republice navíc osvobozené od daní,“ uvádí Jaroslav Černý z České mincovny.
Sílu a stabilitu zlata dokazuje dlouhodobý vývoj
jeho ceny, který ukazuje, že ani v případě válek, přírodních katastrof či geopolitických změn neztratí výrazně svou hodnotu.
„Zlato se používalo jako univerzální platidlo už
v dobách, kdy neexistovaly současné státy ani měny.
Lidé ho proto od pradávna považují za symbol cennosti a bohatství, kterému věří i v těch nejtěžších obdobích,“ doplňuje Černý.
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WOMAN inspirace

I MAZLÍČCI
chtějí mít pohodlí

Kdo za to může?

Za plynatost (neboli odborně „ﬂatuenci“) u pejska
může v podstatě jeho páníček – přesněji řečeno výběr nesprávného krmiva. Nevhodné krmení s velkým
obsahem obilovin a nekvalitních surovin pes špatně
tráví, hnilobné procesy ve střevech pak produkují plyny na bázi čpavků, které musejí ven. Proto radši na
kvalitě krmiva nešetřete.
Namítáte, že jste vybrala kvalitní krmivo, a přesto váš pes „prdí“? Chyba může být v dávkování, nebo
jste třeba vybrala pro svého méně aktivního či staršího pejska krmivo až příliš „nabušené“ proteiny
a tuky. Ty nespotřebované se psovi začnou ve střevech
měnit v plyny. Takže buď vyměňte krmivo za „slabší“
(i od stejné značky), nebo snižte krmnou dávku.

Průjmy: Pozor i na parazity

Přemíra tuků i proteinů může vést až k průjmům,
a ty už mohou mít vážnější dopad na zdraví. Můžete
tedy snížit krmnou dávku, případně psovi podat speciální jogurt pro psy, který umí průjmy léčit i zastavit.
Zbystřete ale, jestliže předešlé rady nezabraly
a váš pes stále trpí průjmy, nebo se mu pravidelně
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V psím krmení nesmí chybět kvalitní maso doplněné
zeleninou, ovocem, bylinkami, probiotiky… a zásadně
musí bez chemických konzervantů a dochucovadel!

vracejí! U štěňat bývá velmi problematický parazit
„Coccidiasina“ (tzv. kokcidie). Napadá střevní klky
a narušuje trávení i obranyschopnost organismu.
U dospělých psů se zpravidla nevyskytuje. U nich zas
může problém způsobit parazit Giardia intestinalis
(tzv. giardie) nebo přemnožení viru Enterococcus faecalis. Léčba bývá složitější, zpravidla se neobejde bez
vyšetření trusu na přítomnost parazitů a nasazení
antibiotik.

Nové trendy ve zdravém krmení
psů

Jak tedy poznáte kvalitní krmivo, které je i nejlepší
prevencí na uvedené potíže? Především se nenechte
okouzlit líbivým obalem, ale vždy pečlivě čtěte složení
krmiva. Granule mají mít na prvním místě kvalitní
maso, jako např. kuřecí, hovězí, kachní aj. (nikoliv
směsi mas a podobné „dobroty“).
Zdravým trendem jsou krmiva ze špičkových surovin a zásadně bez chemie od české rodinné ﬁrmy
Yoggies®. Založil ji pan Švihálek poté, co zachránil
vlastní štěně po otravě a vytvořil pro něj speciální jogurt a následně i granule lisované za studena… Firma dnes vyrábí nejen unikátní jogurty pro psy/kočky
k posílení imunity, zmíněné granule lisované za studena bez konzervantů a chemie, ale i konzervy plné
kvalitního masa, vlastní pamlsky i doplňky potravy.
Jako jediní uvedli na trh unikátní syrovou potravu
„Maso+“ s miliony probiotik, která napodobuje kořist
psa v přírodě. A hlavně se důsledně řídí heslem: Zdraví začíná v misce®.
TEXT: SOŇA PAŘÍŽSKÁ

Foto: Aneta Jungerová

S tím, že si PEJSEK trochu
„UFOUKNE“ – a to většinou na
místech, jako je restaurace, tramvaj
či na návštěvě – se SETKAL nejeden
MAJITEL psa. Staré přísloví
dokonce praví, že „lepší jeden prd
než deset DOKTORŮ“. Jenže, neměla
byste to podceňovat. NECHCEME
vás vůbec STRAŠIT, ale zkuste tomu
věnovat pozornost – v zájmu svém,
a hlavně v ZÁJMU ZDRAVÍ
svého pejska.

WOMAN apetit

SUPERPOTRAVINY
z domova i exotiky

kovině střev a také cukrovce. Užívá se šťáva z aloe
vera, která se může přidávat do smoothie, gel aloe
vera se přikládá přímo na pokožku.

Goji

Plody kustovnice čínské pocházejí z Asie a obsahují
mimo jiné 18 druhů aminokyselin. Mají antioxidační
účinky, dokážou harmonizovat funkci jater a ledvin
a posilovat obranyschopnost. Působí dokonce proti
alergiím a astmatu. Jejich konzumace má pozitivní
účinky na zrak a také na dlouhověkost i sexuální apetit. Navíc mají vysoký obsah vápníku, železa, selenu,
beta-karotenu a vitaminů C, B1 a B2. Můžete je jíst
buď jen tak jako oříšky nebo přidávat do koktejlů,
müsli nebo třeba do salátu.

Už sám název
SUPERPOTRAVINY
napovídá, že se jedná
o VÝJIMEČNÉ potraviny
doslova NABUŠENÉ
vitaminy, minerály
a vším, co je PROSPĚŠNÉ
pro naše tělo.

Borůvky

Blahodárné účinky borůvek jsou už notoricky známé. Bojují se záněty močových cest, jsou bohaté na vitamin C, draslík a železo a mají protirakovinové účinky. Pomáhají ale i při léčbě chřipky, angíny nebo při
hubnutí. Při dlouhodobé konzumaci zlepšují borůvky
zrak i vzhled pleti. Navíc mají antioxidační účinky,
díky kterým si na vás netroufnou volné radikály.

Na seznamu superpotravin jsou většinou záhadně
znějící jména, která patří k ještě záhadnějším potravinám, jež se dovážejí přes polovinu světa. Jenže superpotraviny najdete i v lokálních zahrádkách našich
babiček. Kdo by to byl řekl do takového květáku, brokolice nebo kapusty, že mají superschopnosti.

Superpotraviny jsou super nejen proto, že obsahují maximum prospěšných látek, dokážou bojovat
proti rakovině, snižovat cholesterol nebo napomáhat
správnému trávení, ale také proto, že nepotřebují
žádné přikrášlení. Většinou se konzumují ve své čisté
přírodní podobě, syrové a nebo se přidávají do smoothie nápojů, které jsou snadno stravitelné a jednoduché na přípravu.

Acai berry

Plody palmy Acai jsou nasládlé tmavé bobulky podobající se hroznovému vínu. Skrývají v sobě doslova
koktejl prospěšných látek. Podporují obranyschopnost organismu, díky vláknině mají blahodárné účinky na trávení a při dlouhodobé konzumaci dokážou
předcházet onemocněním srdce. Obsahují omega 3,
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6 a 9 mastné kyseliny, které dodávají energii a také
vytrvalost svalům. Své místo na seznamu superpotravin si vysloužily také pro vysokou koncentraci vitaminů A a B, které mimo jiné přispívají k duševní
vyrovnanosti, také hořčíku, mědi, zinku a vitaminu C.
Vápník a draslík zase preventivně chrání oběhovou
soustavu.

Aloe vera

Dužnatá rostlina, která je známá svými regeneračními účinky na pokožku, je bohatá na hořčík, zinek,
vápník, vitaminy A, C a B12. Celkově obsahuje asi
200 významných látek, což rozhodně není málo. Dokáže bojovat proti únavě, napomáhá oslabenému
imunitnímu a trávicímu systému a snižuje stres
a napětí. Její konzumace předchází paradontóze, ra-

Foto: Alexander Mils, Unsplash.com

10 superpotravin, které zařaďte do
jídelníčku

Brokolice

Brokolice obsahuje látky mající schopnost snižovat
riziko rakoviny, je bohatá na vitaminy C, E a B1, kyselinu listovou, železo, draslík, vápník a zinek, také
fosfor a má vysoký obsah vlákniny, takže příznivě
ovlivňuje trávení. Působí proti nervozitě i stresu
a řadí se nejen mezi superpotraviny, ale také je takzvanou potravinou pro mozek, zlepšuje paměť, soustředění i kreativní myšlení.

Chia semínka

Tahle malá černá zrnka dokážou ve vodě nabobtnat
a vytvořit tak jakýsi gel, který je pro tělo lehce stravitelný a dokáže organismus chránit před dehydratací.
Mají vysoký obsah omega 3 mastných kyselin. Podporují správnou funkci ledvin a plic a mají hojivý účinek
na srdce, nervy i cévy. Navíc podporují trávení, a protože dokážou velmi dobře zasytit, jsou nedílnou součástí hubnoucích programů. Stačí je nasypat do koktejlů, smoothie nebo z nich jednoduše připravit puding.

Granátové jablko

Královské ovoce je jedním z nejsilnějších antioxidantů vůbec, ničí rakovinotvorné buňky, posiluje
naše srdce. Obsahuje vitaminy B, C a také vitamin A
a opomenout nelze ani esenciální a neesenciální aminokyseliny, které jsou pro naše tělo velice důležité.
Mimo jiné dokážou zabránit ztrátě svaloviny, zamezit
únavě a zlepšit spánek.

Kapusta

Košťálová zelenina obsahuje vitaminy B1, B2, B3,
B6 a B9, vitamin C a také A, E a K1, který podporuje správnou srážlivost krve. Opomenout nejde ani
obsah vápníku, manganu, hořčíku, selenu, mědi,
fosforu, draslíku a železa. Díky nízkému obsahu
kalorií je kapusta vhodná při redukci hmotnosti,
působí proti stárnutí, snižuje cholesterol a riziko
kardiovaskulárních onemocnění. Díky luteinu chrání zrak proti šedému i zelenému zákalu a dalším
nemocem.

Konopná semínka

Konopná semínka jsou významným nositelem esenciálních mastných kyselin, a díky tomu mají blahodárné účinky na srdce i mozek i na krevní oběh. Dokonalý poměr omega 3 a omega 6 mastných kyselin,
aminokyselin a minerálů v čele s vápníkem, hořčíkem
a železem dělá z konopných semínek opravdový zázrak pro zdraví. Konzumovat je můžete jen tak jako
oříšky, přisypat je do koktejlů či salátů nebo je přidejte do těsta na koláč.

Květák

Skvělou potravou pro mozek je květák. Obsahuje
koktejl vitaminů a minerálů, mezi nimi sodík, zinek,
draslík, mangan, beta-karoten, lutein a vitaminy A,
B1–B6, C, E a K. Je významným antioxidantem, podporuje funkci imunitního systému, je prevencí proti
rakovině a čistí tlusté střevo. Také působí proti zácpě, podporuje trávení a vyprazdňování. A nejen to,
čistí také ledviny a močové cesty, podporuje klouby,
uvolňuje svalové napětí a má mnoho dalších účinků.
Ideální je chroupat jej v syrovém stavu jako zdravou
svačinku.
TEXT: MICHAELA ČENTEŠOVÁ
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A. Gr Avensteen

Pohyby ledu
Třicetiletý novinář Miroslav jen tak tak stíhá slavnostní
otevření nového skleníku. Mezi hosty slavnosti se
zatím proplétá tajemná dívka v černém. Za chvíli se ti
dva potkají a začne příběh o pravdách a lžích, o snech
a skutečnostech, o manipulaci a svobodné vůli.
„Román potěší především ty, kdo se nebojí přestoupit hranice
běžné detektivky. Čte se jedním dechem.“ — Anna Cima

Dárkové balení
olivových olejů
Dárková krabice na oleje
Black & White, 145 Kč.

Tekuté
ZLATO

s tAnisl Av HAvlíček
Prémiový bio extra panenský
olivový olej Echinac
Vyznačuje se plnější, dlouhou, jemnou
máslovou chutí s výrazným nahořklým
koncem s podtónem zeleného pepře
a rukoly, 410 Kč.

Syn buvola
V Agoku s Lékaři bez hranic
Lékárník Stanislav Havlíček rozvrhl zásobování africké lékárny na
devět měsíců dopředu, připravil správný protijed na hadí uštknutí
nebo namíchal tišící lék pro ošklivě popálenou holčičku. Nic ale
nebylo tak těžké, jako když Tomáše Šebka učil pěstovat rajčata.

Olivový OLEJ je základním KAMENEM
středomořské STRAVY. Vyniká nejen
ORGANOLEPTICKÝMI vlastnostmi, ale je
také velkým přínosem pro ZDRAVÍ.

Jaké příznivé účinky
má tedy na naše
zdraví?

Jeho
konzumace
pozitivně
ovlivňuje prevenci arterosklerózy,
čímž chrání před kardiovaskulárními chorobami. Pomáhá zlepšovat náš kardiovaskulární systém,
ale také chrání náš mozek. Spotřeba extra panenského olivového
oleje chrání paměť a napomáhá
schopnosti učení díky zdravým
mononenasyceným tukům.
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Olivový olej rovněž může pomoci zabránit všem druhům mentálního poškození, nebo je oddálit, což je spojeno s duševními
chorobami, jako je Alzheimerova
choroba. Posiluje také imunitní
systém a udržuje jej stále aktivní
díky silným antioxidantům a základním živinám, které obsahuje.
Jedna až dvě lžíce olivového oleje denně zabraňují ztrátě kostní denzity (hustoty) a zabraňují
osteoporóze. Olej také podporuje trávení, čímž snižuje sekreci
žaludeční kyseliny a je zdrojem
vitaminů A, D, E a K.
Tyto oleje a další produkty zakoupíte na www.ochutnejterozdil.cz.
TEXT: DANA KUBELKOVÁ

Extra panenský
olivový olej Echinac
Chuťově vyvážený, lehce
nahořklý, s vůní čerstvě
posečené trávy.
Nemá extrémně nahořklou
chuť, kterou většinou tato
odrůda mívá, 340 Kč.

Foto: archiv Olium Olivium a redakce

Vaření s takzvaným tekutým
zlatem je nejzdravější možností,
kterou prokázalo několik studií
o přínosech olivového oleje a jeho
nutričních kvalitách pro zdraví.

„Standa má pozorovací talent a znalosti místní fauny
a flóry hodné Emila Holuba. Nezapře vynalézavého,
praktického a ironií prosáklého Čecha.“ — Jan Trachta

JosepH incArdonA

Žár
Satirický román z mistrovství světa v saunování. Hlavními
favority jsou finský pornoherec a bývalý sovětský
voják. Rozkoš a potěšení proti disciplíně a rozumu.
Saunovací kabina je ideální jeviště, kde vrcholí dávné
křivdy, rodinné vztahy i potlačované emoce.

WOMAN apetit

Leli´s

CUPCAKES

Vyzkoušejte
CUPCAKES
z nové knihy Lelí
Hnidákové Velký
SEN o malém
DORTÍKU.

CALIFORNIA DREAM
Množství je uvedeno na 12 ks –
jeden plech cupcakes.
Suroviny:
Korpus:
215 ml slunečnicového oleje ●
240 ml podmáslí ● 200 g cukru
krystalu nebo domácího vanilkového cukru ● 2 vejce od šťastných
slepic ● ½ vanilkového lusku ●
200 g polohrubé mouky ● 135 g
hladké mouky ● 1 balíček kypřicího prášku ● špetka soli
Postup:
Do mísy kuchyňského robota jako
první nalejte slunečnicový olej. Do
oleje přilejte podmáslí, přidejte
vanilkový cukr a vyklepněte dvě
vejce. Vanilkový lusk překrojte,
jednu půlku rozřízněte a vyškráb-

MRKVOVÝ CUPCAKE

Postup:
Vejce v robotu vyšlehejte s cukrem,
přilejte olej a podmáslí. V robotu
vyměňte šlehací metlu za pádlo.
V druhé míse smíchejte prosátou
mouku, jedlou sodu, kypřicí prášek, skořici a sůl. Do mokré směsi
postupně přisypte směs suchou
a na pomalé otáčky zamíchávejte
pádlem. Poté přisypte nasekané
234 www.PERFECTWOMAN.cz

ořechy a nastrouhanou mrkev,
na závěr promíchejte stěrkou.
Předem připravené košíčky
plňte zhruba centimetr pod
okraj.
Pečte v předehřáté troubě zhruba
25 minut na 175 °C. Abyste si byla
jistá, že jsou dortíky dopečené, proveďte test špejlí. Dortíky vyndejte
z trouby a nechte vychladnout
přímo v plechu. Po vychladnutí je
vyndejte z plechu. Mrkvové dortíky jsou samy od sebe dost vláčné,
takže je není potřeba ničím plnit.
Zdobit je budeme tvarohovým
krémem.

TVAROHOVÝ KRÉM

Suroviny:
400 g plnotučného tvarohu (používám jaroměřický) ● 110 ml
33% smetany ● 70 g cukru moučka

Postup:
Tvaroh i smetanu vyndejte chladné z lednice až těsně před přípravou krému. Do mísy kuchyňského
robotu odvažte potřebné množství
obou surovin a přidejte prosátý
moučkový cukr. Postupně zapněte
robot až na nejvyšší otáčky a vyšlehejte do pevného krému, šlehá
se krátce. Hotovým krémem ihned
naplňte zdobicí sáček s trezírovací
špičkou a zdobte jím vychlazené
dortíky.
Zdobení: Dortíky můžete
dozdobit nasekanými vlašskými
ořechy a drobenkou z čokoládového korpusu, dozdobit se také hodí
cukrovou mrkvičkou, kterou si
můžete vyrobit z potahovací
a tvarovací hmoty Smartﬂex
Velvet.

Foto: Dr. Labeta

Suroviny:
3 vejce od šťastných slepic ● 200 g
cukru krupice ● 200 ml slunečnicového oleje ● 180 ml podmáslí ●
300 g polohrubé mouky ● 1 lžička
jedlé sody ● ½ sáčku (přesněji je
to 6,5 g) kypřicího prášku ●
1 lžička skořice ● špetka soli ●
40 g najemno nasekaných vlašských ořechů ● 120 g najemno
nastrouhané mrkve

něte z ní ostrým nožem zrníčka
do těsta. Tu druhou uložte zpět do
vzduchotěsné nádoby, aby zbytečně
neztrácela aroma. Poté do druhé
mísy prosejte polohrubou i hladkou
mouku a promíchejte ji s kypřicím
práškem. Mouku přesypte do mísy
kuchyňského robotu a přidejte špetku soli. Vše důkladně promíchejte,
až se těsto spojí. Plech na cupcakes
nejdříve vyložte papírovými košíčky
na pečení, do každého z nich dejte
pár čerstvých nebo mražených
borůvek, poté plňte těstem. Plňte
zhruba centimetr pod okraj. Pečte
v předehřáté troubě zhruba 20 až
25 minut na 175 °C. Dortíky vyndejte z trouby a nechte vychladnout
přímo v plechu. Po vychladnutí je
vyndejte z plechu.

Krémy:
Mascarpone krém: 125 g
mascarpone ● 125 g 33% šlehačky
Slaný karamel – krém: 125 g
mascarpone ● 50 g 33% šlehačky ●
75 g slaného karamelu
Na ozdobu:
6 ks karamelek ● čerstvé ovoce ●
lísky máty nebo krémové lístečky, na
které bude potřeba 50 g másla ●
1 lžička cukru moučka ● 1 lžíce
bezového sirupu ● zelená gelová
barva
Krém na tenhle dortík se dělá
z velice jednoduchého základu, a to
je mascarpone a šlehačka, podmínkou je mít aspoň 33% smetanu, ne
méně, a ještě lepší je 35%. Krém
je potřeba rozdělit na dvě poloviny a vyšlehat ho zvlášť. Nejdříve
doporučuji vyšlehat mascarpone se
šlehačkou, ideálně aby byly obě suroviny vyndané rovnou z lednice,
a na rychlé otáčky vyšlehat, pozor
nepřešlehejte, jakmile se vám zdá
krém pevný, naplňte jím cukrářský pytlík se špičkou. Ten nejprve
vložte do kónické nádoby, já používám tu od tyčového mixéru, na
kterou sáček navléknu a mohu ho
tak snadno plnit. Plňte ho pouze
do půlky sáčku (rozděleno na pravou a levou část, nikoli na spodní
a horní), krém je pevný a vznikne
vám tak půlka sáčku volná a připravená na karamel. Na karamelový krém postupujeme úplně
stejně, jen přidáme slaný karamel,
také ledový z lednice, je důležité,
aby měly všechny suroviny stejnou
teplotu. Smetanu, mascarpone
a slaný karamel vyšleháme najednou a naplníme druhou půlku
sáčku. Vznikne nám dvoubarevný
duo krém, který bude špičkou díky
stejné konzistenci vycházek naráz.
Krém nastříkáme na dortíky,
dozdobíme kousky nakrájených
karamelek a čerstvého ovoce. Dozdobit můžete lístky máty.
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DÝŇOVÝ KORPUS

Suroviny:
200 g pyré z pečené máslové dýně ● 150 g hladké
mouky ● 1 lžička skořice ● 1 lžička kypřicího prášku – 5 g ● ½ lžičky jedlé sody ● ½ lžičky soli ● 90 ml
slunečnicového oleje ● 2 vejce od šťastných slepic ●
200 g třtinového cukru
Postup:
Z máslové dýně okrájejte pevnou slupku a nakrájejte
ji na tenké (max. centimetrové) plátky, ty rozložte
na plech vyložený pečicím papírem a pečte do měkka v předehřáté troubě zhruba 20 minut na 180 °C.
Zkontrolujte, zda je dýně opravdu měkká. Nechte ji
vychladnout a tyčovým mixérem z ní připravte hladké
pyré. Do větší mísy prosejte mouku, přidejte skořici,
jedlou sodu, kypřicí prášek a sůl, vše promíchejte.
Do mísy od kuchyňského robotu nalejte olej, přidejte
vejce a třtinový cukr, utřete pádlem do pěny a přidejte dýňové pyré. Promíchejte a postupně zapracujte
suché suroviny. Nakonec ještě krátce na rychlé otáčky
promíchejte. Předem připravené košíčky plňte vrchovatě. Pečte v předehřáté troubě zhruba 25 minut na
175 °C. Abyste si byli jistá, že jsou dortíky dopečené,
proveďte test špejlí. Dortíky vyndejte z trouby a nechte vychladnout přímo v plechu.
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CREAM CHEESE

Suroviny:
250 g mascarpone ● 300 g Philadelphie ● 100 g cukr
krupice
Postup:
Mascarpone i Philadelphii vyndejte chladné z lednice
až těsně před přípravou krému. Do kotlíku kuchyňského robotu odvažte potřebné množství všech surovin, zapněte robot až na nejvyšší otáčky a vyšlehejte
do pevného krému. Šlehá se krátce, zhruba 2 minuty.
Hotovým krémem ihned naplňte zdobicí sáček s trezírovací špičkou a zdobte jím vychlazené dortíky.
Dortíky dozdobte cukrovou dýní z potahové a tvarovací hmoty Smartﬂex Velvet.
Postup na mrkvičky a dýně:
Na dýně a mrkvičky budeme potřebovat silikonové
formičky, dvě barvy, zelenou a oranžovou. Nejprve do
formičky zatlačte oranžovou hmotu, pak do části pro
nať zatlačte zelenou a tu „přetáhněte“ také do oranžové části, aby se hmoty spolu propojily. Tvar vymáčkněte ven, nechte zaschnout. Mrkvičky lze samozřejmě
tvarovat i ručně. U dýní pro efekt můžete obtáhnout
část reliéfu metalickou zlatou nebo měděnou
barvou.

Městský vůz

Renault CLIO Generation

Již od

240 000 Kč
S rádiem a klimatizací
5 let záruka Renault
Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Uvedená cena platí při využití bonusu při výkupu starého vozidla. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí
konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Renault CLIO: spotřeba 5,0 (l/100 km), emise CO2 114 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle
platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

DISPO Družstvo invalidů, Vrbova 1503/19a, 147 00 Praha 4 - Braník
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz
www.autodispo.cz
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KEFÍROVÁ MLÉKA Z VALAŠSKA

SNÍDÁTE
správně?

Naše zdravá
.
a
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a
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c
a

Vyvážená SNÍDANĚ je dobrým
STARTEM do nového DNE, ale
i zdrojem ENERGIE na celé
DOPOLEDNE. Přesto se však
řada z nás při SNÍDANI dopouští
zbytečných chyb.
Málo pijeme

Tělo tvoří ze 75 % voda. V průběhu noci se organismus postupně odvodňuje, proto je třeba se hned po
probuzení napít, a to i v případě, že nemáme žízeň.
Vhodným ranním nápojem je neslazený čaj, čistá neperlivá voda pokojové teploty nebo zředěná ovocná či
zeleninová šťáva.

vás zasytí a dodají vám energii na delší dobu. Zkuste proto celozrnné pečivo, ovesné kaše nebo cereálie
s vysokým obsahem vlákniny či ovoce.

Snídani vynecháváme

Je nám jedno, co snídáme

Snídáme „špatné“ sacharidy

Sacharidy jsou nedílnou součástí ranních jídel. Najdeme je v ovoci, pečivu nebo cereáliích. Je však potřeba zvolit ty správné. Potraviny s vysokým glykemickým indexem (tj. vysokým množstvím cukru) se sice
tráví rychle, ale tím zároveň způsobují i rychlý pokles
energie. Patří mezi ně například sladké pečivo, pečivo
z bílé mouky nebo různé slazené limonády. Naopak
potraviny s nízkým glykemickým indexem (většinou
to bývají sacharidy s vysokým obsahem vlákniny),
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Vlivem všudypřítomné reklamy se v poslední době
představa zdravé snídaně zhmotnila v misku lákavých křupavých cereálií, celozrnných sušenek či
ochucených kaší. Pokud si ale přečteme složení těchto
produktů, často nás překvapí, kolik obsahují přidaných cukrů. Zvláště pozor na kupované granoly nebo
zapékané müsli. Většina těchto směsí je doslazovaná
cukrem, takže v jedné porci může být tolik cukru jako
v šesti kostkách cukru! Jiné potraviny zase obsahují
třeba nadbytečný tuk nebo nekomplexní zdroje proteinu. „Věnujme pozornost tomu, co snídáme, a pozorně čtěme tabulku nutričních hodnot uvedených na
obalu výrobku. Jestliže chceme zvýšit příjem proteinů, přidáme k rannímu jídlu vejce nebo několik plátků krůtí šunky. Tyčinky a podobné pamlsky raději
nahraďme ovocem,“ doporučuje Kristýna Ostratická.

Příliš mnoho kofeinu

Ranní káva nebo černý či zelený čaj nejsou na škodu, dopřejeme-li si jeden či dva šálky. Jakmile však
dávku zvýšíme, obvykle nás začne „honit mlsná“
a chceme si dopřát něco sladkého. Zkusme si vychutnat kávu bez smetany a cukru, snížíme tak množství
kalorií a zabráníme následné ztrátě energie z přidaného cukru.
TEXT: SOŇA PAŘÍŽSKÁ

Foto: archiv redakce

Spousta z nás ráno spěchá a na přípravu snídaně
nám nezbývá čas. Odbydeme se něčím rychlým, co
máme po ruce, v horším případě snídani úplně vynecháme. Podle nutriční poradkyně Kristýny Ostratické děláme velkou chybu: „Pokud ráno řádně nezasytíme žaludek, tělo bude vysílat signály, že má hlad.
V důsledku toho pak odpoledne sníme vše, co nám
přijde pod ruku.“ I když jsme ráno v časovém presu,
zvládneme si na cestu do práce připravit například
ovocné smoothie. Do něho přidáme jogurt a nejrůznější semínka, čímž doplníme všechny složky, které by
měla vyvážená snídaně obsahovat. „V takové snídani
jsou pak zastoupeny jak pomalé cukry, které nám dodají energii na celé dopoledne, tak i bílkoviny, tuky
a vláknina,“ dodává Kristýna Ostratická.

Kefírová mléka
se vyrábí s příchutí
jahoda, meruňka, višeň,
nízkotučný
Krásné podzimní dny
s výrobky Mlékárny Valašské Meziříčí

www.mlekarna-valmez.cz
www.facebook.com/mlekarnavm
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VÁŠEŇ
k večeři

Pokušení,
kterému

neodoláte

Jídlo nejenom že LIDI spojuje
i ROZDĚLUJE, ale také
probouzí VÁŠEŇ. Musíte si
ovšem vybrat takové, které má
AFRODIZIAKÁLNÍ účinky...

Afrodiziakum

Nepochybně víte, že afrodiziaka jsou látky, které
povzbuzují sexuální touhu a výkonnost. Tento termín
vznikl z řečtiny a je odvozený od jména řecké bohyně
lásky Afrodíté. Vlastně to není nic nového pod sluncem, protože už ve starověku a ve středověku lidé
afrodiziakům nadmíru věřili a uchylovali se často ke
konzumacím velmi prapodivných věcí. Tak například
staří Egypťané si před sexem údajně dopřávali sušený krokodýlí penis. Egypťanky pro změnu přidávaly mužům, které chtěly svést, do vína kořen jedovaté mandragory. Ta je známá svými halucinogenními
a sedativními účinky, takže si troufáme říci, že dotyčné dámy byly nejspíš vždy úspěšné, protože vyhlédnutému nebožákovi bylo tou dobou už nejspíš fuk, s kým
jde do postele.

Ve spíži či v lednici

Leckdy byste se možná divila, co všechno promění
vaše postelové hrátky v uragán vášně. Mezi známé
afrodiziakální potraviny patří celer, čokoláda, chřest,
dále třeba skořice. Možná pro někoho překvapivě
i vanilka, mandle nebo hřebíček. Nutno dodat, že
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stoprocentně se na ně spolehnout nemůžete. Na druhou stranu má řada z nich zajímavé účinky, které
k lepšímu sexu skutečně mohou napomoci. Tak třeba
mandle a spolu s nimi i kešu oříšky obsahují aminokyselinu L-arginin, která v těle podporuje zvyšování
kyseliny dusičné, jež je odpovědná za produkci pohlavních hormonů a silnější erekci u mužů. Také vanilka
může za lepší prokrvení pohlavních orgánů, a tím i lepší sexuální prožitek. Pravdou ale je, že někdy stačí jen
vůně inkriminovaného jídla a hned člověka napadají
„hříšné myšlenky“.

(Ne)účinky

S afrodiziakálními pochutinami se to má tak, že jim
musíte v první řadě věřit. Každá z těchto potravin
má určitou dobu nástupu, která se rozhodně nepočítá
v řádech minut nebo hodin, ale spíš dnů, někdy i týdnů. Trochu urychlit očekávaný efekt pomůže sklenka
sektu, která vás příjemně uvolní. Nezapomeňte ani
na jahody, které obsahují důležitý zinek, což je minerál odpovědný za to, jak dobře vám to v posteli šlape.
Zinek totiž ovlivňuje množství a intenzitu vylučování
mužského pohlavního hormonu testosteronu, který
u mužů probouzí spermie a ženy se díky němu rychleji
vzruší a na výsledný orgasmus budou vzpomínat ještě
dlouho poté...
TEXT: LUCIE PILÁTOVÁ

Foto: archiv redakce

Dnes spoléháme raději na „modré pilulky“ než na
přirozené povzbuzení chuti na sex. Přitom vášni pod
kotlem zatápěli například už staří Řekové.

www.templarske-sklepy.cz

nákupní speciál

www.prim.cz

HURÁ NA
NÁKUPY

Foto: archiv redakce

SEZNAMTE SE
S NEJŽHAVĚJŠÍMI NOVINKAMI
A VYRAZTE NAKUPOVAT!
VÁNOCE JSOU TU COBY DUP.

PRIM LINEA ESENCE
K výjimečné ženě patří výjimečné hodinky
Kvalitní české hodinky pro náročnou ženu,
která ví, co se nosí a umí se náležitě ocenit.
Další barevné varianty najdete na www.prim.cz.
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ELTON hodinářská, a.s. z Nového Města nad Metují

WOMAN nákupní speciál

DÁRKY na www.dante.cz
Sedací vaky nabízí pohodlí, relaxaci a regeneraci
eneraci celého
c léh těla.
těl

Objevte

Výplň se krásně přizpůsobí tělu sedícího.

OBLEČENÍ

Vrchní látka je z kvalitního pevného polyesteru, který
je velmi příjemný na omak a má úpravu částečně
chránící vsakování vody a vzniku skvrn.
Kvalitní tisk zaručuje stálobarevnost,
je odolný proti otěru.

budoucnosti

Ve spodní části je zipový uzávěr.
Potah je možné sejmout a vyprat.
Doporučujeme prát do 30°C.

Přeplněný autobus, OBCHODNÍ
centra během předvánoční
HOREČKY, dlouhá a NÁROČNÁ
schůzka s klientem, je spousta
SITUACÍ, při kterých NECHCETE
být nachytáni s KOLÁČI v podpaží.
Jak na to? Pořiďte si super TRIČKA
21. století značky CityZen!

Cesta k tričku 21. stolení

Pánská trička CityZen se vyrábějí ze stoprocentní
bavlny, jejíž vlákna jsou speciálně ošetřená. Materiál, jeho úprava i výroba triček probíhají výhradně
v České republice. Za světově unikátní technologií stojí trojice inženýrů a tátů od rodin z Chrudimi: Pavel
Hrstka, Martin Burkoň a odborník na textilie René
Němeček. Vývoj technologie trval několik let, ale
firma byla založena teprve před rokem. Po vítězství
v posledním ročníku soutěže začínajících podnikate-
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DUHOVÝ

KOSTKY

ZEBRA

AKCE

CENA S KÓDEM PW19

1979

lů T-Mobile Rozjezdy byla první várka triček a košil
zcela vyprodána. A protože i ženy touží po dokonalých
tričkách, kde nebudou vidět propocené koláče, mohou
se těšit na absolutní novinku – dámskou kolekci, která se v e-shopu objeví na přelomu října a listopadu.

KČ
ks

JEANS

GRAFFITI

Jak funguje tričko se CityZen
úpravou

VÝHODY TRIČKA CITYZEN:
• bez viditelného potu
• odolné vůči špíně
• nepromokavé
• vyrobeno ze 100% bavlny
• nemačká se
• příjemně se nosí

FUNKY

k
e
r
á
d
ý
Oblíben

Vnější strana trika je chráněna proti skvrnám
a špíně – kapaliny jsou odpuzovány a případné zbytky špíny či tekutin mohou být snadno setřeny. Materiál může „dýchat“, povrch textilie je prodyšný. Na
vnitřní rubové straně je vlhkost absorbována a šíří
se přes velkou plochu, která zrychluje odpařování tělesné vlhkosti. Tato kombinace efektů zajišťuje příjemný suchý pocit při nošení a zároveň chrání triko
proti znečištění z vnějšku. Mokré skvrny po pocení
tak nejsou vidět.
Více informací najdete na www.cityzenwear.cz.
TEXT: SÁRA KLEINOVÁ

ROMANCE
KAVÁRNA

Foto: archiv CityZen

Česká trička CityZen s unikátní technologií ošetření vlákna vám garantují, že nikdo nic nepozná, ani
když vyběhnete schody nebo se zrovna vrátíte z fitka.
Zároveň se nemusíte bát, že by na tričku zbyla stopa
po ranní kávě. Ať se polijete čímkoli, tekutina steče
a špínu v pohodě otřete.
Oceníte, že jde o kompletně českou výrobu, čistou
bavlnu a tričko je prodyšné. CityZen byla nejprve
značka pro jednoduchá pánská trička, následně se
přidaly polokošile vhodné na golf nebo do práce. Jak
píší zákazníci, mezi kterými si značka udělala v létě
výzkum, nosí ho nejen při řízení ve sluncem vyhřátém autě, cestování hromadnou dopravou nebo při
pobytu v přeplněné, vydýchané jednací místnosti, ale
milují ho obzvláště na sport (při aktivním běhání,
lezení po skalách, kickboxu,…). 80 procent z tří set
dotazovaných si nejvíc pochvaluje právě technologii,
která brání potu prosáknout na lícovou stranu trička.

Vnitřní pytel je také rozepínací,
což umožňuje dosypání nebo odsypání
kuliček. Je krytý, aby nedošlo
k samovolnému vysypání kuliček
a případnému vdechnutí nebo
spolknutí kuliček malými dětmi.

!
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Výhodn

PARIS ČERVENÝ

Výška: 110 cm
Objem: 290 litrů
PARIS MODRÝ
Nosnost do: 100 kg
Původní cena: 2369,-/ks
Použitím kódu PW19 získáte cenu: 1979 Kč/ks v e-shopu

www.dante.cz

Objednávejte v e-shopu www.dante.cz
nebo na tel. čísle 777 111 919

SEDACÍ VAKY ZASÍLÁME POUZE ČESKOU POŠTOU

WOMAN nákupní speciál

MLÉKOVKY:
barvy pro život

Přírodní barvy na dřevo – Milk
Paint
Na rozdíl od klasických chemických barev mléčné
barvy nevadí přírodě, neobsahují žádné těkavé látky, ropné produkty, konzervanty a jejich výroba ani
likvidace neznečišťuje spodní vody. Mléčné barvy se
vyrábějí ručně v Čechách.
Hlavními výhodami barev jsou jejich ekologičnost,
trvanlivost v suché práškové formě, jednoduchá práce
a možnost využití pro různé techniky natírání. Jsou
vhodné na neupravené dřevo, ale i k renovaci jak na
nábytek, tak pro dekorace nebo malování na zeď.
Přírodní pigmenty dodávají barvám unikátní zemité
a pastelové odstíny. Ředí se vodou a po natření zanechávají matný povrch, který se zafixuje voskem nebo
šetrným lakem.

Přírodní barvy na omítky – Jílovky

Pokud hledáte zdravé barvy pro váš interiér, zvolte
Jílovky, které navíc můžete použít i na dřevo.
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Na rozdíl od většiny obyčejných barev neobsahují
ropné deriváty, rozpouštědla a chemický mix všech
možných alergenů, karcinogenů, který dýcháte nejen
při natírání, ale hlavně pak pravidelně při pobytu
v místnosti. Těkavé škodlivé látky se mohou vylučovat i několik let.
Jsou maximálně prodyšné. Umí si poradit s vlhkostí v interiéru a jsou ideální i pro alergiky. Barvy jsou
vhodné na všechny typy omítek, sádrokarton, jílové
a hliněné omítky i na cihly a tapety. Navíc většinou
postačí jeden nátěr pro plné krytí. Složení barev je
minerální a je to hustá emulze, kterou již neředíte vodou. Při použití na dřevo můžete barvu lehce naředit
2–5 % vody. Takto natřený nábytek následně navoskujte nebo nalakujte šetrným přípravkem.

Přírodní barvy pro tvoření

Texi jsou barvy pro zdobení a malování na textil. Jejich složení je šetrné a na rozdíl od jiných textilních barev se nezažehlují, jelikož se dostanou do vláken tkaniny, a ne jenom na povrch. Jsou trvanlivé, dají se prát
až do 60 °C. Pro celoplošné barvení bavlny, lnu, vlny
i hedvábí se používají rostlinné textilní barvy Weja.
Na objednání lze dodat i přírodní prstové barvy
a přírodní barvy pro malování na obličej. Obě bezpečné pro citlivou dětskou kůži.
Mlékovky jsou členem hnutí Slušná firma.
Více informací najdete na www.mlekovky.cz.
TEXT: SOŇA PAŘÍŽSKÁ

Foto: archiv Mlekovky.cz

MLÉKOVKY jsou jedny z nejstarších
přírodních BAREV. Jsou vyrobené na
bázi mléka s přídavkem vápna, jílu,
křídy a PŘÍRODNÍCH pigmentů.

WOMAN tipy nákupní speciál
Ryzlink rýnský
Robinia, p. s.
Robinia je exkluzivní značka
vín Znovínu Znojmo. Vína zrála ve
velkých akátových sudech, jež
dotvářejí chuť i vůni bílých vín jemně
limetkovými a květinovými tóny,
dávají vínu strukturu a komplexnost,
380 Kč, www.znovin.cz.

Ubytování s bazénem v ceně
Hosté Landal Marina Lipno mohou využít speciální
nabídky k pobytu. Každý host může využít lipenský
AquaWorld Lipno, který je součástí parku, na 2 hodiny
v ceně pobytu, www.marina-lipno.cz.

Zmáčknout start,
vyžehlit a jít
Novinka Ixeo Power (QT2020)
značky Tefal vás zcela překvapí:
dokáže naplnit všechny vaše
potřeby, k tomu rychle a pohodlně.
Součástí je napařovač, ultravýkonná
žehlička a variabilní žehlicí prkno,
9999 Kč, www.tefal.cz.

Vánoční párty v The Grand Mark
Oslavte stylově vánoční svátky s vašimi kolegy a přáteli.
The Grand Mark nabízí speciální balíčky obsahující uvítání
v zahradě, svařené víno, pečené kaštany, vánoční bufet
a pronájem prostor, 1390 Kč, www.grandmark.cz.

ŠIROKÝ VÝBĚR DÁMSKÉ
I PÁNSKÉ MÓDY
Ecozone â ekodrogerie bez kompromisů
Ecozone je ekologické praní, mytí nádobí i uklízení zcela bez
komplikací, a přitom ohleduplné k vašemu zdraví i přírodě.
Vhodná pro alergiky, šetrná k přírodě, ale přitom plně funkční
a vysoce kvalitní, od 95 Kč, www.alpik.cz.

Postel z masivního buku Cortina
Designová postel Cortina z masivního buku získala spolu
s kolekcí Deira cenu Grand Prix v kategorii progresivní design.
Krásné tvary, masivní konstrukce a přírodní olejo-vosková
povrchová úprava, 15 990 Kč, www.spime.cz.
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Matrace Visco Yoga Air
Nechte se rozmazlovat ve spánku unikátní paměťovou pěnou
Yoga Drops s okamžitou podporou těla v kombinaci s kvalitní
studenou HR pěnou s vysokou hustotou. Bez lepení a děrovaná
pro maximální prodyšnost, 4990 Kč, www.spime.cz.

vhodné do společnosti, na svatby,
křtiny, promoce

Sonicare DiamondClean Smart
Dopřejte si dokonalé čištění se sonickým zubním kartáčkem
Philips Sonicare DiamondClean Smart. Díky mobilní aplikaci
Philips Sonicare máte okamžitou zpětnou vazbu pro prevenci
častých chyb při čištění, 8299 Kč, www.philips.cz.

E-SHOP: www.ammerit.cz
KAMENNÝ OBCHOD: Budějovická 97, Písek

WOMAN tipy nákupní speciál
Cherry chocolate likér
20% višňový likér s čokoládovou
složkou. Vyzkoušejte chuť višní
s čokoládou a lehkým nádechem
koření. Skvěle chutná vychlazený,
jako poleva na zmrzliny nebo dezerty.
V zimních měsících zahřeje jako horký
nápoj, www.beskydskalikerka.cz.

Royal Moscow Ballet
Labutí jezero od Royal Moscow Ballet prozáří váš advent
v Praze, Brně a Ostravě. Romantický příběh, nádherná
hudba a klasická ruská baletní škola v podání těch
nejlepších tanečníků, od 490 Kč, www.ticketportal.cz.

Granule pro psy
s kozím masem
Skvělé pro staršího pejska,
nemocného, obézního či
na speciální dietě… Horká
novinka od české rodinné
firmy Yoggies®! Jsou
hypoalergenní, bez chemie
a z těch nejkvalitnějších surovin,
od 239 Kč, www.yoggies.cz.

Nejdelší bobová dráha v Česku
Připravte se na adrenalinovou jízdu v délce tří kilometrů
na zbrusu nové Mamutí horské dráze, jedné z nejdelších
bobových tratí na světě. Ta je jedinečná nejen svou
délkou, ale i profilem, www.dolnimorava.cz.
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Borůvkový likér
20% likér s podílem ovoce. Ovocný
likér, který si můžete vychutnat
vychlazený, ale i horký, chuť borůvek
tak lépe vynikne. V zimě zahřeje.
Každá láhev obsahuje borůvky,
které umocní ovocný zážitek,
www.beskydskalikerka.cz.

The Kelly Family â Over The Hump

www.decoronline.cz

Slavná sourozenecká skupina The Kelly Family slaví spolu se svými
fanoušky 25 let od vydání přelomového alba Over The Hump na
velkém koncertním turné a Praha nemůže chybět. 15. 2. O2 arena
Praha, od 1090 Kč, www.ticketportal.cz.

Willi collection
neutrál
Vyzkoušejte novinku –
lubrikační gel s certifikací
zdravotnického prostředku.
Zkvalitňuje intimní prožitky, je
vhodný pro muže i ženy, dobře
klouže a zvlhčuje. Vyroben
a certifikován v ČR, 129 Kč,
www.sexshop1.cz.

Amazónia with Ecoarts pomáhá
Barevná, hravá a plná života. Nová kolekce s názvem Amazónia with
Ecoarts se inspirovala amazonským pralesem. Toto spojení však není
náhodné. Nákupem kolekce pomůžete dosázení původní vegetace
zpět do zničených částí Amazonie, www.luxurytable.cz.

HEDVÁBNÁ PLEŤ
Inovativní sérum s bohatým, 100% přírodním složením. Vyvinuté s myšlenkou
na pleť, která vyžaduje
zpevnění, je dehydrovaná,
ztratila elasticitu a zářivost.
Bio placenta s komplexem
bioaktivních růstových
faktorů z rostlinné placenty,
Biopeptide Complex s regenerujícími peptidy rybího
kolagenu a Phytodermina
Lifting® plný liftingujících
oligosacharidů,
50 ml, 1506 Kč.

SÍLA VLASŮ
Proteinový šampon
s bohatým složením, zpevňuje a regeneruje vlasy.
Obsahuje mj. L-cystein,
hydrolyzované ovesné
proteiny, extrakty z ovoce
noni a protěže alpské,
které obnovují a vyhlazují
vlasovou strukturu a také
hydratují pokožku hlavy,
150 ml, 553 Kč.

JEMNÁ VŮNĚ
Lehký ošetřující olej na bázi nerafinovaných, 100% přírodních olejů: rýžového,
mandlového a jojobového. Bohatý na
výživné, regenerační, hydratační a antioxidační látky. Vhodný k masážím na
zvýšení elasticity. Bezpečný pro těhotné
ženy. Snadno se vstřebává, nezanechává
mastný film na pokožce. Má jemnou,
příjemnou vůni, 50 ml, 409 Kč.

Budoucnost

kosmetologie a dermatologie

Budoucnost v péči o TVÁŘ & TĚLO představuje jedinečný
BIOPEPTIDE COMPLEX. Unikátní patent společnosti WellU
v kosmeceutikách Larens a Larens Professional Line. Nahlédněte
do tajů kosmeceutik s nespočtem aktivních látek v každém produktu. To pravé pro vás naleznete na www.tvaratelo.cz.

PRO CELOU RODINU
Dermo tekutý přípravek na čištění obličeje
a těla s komplexem přírodních peptidů
rybího kolagenu a ektoinem. Produkt je
určen pro každodenní péči o pokožku, zejména se sklonem k akné, problematickou
a citlivou pleť. Bez parabenů, minerálních
olejů, barviv a vůní, 250 ml, 550 Kč.

100 ZPŮSOBŮ POUŽITÍ
Revoluční peptidové sérum je
určené pro ty, kteří začali na
své pokožce pozorovat stopy
plynoucího času. Řešení pro
problematickou a citlivou pleť.
Zmírnění zápalů kůže po spálení
sluncem a při podráždění. Alergická a problematická pleť, která
bojuje proti vysušení, akné nebo
atopické dermatitidě. Univerzálnost produktu, 150 ml, 690 Kč,
250 ml, 1100 Kč.

WOMAN tipy nákupní speciál
Latino Café káva Kostarika
Přesvědčte se sama o kvalitě
kostarické kávy a vyzkoušejte
jemnou a vyváženou chuť kávy
z Kostariky s převažujícími sladkými
tóny medu a mléčné čokolády,
doplněné o vlahou vůni karamelu
s jemným akcentem skořice,
139 Kč, www.kava-arabica.cz.

Nový Renault Clio, 5. generace
Atraktivní křivky a dynamický profil. Nové Clio na první pohled
zaujme. Nové technologie, nové motory, včetně atmosférického
a dieselového. Nové barvy, jako oranžová Valencia. Přijďte se
seznámit, od 259 000 Kč, www.autodispo.cz.

Párátka s dubovým
stojánkem
Přírodní párátka jsou
krásné sušené stonky květin
z atlasových pohoří Maroka.
Příjemně voní a pro použití
stačí odtrhnout stonek.
Designový kousek, který
zaujme každou návštěvu,
498 Kč, www.decoronline.cz.

AZzardo Silvam 65
Stále populárnější jsou svítidla tvořená přírodními
materiály. Také proto značka AZzardo a její designéři
navrhli svítidlo Silvam, které je vyrobeno z kvalitního dřeva
a doplněné o výkonně a úsporné LED zdroje. Dokonale
osvětlí potřebné prostory, 10 900 Kč, www.elusia.cz.
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Sklenice na
víno Bad day
Přemýšlíte, čím obdarovat sestru
nebo kamarádku? Zkuste to
s vtipnou sklenkou na víno!
Vyznačené rysky s nápisy
„Dobrý den, špatný den, ani se
neptej“ vykouzlí úsměv na rtech
každému. Na zdraví,
www.bellarose.cz.

Rodinná hra Sequence
Zábavná a strategická hra si vás zaručeně získá. Proměňte své
karty za žetony na herním plánu a vytvořte z nich jako první výherní
sekvenci 5 žetonů za sebou. Hra je určena pro 2–12 hráčů,
699 Kč, www.dinotoys.cz.

Kmotrovky
Novinka, do které se stačí jen
zakousnout! Jedinečná
kombinace vysokého obsahu
masa (180 g na 100 g výrobku)
a přidaného koření. Na výběr
máte Kmotrovky hovězí,
uherákové, česnekové
a paprikové. Vše od českého
výrobce, www.kmotr.cz.

Gravitační vodní filtry Berkey
Filtry Berkey odstraňují viry, patogenní bakterie,
cysty, parazity a zdraví škodlivé chemické
znečišťující látky, ale přitom ponechávají
v pitné vodě základní minerály potřebné
pro vaše tělo, 8290 Kč, www.atranet.cz.

NEMÁŠ MÍSTO,

9<792Ő6, HO!
Univerzální mezikus
mezi pračku a sušičku
s vysuvnou policí

WOMAN tipy nákupní speciál
Povlečení Klasik,
design Wood

Jura E8 Dark Inox

Povlečení na kvalitní plátnové
tkanině ze 100% bavlny. Inspirujte
se svými cestovatelskými zážitky,
plujte lodí do Karibiku, objevte
zajímavé motivy Afriky nebo se
projděte bambusovým lesem,
1390 Kč, www.scanquilt.cz.

Dárkové likéry

Nejúspěšnější plně automatický
model kávovarů Jura. Špičkový
kávovar prověřený švýcarskou
precizností. Maximální prožitek
z vůně a chuti kávy i kávových
specialit. Vše jedním stiskem,
www.svycarskekavovary.cz.

Dřevěná hra Člověče, nezlob se!
Když je venku sychravo a není možnost jít ven, hodiny mohou
ubíhat pomalu. Ideálním pomocníkem je populární stolní
hra s dětským designem a sadou roztomilých figurek
pro malé hráče, www.bellarose.cz.

Super Chomp
Inovativní žvýkací pochoutky
ve dvou variantách: tyčinky
nebo kotlety. Jedinečná
vůně a chuť stejně jako
jedinečná konzistence jsou
zajištěny zvláštním
výrobním procesem.
Receptura bez cukru,
www.vitakraft.cz.

vyráběné výhradně z přírodních surovin

Přijďte na TEDx
Česká spořitelna je partnerem série inspirativních konferencí TEDx,
které rychle získávají na oblibě po celém světě. Řečníci z různých
oblastí šíří na pódiu své nápady nebo zkušenosti, nabízejí nové úhly
pohledu a inspirují plné sály, www.tedxprague.cz.

Pletený pléd
Měkký splývavý materiál
ze 100% bavlny vás
pohladí při každém
dotyku a nabídne hřejivě
tulivou náruč odpočinku.
Lze doladit s pleteným
návlekem na polštářek,
2450 Kč,
www.scanquilt.cz.

Čokoládové cherry

Pražský likér

Lysá hora

Likér s příchutí višní v čokoládě
(alc. 20 %) je jemný nízkoalkoholický ovocný likér, jehož podstatu
tvoří pravá višňová šťáva, která je
zjemněná čokoládovou příchutí.
Vhodný jak k přímé konzumaci,
tak na poháry, zmrzlinu a drinky.

Pražský bylinný likér (alc. 35 %)
hořkosladké chuti je nejen výjimečný svou skladbou přírodních
bylinných extraktů a ovocného
destilátu, ale i medu, což mu dodává originalitu.

Originální a nezaměnitelný likér
(alc. 35 %), nejjemnější hořkosladké chuti, vyráběný s dlouholetou tradicí od roku 1856
z přírodních extraktů a ovocného
destilátu. Zachutná vám samostatně nebo ho můžete přidat do
míchaných nápojů.

Ochutnejte naše likéry na festivalu
Termíny Čokofestu 2019

Česká dětská kola Rascal
Dětská kola nabízejí ideální poměr sportovní a dětské
geometrie s minimální váhou a jednoduchostí ovládání pro
zažehnutí lásky k cyklistice. Název vychází z anglického
slova rascal – tedy „rošťák“, www.rascal-bikes.com.
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I.

Praha – Galerie Harfa
18.–20. 10. 2019

IV.

Hradec Králové – OC Futurum
8.–10. 11. 2019

II.

Valtice – Zámek
25.–28. 10. 2019

V.

Blansko – Dům kultury
15.–17. 11. 2019

III.

Ostrava – Černá Louka
1.–3. 11. 2019

VI.

Česká Lípa – KD Crystal
22.–24. 11. 2019

Rodinná zábava pro 2â8 hráčů
Nejlepší zábava od dob Člověče, nezlob se! Jednoduchá
pravidla zaručují rychlou zábavu od 8 do 99 let pro děti i dospělé.
Odpověz na lehkou otázku a zbav se brambory dřív,
než se spálíš, 450 Kč, www.pexik.cz.

www.beskydskalikerka.cz
@beskydskalikerka

WOMAN tipy nákupní speciál
Konopná
masáž nohou
Konopná masáž nohou se zaměřuje
na důkladné uvolnění drobných
kloubů, svalů a šlach vašich
chodidel. Zajistí vám celkovou
relaxaci, zklidnění organismu a úlevu
pro bolavé a oteklé nohy, 580 Kč,
www.lednicelazne.cz.

Návlek Art Nature Birds
Návlečky Art Nature vdechnou vašemu domovu svěží
atmosféru díky přírodním motivům, kterými jsou ozdobeny.
Na dotek pevná látka s krásnou výšivkou, která se nemačká.
Nadčasově elegantní doplněk, www.scanquilt.cz.

Nová kniha
Nebe nad Jemenem
Chirurg Tomáš Šebek přináší
strhující svědectví z válečného
Jemenu. Popisuje adrenalinové
momenty, vztah s pacienty
i svou nespavost. Koupí
knihy podpoříte organizaci
Lékaři bez hranic, 289 Kč,
www.paseka.cz.

Urgo Filmogel
Poškozené nehty
Patentovaná technologie Urgo
Filmogel® vytváří neviditelný
film bez zápachu, který proniká
do struktury nehtu, kde čistí,
regeneruje a chrání nehet. Stačí
aplikovat 1x denně. Zdravotnický
prostředek, 375 Kč,
www.urgo.cz.
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Stopfilter
na cigarety

revoluce v úklidu toalet

Celosvětově ověřený a testovaný
stopfiltr redukuje až 58 %
karcinogenních látek z cigarety. Výrazně
tak chrání zdraví a plíce kuřáků! Filtr
jednoduše nasunete na filtr cigarety
a kuřák sám ihned vidí, jak se filtr
naplňuje, 43 Kč, www.stopfiltr.cz.
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Návlek Black cat â 2 ks
Mazlivý desén návlečků Black cat vdechne vašemu domovu
tulivou atmosféru a nadčasové dvojité řešení velmi netradičně
a vkusně ozdobí každou pohovku. Tento dekorativní prvek
bude obdivovat každá návštěva, www.scanquilt.cz.

Už žádné
skvrny od potu!

NIKDY NEOPOUŠTÍ TOALETU

Česká trička CityZen s unikátní
technologií ošetření vlákna vám
garantují, že na vás nikdy nebude
vidět pot. Zároveň se nemusíte
bát, že by na tričku zbyla stopa po
ranní kávě. Ať se polijete čímkoli,
tekutina steče, 690 Kč,
www.cityzenwear.cz.

„neviditelná“ a přesto vždy „po ruce“
bez štětin - žádné kapky ani špína kolem
Znovu vynalezená WC štětka Tadpole Twist

Urgo Filmogel
Praskliny
Patentovaná technologie
Filmogel®. Tekuté krytí
určené na ošetření kožních
prasklin na rukou i nohou.
Urychluje hojení a zamezuje
znovuotevření praskliny.
Zdravotnický prostředek,
219 Kč, www.urgo.cz.

visí na okraji WC s čistící hlavicí připravenou k úklidu již
v míse. Stačí jediným pohybem otočit rukojeť nahoru
a nejsnadnější úklid toalety může začít. Každým
spláchnutím se navíc hlavice sama bez nutnosti
vašeho zásahu očistí.
Má místo štětin stěrky, ve kterých se nedrží žádné
nečistoty. Hlavice obsahuje doplňovatelný WC blok,
který kontinuálně desinfikuje a provoní vaši toaletu.
Navíc s doživotní zárukou na výrobní vady!

Volejte zdarma: 800 350 350

www.mytadpole.cz

Cítíte se
vyčerpaně, unaveně,
nebo si jen chcete
zarelaxovat?

zábava

V ŘÍJNU PŘICHÁZÍ
DO KIN DALŠÍ
POKRAČOVÁNÍ
TERMINÁTORA.
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Foto: archiv redakce

TEMNÝ
OSUD

Nechte se unést světelnou terapií
PandoraStar v příjemném prostředí.
PandoraStar vám zklidní mysl,
zbaví vás emočního napětí a uvolní tělo jak po fyzické, tak i psychické stránce
pomocí světelných programů, které si můžete s naším terapeutem společně vybrat.

Více informací na www.terapiesvetlem.cz.

TerapieSvětlem.cz

Skořicová 257/7, 104 00 Praha 10
Otevřeno: pondělí–sobota 9:00–20:00
Rezervace na www.terapiesvetlem.cz nebo na tel.: 774 496 492
Parkování před studiem zdarma.

WOMAN kulturní tipy

POSLEDNÍ
ARISTOKRATKA

Zajímají vás vztahy mezi lidmi
a ráda byste se v nich lépe
orientovala? Zatím jen tušíte,
že spokojenost v partnerském
a rodinném životě klíčí ve vás samotných? V této knize se dozvíte
vše podstatné, abyste se cítila
dobře jako žena, partnerka
i matka. Srozumitelné texty
a praktické návody vám budou
cennou příručkou na cestě
k vlastní spokojenosti a vnitřnímu
klidu. Budete si jista, co chcete
změnit, a budete vědět, jak na to.

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Rodilý Newyorčan Frank
(Hynek Čermák) získá díky
svým šlechtickým předkům
dávné rodové sídlo – zámek
Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou
Marií (Yvona Stolařová)
a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová)
na velký návrat do Čech.
Čerství aristokraté jsou
neznalí místních poměrů
a nepolíbení českou realitou,
někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých
vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením
majetku pro ně řeší právní
zástupce Benda (Vojtěch
Kotek). Po příjezdu rodina
zjišťuje, že se zámek nachá-

zí ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého
společenského dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky
jsou zpátečnický kastelán
Josef (Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní Tichá
(Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása
(Pavel Liška). Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna
procitá z mátožného spánku
porevolučních devadesátých
let, rodina Kostkových stojí
před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo
prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka zachránit. Film
vznikl podle stejnojmenné
knihy Evžena Bočka.
V kinech od 24. 10. 2019.

CUPCAKE: VELKÁ
KNÍŽKA O MALÉM
DORTÍKU
Knížka je primárně určená všem,
kteří mají touhu sami něco dělat,
tvořit, péct, vymýšlet vlastní recepty
a kombinace nebo třeba podnikat.
Dvě třetiny obsahu tvoří samotná dortíková část, nečekejte však
klasickou kuchařku. Kniha je pojatá velice kreativně. Cupcakes
jsou o hravosti a tak Lelí recepty rozdělila na samostatné kapitoly
korpusů a krémů. Pomocí doporučení nás učí, jak je vzájemně
kombinovat, dochutit různými náplněmi, krásně nazdobit krémem
nebo dekoracemi z potahové hmoty.
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Sleva 20%

ŽENY, KLÍČ KE
SPOKOJENOSTI JE V NÁS

Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka
dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady
a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi lidmi
a kouzelnými bytostmi nezmizela. Svatba mezi princem
Filipem z království Ulstead a Růženkou ze sousedních
Blat je důvodem k radosti a mnozí doufají ve spojenectví
mezi znesvářenými světy. Avšak nečekaný zvrat událostí
a setkání s novými mocnými spojenci dostane Růženku
a Zlobu na opačné strany Velké války, která podrobí jejich
rodinná pouta náročné zkoušce.
V kinech od 17. 10. 2019.

na veškeré vánoční osvětlení a dekorace
v internetovém obchodě www.kokiskashop.cz

slevový kód: 20VANOCE

Vánoční osvětlení už teď ? ANO!
Přestože se Vánoce nezadržitelně blíží, na spoustu věcí máte ještě dostatek času.
Nemusíte zatím shánět stromeček ani kapra, počká i nákup vánočních dárků. Co ale
rozhodně nepočká, je nákup vánočního osvětlení. Víte proč?
Vánoční osvětlení je nyní skladem

Zatímco v říjnu sklady
vánočními světelnými dekoracemi přímo přetékají, v listopadu jsou již ta nejoblíbenější
světla beznadějně vyprodaná.
Pok u d te d y má t e j a sn o u
představu o tom, jak by měl
Váš domov o Vánocích vypadat,
na nic nečekejte a nakupujte
už nyní. Pár týdnů před Vánoci
může být pozdě.

Všechny novinky k dispozici

CHARLIEHO ANDÍLCI
Elizabeth Banksová režíruje novou generaci Andílků
(Kristen Stewartová, Naomi Scottová a Elly Balinská),
kteří pracují pro tajemného Charlese Townsenda. Charlieho Andílci se vždy starali o bezpečnost a zajišťovali
investigativní služby soukromým klientům. Nyní agentura
Townsend působí globálně a s nejchytřejšími, nejodvážnějšími a nejlépe vyškolenými ženami přijímá několik
týmů Andílků vedených několika Bosleyi nejnáročnější
úkoly po celém
světě. Poté, co
mladá systémová
inženýrka poukáže
na nebezpečnou
technologii, jsou
do akce povoláni
Andílci, aby svými
životy chránili životy nás všech.
V kinech
od 17. 11. 2019.

Také vánoční osvětlení podléhá módním
trendům. Vánoční řetězy, které vyhovovaly
v loňském roce, už letos nemusí být vůbec
aktuální. Nakupte proto včas novinky v dekorativním osvětlení, jako jsou svítící kopule, světelné tyče s efektem padajícího sněhu, nebo solární
světelné hadice. Nemůžete
se rozhodnout, zda se Vám
víc líbí teple nebo studeně
bílé osvětlení? Řešením jsou
LED řetězy, které obsahují
oba druhy diod.

Včasná instalace

Plánujete letos velkolepou
venkovní výzdobu Vašeho
domu či zahrady? Pak pamatujte na to, že ven patří pouze
dekorace se stupněm krytí
IP 44 a vyšším, a také na to,
že veškeré osvětlení je třeba
nainstalovat včas. Nejlépe
teď, dokud ještě neudeřily
mrazy. Využijte proto posledních teplých podzimních
dnů k instalaci vánočních
dešťů, rampouchů a závěsů.
Jakmile přijde advent, budete
mít o starost méně a můžete
se v klidu těšit na Vánoce.
S nákupem vánočního
osvětlení se tedy nevyplatí čekat. Navíc si řadou světelných
dekorací už nyní zpříjemníte prodlužující se večery.
Využijte naší akční slevy
a nakupujte na Kokiskashop.cz
kvalitní certifikované vánoční
LED osvětlení za nejnižší ceny.

www.kokiskashop.cz
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dwinguler.cz
detsky-koberec.cz

Děláš-li všechno s radostí, pak ti také
život dělá radost.
Děláš-li všechno s radostí, pak ti také

Jak v sobě objevit život
bohatsví
vnitřních
darů skrze umění být ?
dělá
radost.
Jak v sobě objevit bohatsví vnitřních darů skrze umění být ?

Kurzy
BYTÍTiTiukážou
ukážou
KurzyUMĚNÍ
UMĚNÍVĚDOMÉHO
VĚDOMÉHO BYTÍ
účinnou
změnitsvůj
svůjživot
život
účinnoucestu,
cestu, jak
jak změnit

NAŠE
KURZY
NAŠE
KURZY
I.kurz:

Probuzení vnitřní síly

I.kurz: Probuzení vnitřní síly
II. kurz: Staň se Sám Sebou
II. kurz:
StaňDotek
se Sám
Sebou
III. kurz:
Jednoty
III. kurz: Dotek Jednoty

Nyní máme zvýhodněnou akční cenu za

Nyní máme zvýhodněnou
akční cenu za
balíček tří kurzů
balíček tří kurzů
Přes 1000 nadšených účastníků

ke štěstí aúčastníků
šťastnějšímu životu.
Přes vykročilo
1000 nadšených
Přidáške
seštěstí
k nim?a šťastnějšímu životu.
vykročilo
Přidáš se k nim?

•• Naše
rozvoje
napomáhají
Našekurzy
kurzyosobního
osobního
rozvoje
napomáhají
zbavit
zátěže
z minulosti,
zbavitseseemocionální
emocionální
zátěže
z minulosti,
objevit
svoji
jedinečnost
a
poslání
a
žíta žít
objevit svoji jedinečnost a poslání
naplněný a šťastný život.
naplněný a šťastný život.
• Naučíš se účinné techniky, které Ti po• Naučíš
se účinné
techniky,
Ti pomohou
zvládat
stresové
situace které
s lehkostí,
mohou
situaceTvoji
s lehkostí,
dodají
Ti zvládat
odvahu, stresové
sílu a prohloubí
dodají Ti odvahu, sílu a prohloubí Tvoji
sebelásku.

sebelásku.

www.umenivedomehobyti.cz
www.facebook.com/umenivedomehobyti
www.umenivedomehobyti.cz
kontaktní
osoba: Ing. Tomáš Michal
www.facebook.com/umenivedomehobyti
tel.:
+420 777
053 177
kontaktní
osoba:
Ing. Tomáš Michal

tel.: +420 777 053 177

Zadejte promo kód
Vanoce2019

Energie, která omlazuje a léčí
POLARIS lze aplikovat při všech typech bolestí, gynekologických a urologických problémech, bolestech
páteře a kloubů, obezitě, narušeném libidu a potenci,
sterilitě, hemoroidech, zácpě, problémech se střevy,
plicních a srdečních problémech, potížích se štítnou
žlázou a bolestech hlavy a dutin. Je vhodný také při
nespavosti a špatné náladě.
Položíte-li na POLARIS sklenici s vodou, za 30 minut
získáte mocný léčivý nápoj. Disk navíc dokáže místnost, ve které se nachází, očistit od škodlivého elektromagnetického záření, a dokonce od negativních energií
jiných lidí.

OBJEDNÁVKY

tel.: (+420) 776 80 60 40, e-mail: info@polarisdisk.cz
www.polarisdisk.cz ■ fb.Polaris CZ

cena 990 Kč + poštovné a balné 100 Kč

Doprava zdarma!

• Speciální ECO pěna vyrobená pro ochranu
Vašich dětí
• Perfektní herní zážitek pro Vaše nejmilejší
• Vhodn pro použití doma i na zahradě nesav materiál
• Antibakteriální povrch
• Chrání Vaše děti před prochladnutím od země

• Dokonale chrání dítě před úrazem
při pádech a tlumí hluk
• Vyrobené z materiálů bezpečnch
pro zdraví dětí
• Lehká údržba - jednoduše otíratelné
vlhkm hadrem

MUDr. Dino Tomić
gynekolog a porodník
Již více než dvacet let zkoumá různé
léčebné metody nespadající do klasické medicíny. Zabývá se kvantovou
a biorezonanční medicínou, homeopatií, akupunkturou a energetickými
technikami.

Multi Mat
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KURZY A AKCE
s časopisem
Kurz čištění
pomocí svíček

BIO
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ROVNÁNÍ PÁTEŘE
v astrálu

kýmha
s
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Bolí vás záda?
Trápí vás migrény?
Špatně se vám dýchá?
Nechte si srovnat páteř, která je osou vašeho
života a kanálem, prostřednictvím kterého se
dostává energie do celého těla!

Objednávejte na

matchatea.bio

www.magickekyvadlo.cz.

Kurzy reiki

Časopis RITUALS pravidelně pořádá téměř 15 kurzů a akcí, které jsou zaměřeny na osobní rozvoj
a zdraví těla i duše. Mezi nejvyhledávanější patří kurzy tarotu, práce s kyvadlem, reiki, čištění
pomocí svíček, skupinové meditace a další. Dále pořádáme akce zaměřené na vedené meditace,
návštěvy magických míst nebo výklad karet.
Své tělo u nás můžete ozdravit např. rekonektivní terapií, terapií světlem, uvolňováním bloků na
páteři a dalšími. Kurzy a akce zpravidla probíhají v našem příjemném vzdělávacím studiu a jsou
vedeny profesionálními lektory s mnohaletými zkušenostmi.
Odstraňování
bloků páteře

Kurzy
meditace

Více naleznete
na stránkách časopisu
www.casopis-rituals.cz
v sekci Kurzy a akce.

SOMAVEDIC

tcha-tea_inzerce_blesk-zdravi_105x138.indd 1

Terapie světlem
(Pandora Star)

07.08.2019 11:41:00

„přístroj“ který harmonizuje prostředí, ve kterém žijeme

S

omavedic byl sestrojen po několika letech
výzkumu a zkoušek. Testován a ověřen byl
nejenom odborníky z oboru přírodních věd, ale
i provozovateli diagnosticko-terapeutických center.
Přístroj ruší vliv negativních energií a nastoluje
harmonické prostředí pro náš dlouhodobě spokojený
a zdravý život plný energie. Somavedic působí také

blahodárně na zvířata, rostliny a vše živé. Účinky jsou
velmi pozvolné, příjemné, jemné a pozitivní.

Rekonektivní
terapie

Kurzy práce
s kyvadlem

Vyberte si z pěti modelů, které umí harmonizovat
elektrosmog a geopatogenní zóny, elimininovat
parazity, viry, bakterie, plísně i těžké kovy nebo také
revitalizovat vodu.

Výklad karet

www.somavedic.cz

Kurzy a akce
s časopisem RITUALS
Skořicová 257/7, 104 00 Praha 10
Tel.: 774 496 492
E-mail: kurzy@casopis-rituals.cz
www.casopis-rituals.cz
facebook.com/casopisrituals

Kurzy tarotu

PŘEDPLATNÉ

Krásné
a zdravé

vlasy
MÍSTO 47
4 Kč
POUHÝCH

449 Kč

vlasová kosmetika
PŘED

•

růst

•

vitalita

Řešíte problémy s vypadáváním vlasů,
poruchami pokožky hlavy nebo s řídnutím
vlasů?
Evoluční řešení problematiky vlasů
od FacEvolution
Nová řada HairCARE s Anti – Aging formulí

Objednejte si roční předplatné časopisu

PERFECT WOMAN
za zvýhodněnou cenu 449 Kč,
nebo roční elektronické předplatné za zvýhodněnou cenu 290 Kč.
• DORUČENÍ ČASOPISU PŘÍMO K VAŠIM RUKÁM
• PRVNÍ PŘEDPLACENÉ ČÍSLO OBDRŽÍTE V PROSINCI 2019
ESPRITBOHEMIA.CZ/PREDPLATNE

AnaGainTM a peptidy
Stimulují růst vlasu přímo v kořínku • Prodlužují životní cyklus vlasu • Plně navrací vitalitu vlasu

Hair STIM Capsules

Active SHAMPOO

maximální podpora růstu • ochrana
vlasů

jemný peeling • stimulace vlasové
pokožky

S Hair STIM Capsules získáte potravinový
doplněk nové generace pro podporu růstu
a hustoty vlasů.

Active SCHAMPOO od FacEvolution
šetrně čistí pokožku hlavy a zbavuje ji
přebytečných nečistot. Pokožka hlavy
je dokonale ošetřena a připravena
absorbovat maximum aktivních látek.

Více informací a objednávky
na www.skinso.cz

Active CONDITIONER

Zdravé a husté vlasy • objem • lesk
Active CONDITIONER obsahuje komplex
aktivních látek z biomimetrických peptidů
a biochaninu A, který posiluje obzvláště
jemné, slabé a řídké vlasy. Nezatěžuje
vlasy.

Distributor pro ČR

Hair TONIC

obnova poškozených, slabých
a suchých vlasů
Tonikum FacEvolution je vyrobeno z vysoce
čištěného polysacharidu mořského
původu. Tento glykogen je nejdůležitějším
zdrojem energie pro buňku. Hair TONIC
je posilující intenzivní kůra, která již po
8 týdnech způsobí kumulativní zhuštění
vlasů.

Speciál podzim/zima 2019

projekt
stavba
interiér

JAK POZNÁTE
ZDRAVOU PODLAHU
Pohlídejte si ekologickou stopu / str. 4
bazény pod střechou

kuchyň nové generace

str. 72

str. 30

Budoucnost
patří umělé

inteligenci…
…ale i nám

BATERIE SPY
navržena k inspiraci
Jedinečné vodovodní baterie, které Vám
umožní vyjádřit svůj styl ve Vaší koupelně.

Pokrok nelze zastavit a chytré instalace dobývají svět.
Tyto moderní technologie nyní můžete mít prakticky v každé domácnosti a v každé místnosti. Chytré sady spolu dokážou komunikovat, umožní vám například až 30% úsporu ve
vytápění, naplánují nákupy a rozsvítí přesně v okamžiku,
když vejdete do místnosti. Ano, chytré systémy bezesporu
posunou komfort bydlení na novou, výrazně vyšší úroveň.
Je to nezpochybnitelné a správné a svět architektury, stavby i bydlení se jednoznačně ubírá tímto směrem. Nicméně,
umělá inteligence by nikdy neměla zcela ovládnout náš život. Ponechme si vlastní prostor, kde budeme moci svobodně rozhodovat a být sami sebou, aby se náš život jednou
nepodobal sci-fi filmu.

Jana Šulcová
šéfredaktorka

www.sapho.cz
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Poznáte zdravou

Bio podlaha

Vezměte řepkový olej, přidejte trochu ricinového, přisypte špetku bílé křídy, vše řádně promíchejte a máte zdravou ekologickou krytinu
Wineo Purline 1500. Recept na podlahu, ze které můžete jíst, která se snadno udržuje čistou
vodou a pomalu ji můžete i sníst, obsahuje pouze přírodní suroviny. O chlóru či změkčovadlech
v životě neslyšela, proto má nulové emise těkavých látek a je tedy ideální pro zdravé bydlení. Přitom je díky povrchové úpravě z bio polyuretanu
ecuran vysoce odolná i pro komerční prostory.
Bio podlaha Wineo je pravděpodobně nejekologičtější trvale elastická podlahová krytina
na trhu. Uznávaný certifikát TÜV ProfiCert
potvrzuje, že je během instalace a při používání absolutně bez zápachu. Zároveň boduje
i svou extrémní odolností a širokou designovou
rozmanitostí. Nestudí a je příjemná pro chůzi
bosou nohou, díky elasticitě je zdravá pro klouby, je bezpečná na každém kroku. Podlaha je
tichá a vytváří příjemnou akustiku a je vhodná do vlhkých prostor koupelen i kuchyní. Lze
ji položit i na podlahové vytápění.

podlahu?

Při výběru podlahové krytiny se zpravidla
orientujeme podle ceny, vzhledu a materiálu.
Méně často se ale zamýšlíme nad tím, jakou cestu
vysněná podlaha musela ujít, než spočinula na
naší podlaze. A právě na ekologickou stopu se
dnes zaměříme.
Laminátová podlaha Step
Largo v dekoru dub tichomořský,
www.quickstep.cz.

Text: zuzana langová

Na trhu se objevilo mnoho krytin označovaných jako „ekologické“. Jenže
pojem ekologie si každý představuje trochu jinak. Eekologické podlahy deklarují, že neobsahují PVC, ftaláty a změkčovadla. Jenže kolik z nás rozumí
názvům sloučenin a chemické terminologii? Proto vznikl seznam testů a pravidel, které musí výrobci zdravých podlah splnit, aby mohli obdržet ekocertifikát, který nám usnadní výběr – pokud chcete mít domov bez formaldehydu
a ftalátů, prostě si vyberte podlahu s certifikátem.

Keramická dlažba série Rebel
News ve vzhledu industriálního
betonu a dlažby typu Cotto,
www.rako.cz.

LUXUSNÍ BYTOVÉ DOPLŇKY

FOTO: ARCHIV FIREM
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Keramické dlaždice jsou přírodním materiálem.
Snadno se udržují, díky nízké tvorbě bakterií a roztočů
na povrchu se hodí i pro alergiky, www.rako.cz.

www.decoronline.cz
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Do přírodně laděného interiéru se hodí
vinylová podlaha Step Compact v dekoru
venkovský dub strove, www.quick-step.cz.

Chytré pohovky pro relax a spaní

Fakt chytrý gauče
KOMBO
Rafinovaně přizpůsobivé

Vinylová podlaha Parador 9.6 Ornamentic
Colour v dekoru dřeva, betonu, dlažby nebo
břidlice, www.hornbach.cz.

Pohodlí jako v ušáku

Místa jako na kanapi

Relax jako v lehátku

Vodorovně jak v posteli

Polohovatelné područky a opěrky
nabízejí množství pohodlných poloh
pro každého.

Odpočinek ve vodorovné poloze nebo
usazení většího počtu lidí. Na to stačí
narovnat područky a opěrky.

Možnosti polohování pohovky Kombo
nabízejí mnoho variací – i vy si najdete
svou polohu.

Díky dvěma lamelovým roštům, rovné
nedělené matraci a systému rozkládání
je spaní na pohovce velmi kvalitní.

DUOMAT

Nepostradatelně praktický

Nádherná podlaha Massimo
v dekoru dub tmavě čokoládový,
www.quick-step.cz.

Sametově hebký povrch má vinylová
podlaha Pulse, dekor dub bavlna přírodní,
www.quick-step.cz.

Spaní v posteli

Sezení na pohovce

Rychlost

Přizpůsobení

Nedělená rovná matrace s volitelnou
tuhostí a dva nezávislé lamelové rošty.
Nepoznáte že spíte na pohovce.

Po složení nenápadně zapadne mezi
ostatní nábytek a z útulné ložnice je
zase praktický obývák.

Proměnit obývák v ložnici a zpět
zvládnete levou zadní během několika
málo vteřin.

Široká nabídka materiálů, doplňků,
rozměrů a variant umožňuje
nakonfigurovat pohovku tak, aby
zapadla do Vašeho interieru.

SINGLE
Jednoduše užitečný.

Výhody laminátu

Laminátová podlaha vedle svých výhodných funkčních vlastností má příznivé vlastnosti ekologické a jde o výrobek nezávadný pro zdraví člověka i pro přírodu. Řada měření moderních
laminátových podlah ukázala hodnoty měření emisí formaldehydu srovnatelné s přírodním dřevem, lže tedy předpokládat, že
laminát nemá žádný vliv na znečištění ovzduší v místnosti pachy
nebo škodlivými látkami.
Jádro podlahy (HDF desky) je vyrobeno z dřevěných vláken
a pryskyřice. Povrch desky je pokryt několika vrstvami kvalitního papíru impregnovanéhoprůhlednou melaminovou pryskyřicí.
Kvalitní laminátové podlahy jsou tedy vyrobené z obnovitelných
surovin dřeva a malého množství syntetické pryskyřice na vodní
bázi, neobsahují organická ředidla a po vytvrzení je povrch odolný
proti vodě, světlu, teplu, organickým látkám a chemikáliím.
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Sedačka

Pohovka

Lenoška

Postýlka

Do obýváku, kanceláře nebo pokojíčku.
Jednoduchá, prostorově nenáročná.
A přitom nabízí víc než jen sezení.

Uvolnit a otevřít se.
Tak se nejlépe relaxuje. Pohovka Single
Vám s tím pomůže.

Natáhnout si přes poledne nohy
zpříjemní celý den.

S lamelovým roštem a rovnou
nedělenou matrací není problém zajistit
kvalitní spánek.

WWW.KOLINGER.CZ

Ocelové konstrukce

Lamelové rošty

Nedělené matrace

Snímatelné povlaky

Zakázkové provedení

Servis

Přírodní keramika

„Ano, keramické dlaždice jsou výhradně přírodním materiálem. Snadno se udržují, díky nízké
tvorbě bakterií a roztočů na povrchu se hodí i pro
alergiky. Rektifikace keramických obkladů minimalizuje šířku spár. Rektifikované výrobky umožňují
pokládku s minimální tloušťkou spáry, není tu tedy
prostor pro plísně“, uvádí Tomáš Heřman, zástupce
značky Rako.
Ale keramická podlaha vyniká také chemickými
vlastnostmi – neuvolňuje toxické látky, má vysokou
chemickou odolnost. Slinutým keramickým dlaždicím
nevadí voda, vlhko, pára a jsou mechanicky odolné.
Oproti jiným materiálům má podlaha z keramických
dlaždic lepší tepelnou vodivost a schopnost akumulace tepla. Provozní teploty podlahového vytápění
s keramickými dlaždicemi mohou být tedy nižší než
například při použití jiných typů krytin. To znamená
úsporu energií a tím opět přínos ekologii.

Ekologická elastická podlaha
Wineo Purline, kolekce Stone,
dekor Sola, www.kpp.cz.

PVC Larissa je stylové, odolné,
lehké na údržbu a cenově
dostupné, www.hornbach.cz.

MODERNÍ
MĚSTSKÉ BYTY
NA DOSAH PŘÍRODY
Společnost CANABA zahájila výstavbu rezidenčního komplexu GREENSIDE s výhledem
na golfové hřiště na Černém Mostě, který
zahrnuje 5 bytových domů, každý s 26 až
32 moderními byty, a parkovací dům.
V prodeji jsou nyní jednotky z první etapy.
Dokončení prvních dvou domů je plánováno na
podzim roku 2021. Byty mají dispozice: 1 + kk,
2 + kk, 4 + kk a 4 + kk nadstandardní střešní
byty, které mají vlastní velkou terasu a nádherný výhled do okolí. V cenách bytů jsou zahrnuté sklepní kóje a 3 varianty parkování.

INTERIÉR PODLE VLASTNÍCH
PŘEDSTAV
Všechny byty jsou koncipovány ve vysokém
standardu a už v základním provedení si
zájemci mohou vybrat ze tří různých řešení
obkladů, dlažby a sanitární keramiky, podlahových krytin či vnitřních dveří. Pro náročnější
klienty jsou připraveny nadstandardní pakety.
Pro zájemce bylo otevřeno Klientské centrum
CANABA, a to přímo v nákupním Centru Černý
Most. Zde získají zájemci veškeré informace
o projektu GREENSIDE i o dalších developerských projektech, které společnost CANABA
nabízí.

BLÍZKO NA NÁKUPY I NA VÝLET
Velkou předností je umístění na metru linky B
a veškerá občanská vybavenost. V dosahu se
nachází Centrum Černý Most, prodejna nábytku Ikea, linky Pražské integrované dopravy
a pražský okruh s napojením na dálnice. Lokalita rezidenčního areálu GREENSIDE sousedí
s přírodním parkem Klánovice–Čihadla
a rybníčkem Martiňák. K relaxaci a výletům
může také posloužit přilehlá zeleň, aquapark,
skate park nebo Počernický rybník.
Více informací o projektu se dozvíte na
www.greenside.cz a infolince 844 02 02 02.
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Sladit skleněné povrchy můžete i v případě celoskleněných
dveří a skříněk kuchyňské linky. Můžete si dokonce nechat
vytvořit skleněné plochy na míru, a to včetně stěn a obložení,
www.sapeli.cz.

Hodí se k vám?

Dřív, než se pro skleněné dveře rozhodnete, vyplatí se zamyslet nad tím,
zda se do vašeho bytu či domu hodí. Není to složité rozhodování, například do
historického objektu, který není zmodernizovaný a je vybavený starožitným
nábytkem, bude nejlepší se podobnému typu dveří vyhnout. Stejně tak tomu
bude například u malých koupelen nebo toalet v panelákových bytech, protože
tak přijdete o potřebné soukromí.

Elegantní i praktické

Skleněné dveře nejen dobře vypadají, ale také dokonale prosvětlí a odlehčí
prostor. Vybrat si můžete mezi mnoha typy skel, které lze navíc v rámci jedné
bytové nebo domovní jednotky vhodně kombinovat. Prosvětlení je velmi příjemné například v kuchyních, obývacích pokojích, jídelnách nebo pracovnách.
Méně vhodné jsou skleněné dveře do ložnic, v kterých by měla být po zhasnutí co největší tma a měly by poskytovat pocit intimity. Nicméně dnes už se
vyrábějí také prosklené dveře s neprůhlednými mléčnými nebo kouřovými
skly.

Křehký

element

Text: ZUZANA LANGOVÁ

Chcete od sebe opticky oddělit dvě místnosti
a hledáte řešení šetřící místo? Vyberte si posuvné
dveře. Lineární hliníková lišta zakrývající pojezdový
mechanismus vnáší do interiéru přirozený klid,
www.hornbach.cz.
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Celoskleněné dveře jsou velkým trendem a lze je mít jak v otočném, tak v posuvném provedení, takže se hodí i do menších prostor, kde posuvná varianta dokáže ušetřit až dva metry čtvereční.
Tyto dveře jsou navíc velmi bezpečné – kalené sklo, ze kterého jsou
vyrobeny, má asi pětkrát větší pevnost než sklo standardní. S jeho
povrchovou úpravou se dá různě experimentovat a vyžaduje jen
minimální údržbu.

FOTO: ARCHIV FIREM

Interiérové dveře jsou velmi důležitým
prvkem, jenž dovede proměnit váš domov
v elegantní a moderní prostor. Velké oblibě
se těší dveře s designovým prosklením.

Elegantní předěl dvou místností při zachování
vizuálního propojení vytvoří celoskleněná příčka. Ta
nemusí být pouze z čirého skla, ozvláštní ji například
pískovaný motiv. www.japcz.cz.
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Díky jednoduchým tvarům se posuvné dveře
stávají nadčasovým dělicím prvkem v každém
interiéru. S touto variantou dveří je kompatibilní
posuvný systém Pertura Selir. www.hornbach.cz.

Rozměry a bezpečnost

Stejně jako každá plocha i celoskleněné
dveře mají své limity, a to především z důvodů manipulovatelnosti s nimi a jejich vlastní
váhy. Tyto hranice jsou však o něco větší než
u dveří dýhovaných nebo laminátových. Proto je to skvělé řešení i do velkých stavebních
otvorů. Otočné celoskleněné dveře v zárubni mohou mít rozměr až 100 x 245 cm, dveře
celoskleněné posuvné pak 140 x 245 cm.
V otázce bezpečnosti nemusíte mít strach.
Například celoskleněné dveře a stěny Sapglass jsou vyrobeny z bezpečnostního kaleného
skla. To má oproti klasickému sklu podstatně
lepší vlastnosti. „Kalením získává sklo zhruba
pětinásobnou pevnost, nelze jej tedy snadno
rozbít. A pokud by přeci jen došlo k rozbití,
tříští se na malé neostré kousky, stejně jako
například sklo v autě,“ uvádí Martin Rataj,
produktový manažer Sapglass.
Širokou škálu ornamentálních a pískovaných skel
nabízí atraktivní celoskleněné dveře Interier Glass,
a to včetně možnosti pískování ornamentů dle
vlastního návrhu, www.vekra.cz.
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Krásné dekory

Při vzorování jednotlivých skleněných
dveří a stěn se používají nejen osvědčené
technologie, jako jsou pískování, gravírování, digitální tisk či sítotisk, ale nově
také vysoce odolný keramický tisk.
První zmíněnou metodou je pískování,
kdy se stříká sklářský písek přes šablonu, až je povrch skla v místě motivu zdrsněný do šedobílé barvy. Při gravírování
se do skla vyfrézuje plastická drážka ve
tvaru V. Kromě těchto metod existují
i tři metody tisku – sítotisk, digitální
tisk a keramický tisk. U sítotisku jde
o potisk skla speciální keramickou barvou, která se následně upravuje kalením. Digitální tisk funguje na principu
vytištění jakéhokoliv motivu či fotografie a jejího zatavení přímo mezi dvě vrstvy skla. Keramický tisk je kombinací
předchozích dvou metod.
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V hliníkovém rámu

Když dveře nestačí

Elegantní řešení nabízí celoskleněné příčky. „Celoskleněné příčky jsou tradiční a hodně oblíbené řešení, které
citlivě a přitom s důvtipem jednotlivé místnosti oddělí.
Přitom nabízí maximální zachování vzdušnosti a průchodu světla. S instalací celoskleněné příčky je důležité si
uvědomit, že sklo je poměrně těžký materiál, proto musí
být strop opravdu pevný. Pokud je tvořen sádrokartonem,
je bezpodmínečně nutné jej vyztužit kovovou traverzou,“
upozorňuje Petr Paksi z JAP Future. Skleněné příčky mohou být sestavou dveřního křídla s fixními bočními světlíky i horními nadsvětlíky. I pro celoskleněné příčky lze
použít sklo v různém vzhledovém provedení a zdobit jej
pískováním či grafickým motivem.

KA:
NOVIN o vé
ér
Interi
dveře

Dveřím retro

Čistou krásu skla nechají dokonale vyniknout také dveře se subtilním hliníkovým rámem. Zástupci takových
dveřních křídel jsou například dveře Sting Door či Idealine. První ze jmenovaných jsou tvořené designově střídmým řešením – obvodovým rámem z hliníku, ve kterém
je usazena skleněná výplň. Ta ovšem nemusí být pouze ve
své čiré podobě, může ji tvořit také tónované sklo, mléčné
sklo nebo zdobit pískovaný motiv nebo grafický dekor. Základem dveřního křídla Idealine je taktéž hliníkový rám
se zasazenou skleněnou výplní. Ovšem charakteristickým
prvkem těchto novinkových dveří inspirovaných nejmodernějšími trendy jsou různě uspořádané hliníkové profily,
které skleněnou výplň pohledově rozčleňují.

sluší
Máte rádi moderní interiéry?
Nebo naopak dáváte přednost
retro stylu? Dobrou zprávou
je, že si v současnosti nemusíte
odepírat ani jedno, ani druhé.

Nadčasové celoskleněné dveře Interier Glass ladí
s jakýmkoliv stylem interiéru. O jejich bezpečnost se není
třeba obávat, jelikož jsou vyrobené z kvalitního kaleného
skla o tloušťce 8 milimetrů, www.vekra.cz.

MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI NÁRAZU

Text: MICHAELA SLAVÍNSKÁ

Památkou na vaše zahraniční cesty můžou být
celoskleněné dveře Sapglass s digitálně potištěnými jmény
světových metropolí. Se stejným motivem lze vyrobit
i celoskleněnou stěnu, kterou můžete funkčně oddělit dvě
místnosti, www.sapeli.cz.

Jediné, co vás může omezovat, je typ vašeho bytu. Ale
pokud k jeho zařizování přistoupíte s citem a rozvahou,
nejlépe ve spolupráci s bytovým architektem, můžete
i panelový byt změnit v retro oázu.

Zajímavý design i povrchy

Trend stylu retro odrážely i expozice mnoha firem,
které se letos zúčastnily proslulého veletrhu BAU
v německém Mnichově.
Nechyběla mezi nimi ani společnost Hörmann, přední
evropský producent dveří a vrat. Od roku 2016 nabízí
Hörmann na českém trhu také širokou škálu dřevěných
interiérových dveří, které si získaly mezi tuzemskými
zákazníky velkou oblibu.
Například velmi žádaná řada vnitřních dveří ConceptLine se rozrostla o sérii povrchů s plátěným efektem.
Společnost Hörmann přichází i s nabídkou celoskleněných dveří, které se perfektně hodí právě ke kombinaci s dveřmi ConceptLine. Novinkou je i posuvná lišta,
která pasuje jak k dřevěným, tak celoskleněným dveřím.

NOVINKA: Dřevěné interiérové
dveře Hörmann
• vysoce kvalitní dřevěné interiérové dveře
s obložkovými zárubněmi

• NOVINKA: pohon dveří PortaMatic pro
bezbariérový a komfortní průchod

• Duradecor Struktur s hmatatelnou
povrchovou strukturou

FOTO: ARCHIV FIRmy

Nová řada Montana

Na již zmiňovanou poptávku po retro zareagoval Hörmann zcela novou řadou interiérových dveří Montana
zahrnující několik produktů, které jako by se „narodily“
pro rekonstruované interiéry stejně jako pro interiéry
nové. Další vítanou novinkou je elegantní odstín „Taupe“, který, vhodný zvláště do moderních objektů. Rozšíření motivů se dočkal rovněž povrch Groove s hlubokými
drážkami a také barevná řada povrchu Duradecor.
Celý sortiment společnosti najdete na internetových
stránkách www.hormann.cz.

Premium partner
českého
národního týmu

Duradecor
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LED svíčka
z pravého vosku,
169 Kč, www.retlux.cz.

Chytré zrcadlo
trend současných koupelen

Mísa Leopard, 799 Kč,
www.westwing.cz.

Stojan na bižuterii
Arsene Gold, 439 Kč,
www.westwing.cz.
Měkký ručník, od 149 Kč,
www.zarahome.com.

Tajemná

intimita

I když milujeme lidi
a vyhledáváme jejich
společnost, vždy přijde
okamžik, kdy jsme rádi jenom
sami se sebou. Zavřeme se před
světem a užíváme chvíli, kdy
nejsme vidět. Takovým místem
může být i správně vybavená
koupelna.
Skleněný dávkovač na mýdlo,

399 Kč, www2.hmhome.com.

Interiérová vůně, 749 Kč,
www2.hmhome.com.
Vyřezávaný paravan,
8800 Kč,
www.lepatio.cz.
Podložka pod mýdlo, od 179 Kč,
www.zarahome.com.
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TEXT: JANA ŠULCOVÁ, foto: archiv firem

Košík z vodní řasy, 1299 Kč,
www.zarahome.com.

Sprchový závěs, 599 Kč,
www2.hmhome.com.

Zrcadla s LED podsvícením, která komunikují přes bluetooth s vaším
telefonem, informují vás o čase, mají zabudovanou meteorologickou
stanici, LCD panel, kosmetické zrcátko, nezamlžují se a nabízí mnoho
jiných vymožeností.
www.ok21.cz

Pro perfektní

Vyžeňte staré štětky
z domu!

koupelnu

Preferujete originální barevná řešení,
ale nejste zrovna příznivci extravagance?
S decentními barevnými odstíny
a sametově matným povrchem sanitární
keramiky Color Elements zůstane vaše
koupelna prudce elegantní, a přesto bude
naprosto jedinečná.
Harmonie barev hraje při výběru nové koupelny
prim. Kromě obkladů a koupelnových doplňků nabízí
širokou paletu barev i sanitární keramika. Přesto si
své místo na slunci stále drží bílá klasika. Společnost
GSI však nasadila do boje silného konkurenta v podobě důmyslně propracované série Color Elements,
jenž v sobě snoubí nejmodernější technologie, osvědčené a praktické materiály i vysoce atraktivní design.

Špičková technika

Základ tvoří populární oblé tvary série Pura
a štíhlé linie hranatých keramických umyvadel
Sand. Ty výrobce opatřil kvalitní glazurou Extragla-

ze®, která dodává keramice dokonale hladký povrch,
vysoký lesk a chrání ji proti vápenným usazeninám. WC mísy navíc vybavil inovativním systémem
splachování Swirlflush pro zajištění maximálního
hygienického standardu a systémem Save Water,
který umožňuje splachovat pouze 4,5 litry vody.
Samozřejmostí je též pomalé sklápění WC sedátka se systémem Soft Close i jeho snadné odejmutí
pomocí Quick Release.
Jak vyplývá ze samotného názvu série, jedinečnost Color Elements se však ukrývá v jejím unikátním sofistikovaném designu. Najdete zde hranatá,
kulatá či oválná umyvadla na desku v osmi atraktivních pastelových tónech. Variace béžové, hnědé,
černé, šedé a zelené barvy perfektně doladí harmonický vzhled vaší koupelny. Navíc se jen tak neokoukají a s glazurou Extraglaze® v hedvábně matném provedení dodávají koupelně i nádech luxusu.
Série zahrnuje též výpustě s keramickou zátkou ve
stejné barvě, čisté a hladké linie těchto umyvadel
tak nejsou ničím narušovány.

Pro toalety

Závěsná WC Color Elements mají dokonce povrchovou úpravu s duální glazurou. Vnitřní strana
toalety je tak stále maximálně hygienická a praktická díky dokonale hladké glazuře ve vysokém lesku. Vnější strana WC mísy je v elegantním matném
provedení, tudíž je příjemná nejen na pohled, ale
i na dotek.
Více informací naleznete na www.sapho.cz.
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Čistá a svěží toaleta má

Elegantní barvy

JEDINÉ ŘEŠENÍ

foto: archiv firmy

Text: MICHAELA SLAVÍNSKÁ

www.VyzenteStetky.cz

Velmi důležitá
maličkost

Splachovací systémy

Jsou jedním z nejdůležitějších prvků každé toalety. Elegantní a takřka neviditelné řešení ovládání
představují předstěnové systémy umožňující mimo
jiné úsporná start-stop nebo dvojitá tlačítka, takže
při splachování výrazně šetříte vodou. Jejich další
výhodou je tichost, protože nádržka je ukrytá za
stěnou, účinnost lze ještě zvýšit použitím zvukové
izolace.

Zdánlivě jednoduchý předmět s jedinou
funkcí, keramická toaletní mísa, a spolu
s ní mladší a neméně užitečný bidet.

Dokonalá čistota

Jistě oceníte klozet bez splachovacího kruhu.
Kruh, ať už otevřený, uzavřený či polouzavřený, nikdy nezajistí dokonalé opláchnutí vnitřní části mísy,

nehledě na fakt, že i sám splachovací kruh představuje kolizní bod pro usazování nečistot a bakterií.
Řešením tohoto problému je WC bez splachovacího kruhu konstruované tak, aby se samo postaralo
o svou perfektní údržbu.

Toaleta a design

Už i u toalety se stále více hledí nejen na praktičnost a funkčnost, ale také na její designové provedení. Dávno už také neplatí, že by tvar toalety musel
být jen oválný nebo kruhový. Kromě netradičního
designu ale přináší moderní mísy také maximální
komfort a jejich konstrukce vychází ze zkušeností
návrhářů těch nejpohodlnějších židlí.

Text: JANA ŠULCOVÁ

Přirozené je vše, co je lidské, toaletu nevyjímaje. V každém domě,
každém bytě i kanceláři ji najdeme. Nemluvíme o ní, protože se to
nesluší, a přitom toaletní mísa může být i krásným designovým kouskem, ozdobou, ba dokonce i dominantou koupelny. Kvalitní klozet by
měl být především komfortní a hygienický.

Dokonalá hygiena
Stále vyhledávanějšími a oblíbenějšími se stávají rimless toalety, tedy
ty bez oplachového kruhu. A není divu. Klozety s touto technologií
totiž poskytují vysoký hygienický standard. Díky speciální konstrukci
je mísa rovnoměrně umyta na jedno spláchnutí a nedochází
k usazování nečistot a bakterií na těžko dostupných místech, takže
se toaleta snáze udržuje čistá. Příkladem rimless záchodu je klozet
Mio, který vyniká elegantním čistým designem. Vedle maximální
hygieny potěší také úsporným splachováním 4,5/3 l, www.jika.cz.

Intimní hygiena

Svěžest a pohodlí
Snadnou údržbu nabízí i toalety Geberit AquaClean Tuma
s integrovanou sprchou, které spojují funkci klasického
WC a bidetu. Díky svému kompaktnímu tvaru umožňuje
toaleta s integrovanou sprchou optimální využití prostoru.
Nabízí také komfortní funkce, jako je ohřev sedátka,
osoušení a integrované odsávání zápachu. Dále také
nastavení umístění ramene s tryskou, oscilaci nebo
intenzitu sprchovacího proudu, lze ji nastavovat podle
vašich osobních potřeb a ukládat pomocí ergonomicky
navrženého dálkového ovládání, www.kolo-geberit.cz.
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FOTO: ARCHIV FIREM

Při navrhování nové koupelny nebo samostatné toalety řešíme různé otázky, jednou z nich je, zda do plánů zahrnout i bidet. Jako první musíme vyřešit problém, kam ho umístíme. Jeho hlavním smyslem je omývání intimních partií těla po použití toalety. Pokud na
toaletě místo pro samostatný bidet nenajdete, je ideální sáhnout po
toaletě s integrovanou sprchou. Na první pohled ji od běžného WC
nerozpoznáte, protože veškerá technika je skryta přímo v těle mísy.
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Nejoceňovanější toaleta
Jakmile jednou vyzkoušíte toaletu Sensia Arena, už nikdy nebudete chtít používat jinou. Toaleta
představuje novou kategorii čistoty a je navržena přesně podle vašich individuálních potřeb. Každý
detail této inovativní sprchové toalety byl pečlivě promyšlen tak, abyste měli kdykoli k dispozici tu
nejlepší hygienickou péči. Je vybavena dvěma samostatnými sprchovými rameny – pro omývání
dámských a zadních partií. Obsahuje také technologie na potlačování zápachu, vysoušeč, noční
osvětlení nebo doplňkovou aplikaci pro mobilní telefony, aby vám poskytly ten nejvyšší osobní
komfort. www.grohe.cz.

Integrovaná bidetová sprška
Sprchová toaleta Cleanet Navia se zaměřuje především na uživatelské výhody a na efektivní
uživatelské rozhraní. WC je vybavené osvědčeným konceptem obsluhy s postranním
ovladačem se základními funkcemi a ovládáním trysky. Toaleta má navíc i mobilní aplikaci,
která je intuitivní na ovládání. Snadno se čistí díky konstrukci bez oplachového kruhu, povrch
keramiky má hygienickou úpravu LCC. Vyměnitelná tryska, která je zapuštěná a ukrytá za
záslepkou, se před každým použitím i po něm sama důkladně očistí, www.laufen.cz.
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Elegantní splachování
Tlačítko Arena Cosmopolitan splňuje podmínky
světa prémiových splachovacích technologií. Je
kombinací dvou tradičních tvarů, obdélníku a oválu,
vytvářejících stylový design, který dokonale doplní
každou moderní koupelnu. Jeho odolný povrch
StarLight je velmi snadno čistitelný. A myslí také na
ekologii! Systém duálního splachování umožňuje
zvolit objem spláchnutí, a to 3 nebo 6 litrů (případně
3 a 4,5 litru), a přerušit splachování stisknutím
menšího tlačítka, www.grohe.cz.

Dokonalý design
Flaminia, App, je tvarově univerzální kolekce navržena tak, aby splňovala požadavky pohodlného
bydlení, ale také tak, aby nemusela být obětována elegance a kvalita výroby typická pro produkty
Flaminia. Kolekce obsahuje WC a bidet. Lze je velice dobře kombinovat s ostatními řadami značky
Flaminia. Kolekce App využívá inovativního systému splachování gocleanTM, který usnadňuje čištění
záchodové mísy. Odstraněním vnitřního okraje mísy se eliminují skrytá místa, kde ulpívají nečistoty
a usazeniny. Toto technické řešení je mnohem hygieničtější a praktičtější, www.designclub.cz.
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Sprchový závěs Wet,
wet, wet, 399 Kč,
www.butlers.cz.

Předložka do sprchy, 199 Kč,
www.tchibo.cz.

Kobereček Síla okamžiku,
od 759 Kč, www.grund.cz.

Sprchový závěs Skorren,
199 Kč, www.ikea.cz.

Pár kapek

Ekodrogerie
bez kompromisů

Květinová předložka
Sandträsket, 349 Kč,
www.ikea.cz.

Šetrné prostředky pro důkladné praní,
umývání, čistění a speciální čističe.

optimismu

odpuzovač molů a můr
proti roztočům
na měkounké ručníky
na odpady

Také na vás padají podzimní
chmury? Doporučujeme honem
rychle je zahnat, než vás
opravdu přemůžou. Jednou
z možností je obklopit se
optimistickými barvami, kde
se jen dá. Třeba i v koupelně.

VHODNÉ
PRO ALERGIKY

Jemně dekorovaná
předložka Lili, od 799 Kč,
www.grund.cz.
Kulatý kobereček
Emma, 357 Kč,
www.westwingnow.cz.

TEXT: JANA ŠULCOVÁ, foto: archiv firem

Energický design předložky
Mezzo, od 799 Kč,
www.grund.cz.

Předložka s linkami, 799 Kč,
www.zarahome.com.
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Koupíte na www.alpik.cz

Sprchové dveře Volcano,
chromové provedení.

Osobitý a funkční design

Nová řada sprchových dveří a koutů Volcano upoutá na první pohled právě masivními loukoťovými
koly. Tento industriální prvek dává zástěnám moderní vzhled, který jistě ocení nejen muži. Kromě atraktivního designu jsou totiž loukoťová kola zárukou
bezvadného chodu dveří i dlouhé životnosti. Základem sprchové zástěny jsou kvalitní hliníkové profily
a pojezdy, které se nabízejí hned ve dvou barevných
variantách. Populární chrom je dnes již zažitou klasikou, ale sametově matná černá povrchová úprava
dodává celému sprchovému koutu na surovosti a působí velice elegantním dojmem. Pokud jej navíc sladíte se všemi doplňky, vytvoří dominantní prvek celé
koupelny.

Čistota a jednoduchost

Při výrobě sprchových zástěn Volcano dbají také na
kvalitu použitého skla. Jedná se o čiré bezpečnostní sklo
o síle 8 milimetrů. Standardní výška dveří je 2180 milimetrů a jsou rozděleny na část pevnou a část posuv-

Pro industriální

koupelnu

Sprchová zástěna Volcano Black,
SKA konstrukce s policí a umyvadlem
Maria z litého mramoru.

Zvolte si svou kombinaci

Sprchové zástěny Volcano se vyrábějí jako klasické
dvoudílné posuvné dveře, určené pro instalaci do niky.
Dají se však i zkombinovat s boční stěnou a vytvořit
tak obdélníkovou zástěnu v několika velikostech. Rozměry sprchových dveří jsou od 120 do 180 centimetrů
a boční stěny měří 80 až 100 centimetrů. Dveře jsou
navíc variabilní pro instalaci s levým i pravým otevíráním. V případě, že plánujete montáž zástěny bez
vaničky, je nutná příprava podlahy tak, aby byla zástěna usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu.
Také je důležité myslet na to, že montážní rozměry
u obdélníkové varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu.
Na celou sérii poskytuje výrobce prodlouženou záruku
na 3 roky.

Popularita industriálního stylu koupelen
roste snad každým dnem. Pokud i vy
patříte mezi jeho příznivce, zaručeně vás
zaujme nová designová řada sprchových
zástěn Volcano se závěsem na loukoťových
kolech.

Co je to Coated Glass?
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foto: archiv firmy

Text: MICHAELA SLAVÍNSKÁ

První dřevěné loukoťové kolo bylo dle archeologů vyrobeno asi
2000 let před naším letopočtem. K jeho vynalezení došlo kvůli potřebě vyrábět lehčí a rychlejší vozidla. Že šlo o vynález vskutku revoluční, svědčí jeho využití až do současnosti. Modernizovaný princip
loukoťového kola můžeme stále vidět například na hasičských vozech
z 50. let 20. století. Kromě toho dnes našlo své uplatnění i tam, kde
by ho pravděpodobně nikdo nehledal, a to v koupelně. Český výrobce
Gelco se rozhodl aplikovat tento osvědčený a funkční mechanismus na
svou sérii designových sprchových zástěn Volcano.

nou. Ta je v horní části volně zavěšena a není tedy třeba instalovat žádný spodní vodicí profil. Konstrukce je
doplněna pouze magnetickým těsněním a úzkou přetokovou lištou, tudíž umožňuje i pohodlný bezbariérový
přístup a působí celkově čistším dojmem. Použité sklo
je navíc ošetřeno povrchovou úpravou Coated Glass,
která zabraňuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění. Výrobce též nabízí možnost sklo polepit designovou fólií pro vyšší intimitu. K dispozici je rovnou
dvanáct různých dekorů, ze kterých je možné vybírat.

Jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla do
sprchových koutů. Coated Glass je chemická sloučenina směsí polymerů, která ve spojení s katalyzátory
reaguje s křemičitanovými skupinami obsaženými ve
skle. Na skleněných plochách je tak vytvořena vrstva,
která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle souvislým
filmem. Jeho vlivem se kapky vody shlukují a stékají
z povrchu skla.
Více informací naleznete na www.sapho.cz.
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Ekonomické vaření

Ještě nikdy nebylo vaření tak komfortní jako dnes. Výjimkou není ani varná
deska IRF 9480 TFT tablet se šířkou 90 cm. Spotřebič je vybaven barevným
7“ dotykovým displejem, který vám umožní ovládat všechny funkce špičkou
prstu a připravit přednastavené pokrmy dle receptáře. Inovativní systém pro
optimalizaci přenosu energie do nádobí zajistí, že bude vždy optimálně nastaven přenos energie na zvolený výkon bez ohledu na kvalitu používaného nádobí.
Tento inteligentní systém nepřetržitě a homogenně ohřívá a přidává více výkonu, pokud to vaše kuchyňské nádobí potřebuje, www.tekaindustrial.com/cz.

kuchyň nové generace
Díky pokročilým technologiím dokážou nejmodernější spotřebiče
poskytnout nejenom perfektní výkon při minimální spotřebě, ale
i další mimořádné schopnosti. Dokážou komunikovat, samostatně
řídí svůj chod, nabídnou řešení, když se vyskytne problém. To vše
vždy elegantně na platformě špičkového designu.

Pro kulinářské finesy

Se světovou novinkou TasteControl si uživatelé při
pečení a vaření mohou být jisti výsledkem, protože
již nehrozí přepečení, a tím i vysušení jídla na konci
procesu vaření. Trouba například vydá zvukový signál, že hovězí svíčková dosáhla požadované teploty
uvnitř pečeně 65 °C, a vypne se, na skulinu otevře
dvířka trouby a chladicí ventilátor žene horký
vzduch ven.
Kamera FoodView umístěná v troubě přenáší do
chytrého telefonu nebo tabletu barevné snímky
v HD kvalitě. S funkcí mohou zůstat dvířka trouby
zavřená, a pokud se ukáže, že bochník chleba ještě
nemá dostatečně opečenou kůrku, mohou být doba
pečení nebo teplota snadno upraveny pomocí
chytrého telefonu, www.miele.cz.

Superchytrá lednice

Chladnička Family Hub s displejem
ve dveřích z kuchyně udělá informační
centrum. Usnadní nejen chod domácnosti, ale pomůže i s organizací celé rodiny a jejích denních úkolů. Navíc už
nebudete muset chladničku otevírat
pokaždé, když chcete zjistit, co máte
uvnitř – vše se totiž snadno zobrazí na
displeji ve dveřích. Chladnička k tomu
využívá řadu chytrých funkcí, zejména
propojení s ostatními zařízeními, jako
je televizor, světla nebo klimatizace,

TEXT: JANA ŠULCOVÁ, foto: ARCHIV firem

Svoboda při mytí nádobí

Díky systému AutoDos s integrovaným PowerDiskem vám
odpadne starost s dávkováním mycího prostředku. Systémové
řešení automaticky dávkuje mycí prostředek a používá speciálně vyvinutý práškový granulát. Kromě toho mohou být nové
myčky nádobí G 7000 ovládány a různě naprogramovány
prostřednictvím mobilní aplikace. Kromě vkládání
a vyjímání nádobí a občasné výměny PowerDisku zvládne vše
ostatní spotřebič sám.
Všechny modely G 7000 se systémem AutoDos lze propojit
přes Wi-Fi a ovládat pomocí mobilní aplikace. Uživatel může
například odkudkoliv svou myčku zapnout, zastavit, prostřednictvím chytrého telefonu aktivovat programy a funkce nebo
zkontrolovat množství mycího prostředku, www.miele.cz.

www.samsung.com.
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Nejchytřejší trouba

Technologie Home Connect vám poskytne
naprostou kontrolu nad domácími spotřebiči Bosch, ať už potřebujete při nakupování zkontrolovat obsah své ledničky,
nechat si uvařit kávu, když jste ještě
v posteli, nebo si předehřát troubu, zatímco teprve jedete domů. Aplikace Home
Connect umožní nejen kontrolovat
a ovládat domácí spotřebiče, poskytne
také volný přístup k neustále rostoucímu
počtu služeb, k informacím o doporučeném příslušenství a k inspirativním
nápadům pro ještě lepší využití domácích
spotřebičů, www.bosch-home.com.

Parní trouba, která hlídá

Vařte, pečte, grilujte v multifunkčních parních troubách s profesionálními výsledky. Stačí zvolit teplotu, na jakou jste zvyklí, a váš
osobní asistent Steamify® automaticky nastaví množství páry.
Mít přehled o tom, co se děje v troubě, zatímco klidně odpočíváte?
Žádný problém. Jednoduše díky technologii CookView® sledujte
celý proces přípravy na svém telefonu či tabletu. Prostřednictvím
mobilní aplikace stačí poslat parní troubě recept s kompletním
nastavením a nechat ji, aby dohlédla na celou přípravu,
www.electrolux.cz.
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Překvapivě jednoduché.
Jednoduše perfektní
Spotřebiče značky Bosch splňují ta nejvyšší očekávání.
Díky preciznímu zpracování a smyslu pro detail spojují
nejmodernější technologie a dokonalý design.
I proto jsou nejprodávanější značkou velkých domácích
spotřebičů v Evropě.*

Indukce pod kontrolou

S indukčními varnými deskami SensePro® se můžete směle pustit i do vaření metodou sous-vide,
u které je vyžadována konstantní řízená teplota, již
ohlídá bezdrátová teplotní sonda. Deska si pamatuje
oblíbená jídla, která si uchová v paměti, a dle toho
upraví nastavení. Přichází tak konec odhadování,
zda má varná zóna správnou teplotu.
Chytrá indukční varná deska SenseBoil® po celou
dobu vaření detekuje, kdy voda v hrnci dosáhne
bodu varu. Při jeho dosažení je teplota automaticky
regulována až do té doby, než ji sami změníte,
www.electrolux.cz.

Skutečně jednodušší život

Platforma ConnectLife zahrnuje pokročilá digitální
řešení a služby kompatibilní s připojenými zařízeními
skupiny Hisense (značky Hisense, Gorenje, Asko). Nová
digitální řešení a služby nabízejí jednodušší a bezstarostný zážitek. Všechny hlavní domácí spotřebiče nyní
mohou hladce komunikovat mezi sebou navzájem
a s různými inteligentními spotřebiči Hisense, jako jsou
klimatizace, inteligentní televize a podobně. Gorenje již
brzy uvede platformu ConnectLife a její řadu připojených spotřebičů do reálného života, www.gorenje.cz.

Jeden spotřebič, tři možnosti
vaření – vaření v páře, pečení nebo
kombinace obojího: kombinovaná
parní trouba Bosch vše zvládne
díky jemné páře a volitelnému
doplňkovému horkému vzduchu.

Sváteční pečeně, rybí ﬁlé i kuřecí
prsa: s teplotní sondou vždy
dosáhnete dokonalého výsledku
pečení. Stačí nastavit požadovaný
stupeň teploty uvnitř pečeně
a sonda sama pohlídá celý proces.

Nejste si jistí, jak troubu co nejlépe
nastavit? Použijte funkci AutoPilot.
Stačí zadat hmotnost pokrmu
a stisknout tlačítko Start. Funkce
AutoPilot sama určí ideální režim
ohřevu, teplotu a dobu trvání
přípravy pokrmu.

Automatické čištění – konec
namáhavého a časově náročného
ručního čištění. U trouby se
samočisticí pyrolytickou funkcí stačí
stisknout tlačítko a veškeré nečistoty
ve vnitřním prostoru se při teplotě
až 485 °C spálí na popel. Troubu
pak stačí jednoduše vytřít
vlhkým hadříkem.

Vestavné myčky Bosch s technologií
sušení Zeolith® nejen dokonale
umyjí, ale i perfektně vysuší sklo,
porcelánové nádobí, hrnce
a dokonce i plastové nádobí.

Technologie VitaFresh pro zajišťuje
optimální podmínky pro skladování
potravin. Ryby, maso, ovoce
a zelenina zůstanou ve speciálních
přihrádkách s regulovanou teplotou
a vlhkostí až 3× déle čerstvé a plné
vitamínů.

FlexIndukce – jedním dotykem
spojíte dvě indukční zóny v jednu
velkou plochu, na kterou můžete
ﬂexibilně rozmístit nádobí podle
toho, jak potřebujete.

Podle designu a možností kuchyně
si můžete vybrat z široké nabídky
ostrůvkových, nástěnných, výsuvných
nebo vestavných odsavačů par
Bosch, které se při vaření postarají
o čistý vzduch v místnosti.

Delší čerstvost potravin

Vestavěné chladničky NatureFresh se inspirují přírodou
a zajistí, že jídlo zůstane déle čerstvé. Vše je navrženo tak,
aby vyhovovalo potřebám uživatele, s elegantním vzhledem
a vysoce funkčním interiérem. Chladničky IonGeneration
s IonAir technologií a NoFrost Plus zabraňují hromadění
námrazy a ledu a zajišťují ideální mikroklima pro maximální čerstvost potravin.
Novinkou jsou chladničky side-by-side. S efektivně navrženým interiérem XtraSpace je zde dostatek prostoru pro potraviny, což šetří cesty na nákupy, a díky lepšímu přehledu
zajišťuje menší plýtvání s jídlem, www.gorenje.cz.
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Více na www.bosch-home.cz a www.brandexperiencecenter.cz

* Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2018.

Pro nejjemnější cukroví

Ať už patříte mezi ty, kteří pečou jen pro voňavou
domácí atmosféru, nebo každoročně lámete rekordy v počtu druhů a množství cukroví, určitě přivítáte v kuchyni spolehlivého pomocníka. Vestavná
multifunkční trouba VT 779 BX je vybavena
inteligentními technologiemi, které zaručí krásně
propečené cukroví. U vestavné trouby VT 779 BX
máte na výběr z osmi přednastavených programů
a 15 funkcí. Trouba ale zvládne mnohem víc, samozřejmostí je klasické pečení, gril s ventilátorem
i bez, horkovzdušné pečení, rychlý předehřev,
udržování teploty pokrmu, zavařování, grilování,
rozmrazování a třeba i výrobu domácího jogurtu.
Velký přehledný displej s plně dotykovou plochou
zajistí dokonale intuitivní ovládání a krásný
design trouby, www.mora.cz.

komínový odsavač ONYX-T

stropní odsavač ONYX-C

nástěnný odsavač ONYX-V

ONYX

A++

Mimořádně tiché a úsporné odsavače s využitím technologie Sil & Still.

Objevte kouzlo sous-vide

Ve špičkových restauracích se čím dál častěji můžete setkat se zpracováním
pokrmů metodou sous-vide neboli „ve vakuu”. Potraviny se připravují ve vzduchotěsném obalu ve vodní lázni s kontrolovanou teplotou. Vakuovací zařízení
Sous-Vide EVD14900OX se zásuvkou CombiVac a vakuovací zařízení Sous-Vide
EVD14900OZ umožňují použití profesionální vakuovací technologie a vytvoření
výjimečné chuti přímo ve vaší kuchyni. Díky vakuové zásuvce nemusíte čekat
hodiny na tradiční marinování. Jednoduše vložte potraviny a koření do vakuové
zásuvky, zavřete víko a stiskněte tlačítko. Maso a ryby snadno nasáknou chutnými a čerstvými bylinkami za daleko kratší dobu než obvykle, www.electrolux.cz.
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Hlučnost na nejvyšší rychlost pouze 52 dB(A)

Promtinvest spol. s r. o.

Hlučnost v režimu ECO méně než 40 dB(A)

E:

obchod@odsavacefaber.cz

Elektronicky řízené motory Brushless
s úsporou energie až 80%

T:

+420 566 630 160

Možnost ovládání z varné desky Faber

W: www.odsavacefaber.cz
www.faberspa.com/cz

Prémiová energetická třída A++

Upraví si průběh programu

NADČASOVÁ ELEGANCE

Volně stojící myčka nádobí WFO 3O33 DL X
v energetické třídě A +++ a aktivním sušením nádobí PowerDry. Její senzorový program monitoruje stupeň znečištění vody a na
základě toho upravuje průběh programu tak,
aby spotřeba vody i energie byla co nejnižší.
Díky této unikátní technologii šetříte nejen
svůj čas, ale také rodinný rozpočet,
www.whirlpool.cz.

První vlastní aplikace

První unikátní aplikaci pro mobilní telefony a tablety s názvem Concept
Vaření u nás spustila česká značka elektrospotřebičů Concept. Stáhnout
ji lze zcela zdarma, a to jak na App Store, tak i na Google play. Nová
aplikace funguje jako kuchařka a je plná inspirativních receptů pro
každodenní vaření jídel, která lze vyrobit s pomocí jednotlivých kuchyňských spotřebičů. Aplikace je postupně aktualizována a recepty v ní lze
selektovat nejen podle kategorie, ale i podle toho, který spotřebič značky
Concept je možné použít při samotné výrobě, www.my-concept.cz.
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SHADE
OF
GREY

NÁPADNĚ KRÁSNÁ A
ZÁROVEŇ NENÁPADNÁ
Teka - CZ s.r.o

V Holešovičkách 593
182 00 Praha 8
Tel.: +420 284 691 940
kuppersbusch.eu

Svátek českého
Kliky Manufacture, M&T.
Konferenční stolky
Hríb, Javorina.

Na téma Budoucnost vytvořila architekturu hlavní výstavy Designerie Lucie Koldová. Designerie bude umístěna ve střední hale Průmyslového paláce. V ní návštěvníci najdou třeba vesmírný modul, pohled
do budoucnosti práce, roboty, bludiště i vynálezy designérů, které
pomáhají v zemích třetího světa.

designu

Židle design Ludovica
a Roberto Palomba,
Konsepti.

Jednadvacátý ročník mezinárodního
festivalu designu Designblok s tématem
Budoucnost uvádí instalace 348 designérů,
módních designérů, výrobců i škol.
Text: MICHAELA SLAVÍNSKÁ

Mezi účastníky letos rezonují zejména motivy udržitelné výroby,
technologií i experimenty s materiálem. „Celým Designblokem budou letos jako leitmotiv procházet úvahy o budoucnosti. Může design
přispět k řešení klimatické krize? Může nastavit bariéru přebujelému konzumu? Může zkrátka pomoci zlepšit svět? Jsou to závažné
otázky,“ uvedla ředitelka Designbloku Jana Zielinski.

Baterie Axor, MyEdition,
Hansgrohe.
lala3.pdf
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ZPŘÍJEMNĚTE SI PODZIM
NADČASOVÝM DESIGNEM
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FOTO: DESIGNBLOK
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www.laladesign.cz

Svítidlo, Delta Light.
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Designová okna, Janošík.

Superstudio

Každý rok se soustřeďuje na firmy a výrobce. Letos uvede novinky
71 značek z Čech i zahraničí včetně
výstavy jednoho ze dvou hlavních zahraničních hostů Johannese Torpeho
pro značku Moroso. Výstava nabídne
tradičně nové kolekce nábytku, ale
i nové pohledy na minimalistické bydlení, samostatný houseboat, pracovní
roboty, elektrokola i virtuální realitu.
Z tradičních českých výrobců se představí Ton, Brokis, Master&Master,
Jelínek, Ravak a řada dalších. Premiéru bude mít v pravém křídle letos
nová platforma Hospodářské noviny
Stage, na které se odehrají diskuze
a přednášky zaměřené na propojení
designu a byznysu.

Sleva 50 % na kuchyně
ABSOLUTE AUDIO, kuchyně NOLTE, Lindleyova 2822/2, 160 00 Praha 6, tel. 7777 393 77, www.idealnikuchyne.cz

Openstudio

Bude patřit 174 designérům, studiím, školám a módním návrhářům.
V levém křídle se rovněž představí výběr nejlepších evropských diplomových
prací ve výstavě Diploma Selection
a platforma Reflex Stage nabídne každý den doprovodný program diskuzí
a přednášek designérů i zahraničních
hostů.

Dětský nábytek kolekce
Wood & White, Chic By Pig.

demo
Sleva až 45 % na
nové spotřebiče

Bosch Siemens Küppersbuch

ABSOLUTE AUDIO, kuchyně NOLTE, Lindleyova 2822/2, 160 00 Praha 6, tel. 7777 393 77, www.idealnikuchyne.cz

Akční cena při koupi zesilovače a reprosoustav Revel F228Be nebo M126Be
Absolute Audio • Lindleyova 2 , Pr aha 6

Dovozce značek:
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Prodej značek:

•

telefon: 7 7 7 7 39 3 7 7

•

info @ absoluteaudio.cz

•

w w w.absolu teaudio.c z

J B L S y n t h e s i s • L e x i c o n • M a r k L e v i n s o n • R e v e l • Tr i g o n
Arcam • Cambridge Audio • Cardas • Focal • T+A • Onkyo • Pioneer • Yamaha

Reproduktor Movie, Sonos.

Barerie Puri, Ravak.

Art House

Křeslo design Johanes
Trope, Konsepti.

S letošním podtitulem Odyssea se odehraje pod kurátorským vedením Danici Kovářové
a dvojice Zielinski-Macek. Architektem se premiérově stane
Miroslav Vavřina a jeho studio Bittercraft&Com. Návštěvníci vejdou do
zatemněného prostoru, který nechá vyniknout devatenácti vybraným objektům.

Vyrazte do regionů

Za designem letos díky podpoře CzechTourism mohou zájemci vyrazit i do
regionů; speciální autobusy Designbloku budou vypraveny v průběhu festivalu do galerie 8smička v Humpolci, industriálního prostoru Uhelného mlýna
v Libčicích nad Vltavou a do tradičních skláren Rückl a Bomma. Jako vždy
se připojují i showroomy a koncept story po Praze. Na návštěvu i speciální
akce zvou značky Konsepti, Cihelna Gallery, VOIX, Uměleckoprůmyslové
museum v Praze a řada dalších.

Židle Tres, Situs.

44

světlo

Více různých světel

Nejexponovanější místností většiny domácností
bývá obývací pokoj, a proto si také zaslouží nejvíce
pozornosti. Jako centrální osvětlení zde můžeme dobře použít světla s pohyblivými rameny či otáčivými
bodovkami. Pokud máme v tomto pokoji knihovnu
s místem na čtení a relaxačním koutkem, rozhodně je dobré do něj pro čtenáře umístit samostatnou
stojací lampu s nastavitelnou lampičkou. K relaxaci
a odpočinku by toto světlo mělo umožňovat regulaci

pro pohodu
Základní pravidlo zní, že každá
činnost by měla mít své vlastní
osvětlené místo. Princip rozmístění
i použití není žádná věda, stačí jen
pozorně sledovat přírodu.

intenzity jasu. V obou případech dbáme na to, aby se
světlo neodráželo v televizní obrazovce. Zapomenout
bychom rozhodně neměli ani na zdroj světla umístěný za televizí. Sledování televize v úplné tmě totiž
poškozuje zrak a u citlivějších lidí může vyvolat i bolesti hlavy. K tomuto úkolu zcela postačí stolní nebo
stojací lampa, kterou při sledování televize rozsvítíme. Pro vytvoření útulné domácí atmosféry můžeme
v obývacím pokoji umístit světla dekorativní, tedy
pro osvětlení obrazů, plastik nebo i květin.

Moderní stojací lampa Flair Lavanda,
Laura Vincentini, je tvořená řadou napevno
zabudovaných LED zdrojů, www.hornbach.cz.

Text: ZUZANA LANGOVÁ

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se
vyznačují tradičním designem a dlouhou životností
technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní,
teplé bílé světlo, www.lighting.philips.cz.
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Módní trend svítidel upřednostňuje elegantní
textilní stínidlo s přiznanou a zvýrazněnou
rubovou stranou. Stolní lampa Carlton 2,
Eglo není výjimkou. www.hornbach.cz.

FOTO: ARCHIV FIREM

Pro běžnou denní práci se nejlépe hodí jasné stropní světlo – protože slunce v té tobě také máme vysoko nad hlavou
a svítí nejjasněji. Jak se den chýlí ke konci, postupujeme níž,
podvečerní světla už by měla být na stěně anebo mít zdroj
umístěný ve výšce stojící postavy. Večerní čtecí lampička je
ideálně umístěná na stolku vedle křesla a svítí teple žlutým
světlem nejvíc připomínajícím zapadající slunce.

Stolní lampa ve stylu art deco má
stínidlo z broušené oceli lemované
dvěma řadami třásní. Stylový spínač
je na řetízku, www2.hm.com.
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ŠPIČKOVÁ KVALITA
ZA BEZKONKURENČNÍ CENY

Stojící světlo myLiving Hexagon je útlým doplňkem,
vyrobeno je z matného akrylu a jeho základna je z leštěného
hliníku. Minimalistický design rozzáří prostor pomocí množství
hřejivého bílého světla LED, www.lighting.philips.cz.
Stojací lampa Palma v moderním designu
je vyrobena z chromově lesklého kovu
a konstrukci jednotlivých svítidel lze
snadno nasměrovat podle potřeby,
www.asko-nabytek.cz.

Wave
650 mm
750 mm
6x GU10

7.199,- Kč

Crystal Princess 807
Futuristická stojací lampa Mr. Magoo (design Mirco
Crosatto), Linea Light group, má bíle lakované kovové
tělo a polyetylenové svítidlo v měkkém, organickém tvaru,
www.fanexim.cz.
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Lustr Umt, Ay Illuminate, z proplétaného ratanu přírodní barvy
svým tvarem připomíná vosí hnízdo. Jedná se o dekorativní typ
světla, dobře se bude vyjímat v minimalisticky laděných interiérech,
www.lepatio.cz.

1000 mm
700 mm
6x GU10

Globe spiral 2000

Crystal Line 450

19.189,- Kč

450 mm
500 mm
7x GU10

6.975,- Kč

Bubble 1000
1000 mm
800 mm
7x GU10

Ke
KrčiOsovského
999/18 Praha
- Bráník
/ Smila
23, Třebíč
Smila
23,4674
02 Třebíč
Tel.: Osovského
728 580 598

2000 mm
660 mm
10x GU10

15.680,- Kč

Metamorphosis 001
7.536,- Kč

1100 mm
1400 mm
4x E14

31.867,- Kč

www.brezinadesign.eu

„UŽ I MOŘSKÝ SVĚT OBJEVIL VÝHODY LED“

Stojací mosazná lampa v módním
vzhledu inspirovaném stylem art deco
poskytuje nejen přímé kvalitní osvětlení
stránek knihy, ale také navodí příjemnou
atmosféru, www2.hmhome.cz.

„Poradím vám dobrou věc,
proč to tajit nakonec?
Světla v celé domácnosti,
energii přímo baští.
Tak hned konec hýření,
ať už začne spoření,
peněz kopec bude teď,
se svítidly od McLED.“

Světlo sluší i léčí

Ráno do práce za tmy, večer z práce za tmy a mezitím pár světle šedých
hodin, kdy se slunce často ani pořádně
neukáže. To je smutná realita zimních
měsíců. A vy marně přemýšlíte, proč
vám najednou chybí nálada i energie
cokoli dělat. Jak z toho ven?
Tak jako každý živý tvor, i my potřebujeme k životu světlo. Lépe řečeno
dostatek světla. A to nejen k životu, ale
především k dobré náladě a psychické
pohodě. Ne nadarmo totiž naše babičky říkávaly, že kam nechodí slunce,
tam chodí lékař. Za pravdu jim dávají
i vědci, kteří pro tento jev mají jasné
vysvětlení.
Za vším stojí látka serotonin, respektive její snížená produkce způsobená
dlouhodobým nedostatkem denního
světla. Serotonin je často označován
jako hormon štěstí a ovlivňuje naše
myšlení, kreativitu, výkonnost i soustředěnost. Když nám chybí, vede to ke
skleslosti, snížené aktivitě a únavě.

„Dobrý večer milá paní,
já vám nemám klidné spaní.
Peněz se mi nedostává
proč je někdo nerozdává?
Nemáte snad nějakých triků,
jak ušetřit elektriku?
Peněz za ni, prostě, hrůza,
nesedla by na vás múza?“

Ve správném spektru
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Pokud máte rádi jednoduchý severský
design, určitě vás osloví lampa Bjork L
z kolekce Nud, kterou si můžete
zkompletovat tak, aby vyhovovala
vašemu interiéru, www.lepatio.cz.

Není světlo jako světlo. Zimní
splín je způsoben nedostatkem
denního světla, proto ho vyřeší
jen světlo, které se tomu dennímu
podobá nejvíce.
Při výběru svítidel je důležité
také sledovat teplotu osvětlení. Měří se v kelvinech a zásadním způsobem mění atmosféru místnosti a to, jak na nás
působí. „Teplota 3300 kelvinů
se označuje jako teplá bílá. Takové světlo vyzařuje klasická
žárovka anebo svíčka. 4000 kelvinů je neutrální bílá, která je
v podstatě univerzální. Studené osvětlení má nad 6500 kelvinů,“ popisuje Tadeáš Tenkl
z Hornbachu a radí: „Do obývacího pokoje a ložnice vybírejte
žárovky označené jako teplé. Na
první pohled jsou bílé, ale mají
lehký žlutý, až hnědý nádech.“

31. 10. Světový den spoření

LED pásky

LED žárovky

LED svítidla

LED reflektory
NOVINKA
Fasádní
svítidla

®

www.mcled.cz

Jak na rekonstrukci
Rekonstrukce bytu je tak
trochu operace – neprovádějte
ji sami. Interiér, ve kterém
žijeme, ovlivňuje naši náladu,
úspěšnost relaxace i načerpání
nové energie.

bytu

Text: ING. JITKA KREMEROVÁ
Velký jídelní stůl je místem setkávání všech
členů rodiny. Stůl z dobře zpracovaných
lamino desek je ozdobou celé kuchyně.

Pračka nemusí být vždy umístěna v koupelně.
Pokud je pro ni připraveno místo v jiné části
bytu, například v předsíni. Více volného prostoru
v koupelně je vždy přínosem.

Pět kroků
ke spokojenosti

Pro dětský pokoj jsou důležité jemné, veselé
barvy a také dostatečné množství úložných prostor.
Při umísťování pracovního stolu je třeba dbát
na dostatek denního osvětlení dopadajícího na
stolovou desku ze správné strany.
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Kuchyň je středobodem každého bytu.
Velkoformátové plochy skleněných obkladů zvýrazní
jednoduchost tvarů a kvalitní provedení detailů.

Tip Sofie

FOTO: BYTOVÉ STUDIO INDOOR

Nemusí být úplně vše sestaveno podle feng-shui,
ale některá základní pravidla je určitě dobré dodržet. Samo rozhodnutí se pro rekonstrukci celkovou
nebo jen částečnou vychází z potřeby nějaké změny. Nemělo by jít o prostou výměnu dosluhujícího
vybavení, ale o zásadní vylepšení funkce a estetické vizáže upravovaného prostoru. Zkušený návrhář
interiérů je schopen nalézt pro váš prostor i řešení,
o kterém jste původně vůbec neuvažovali. Možností
je mnoho a není jednoduché orientovat se v množství
výrobků, nových materiálech a technologiích.
Například společnost Bytové studio Indoor pro vás
zajistí kompletní služby, které při rekonstrukci budete potřebovat. Provádí návrhy bytových interiérů,
realizaci rekonstrukce včetně stavebních a souvisejících prací a samozřejmostí je také vlastní výroba
kuchyní a nábytku na míru.
Více informací na www.indoor.cz.

Bydlení

Při dodržení těchto pěti základních pravidel budete mít
z kvalitního provedení pečlivě připravené rekonstrukce radost
a dobrý pocit.
1. Řešení nechte odborníkům, jen dobrý návrh a použití
vhodných materiálů zajistí požadovaný výsledek.
2. Během plánování dolaďte interiér včetně všech technických detailů.
I malé změny během realizace zbytečně navyšují cenu.
3. Celou rekonstrukci svěřte odborné firmě, která zajistí
stavební práce včetně navazujících profesí – například
elektrikářské, instalatérské a malířské práce.
4. Součástí rekonstrukce je obvykle i návrh vybavení. Zvláště
v menších místnostech pouze nábytek na míru umožní
maximální využití prostoru. Dobře navržený a kvalitně
provedený nábytek vytvoří z interiéru malé umělecké dílo.
5. Pokud z nějakého důvodu nemůžete nebo nechcete realizovat celou rekonstrukci najednou, dokončete alespoň
návrh a proveďte činnosti, které nebude nutno při pokračování rekonstrukce znovu upravovat.

53

Vnitřní vybavení skříněk a osazení
spotřebičů je navrženo tak, aby
neovlivňovalo čisté linie celé zástavby.

Do niky vhodných rozměrů lze umístit
pračku i sušičku, odvětrávací mřížky tvoří
dekorativní prvek. Nutno předem vyřešit
přívod vody a odpad.

Zádová deska za televizí
zakrývá dobře připravené
datové a elektrické rozvody.
Celá kompozice tak působí
uspořádaným dojmem bez
zbytečných rušivých elementů.

Hravě působící konstrukce
knihovny dodá interiéru
příjemnou atmosféru. Mělké
regály nepravidelných tvarů
tvoří přehledné úložné prostory.
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Medově hnědou barvu, která byla
vyhlášená barvou roku 2019, nemusíte
používat jen ve velké ploše, zkuste si
pohrát s tvary i kombinováním, Dulux.

Proměňte svůj

domov
Časný podzim je období, když už se pomalu
začínáme připravovat na nejkrásnější
svátky roku, Vánoce. Na detaily je ještě brzy,
je ale nejvyšší čas začít s většími projekty,
například nově vymalovat. Jak na to, aby
domov získal novou tvář, ale stále zůstal
osobitý?
Text: ZUZANA LANGOVÁ

Začněme výběrem barev a jejich kombinací, kterému bychom měli
věnovat opravdu velkou pozornost, protože na ně vědomě i nevědomě
reagujeme. Hlavním tématem se pro letošek stala myšlenka „Vpusťte
dovnitř světlo“ vyjadřující nový pocit optimismu.
Barva zeleného pepře je jedním
z favoritů podzimní sezóny, Dulux.

FOTO: ARCHIV FIREM

Medově hnědá
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Smělá karmínová je barva plná energie a je vhodná především pro ty, kteří mají
silně vyvinutou emoční stránku své osobnosti. Odstín předurčuje k aktivitě a hodí
se tak zejména do místností, ve kterých je potřeba podnítil činorodost, Primalex.

Jsme obklopeni neustálým stresem
a je načase přijmout klid a nespěchat. Dejte vašemu domovu eleganci, klid i špetku hravosti pro velké
myšlenky, které se v tomto prostředí
rodí. Vítězí zde jemné a teplé tóny,
směs pastelových odstínů růžové, do
kterých právě medově hnědá vnáší
hloubku a sofistikovanost.
Vytvořte si doma jednoduchý moderní prostor, který kombinuje hotelovou eleganci s teplem domova. Medově
hnědou doplňte o příjemné neutrální
tóny s dotekem růžové, intenzivní
vínové a tmavě modré.
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Odstín žulové šedi je
symbolem industriální
éry. Industriální styl
přináší ucelený pohled
na interiér, kde záleží
na každém detailu.
Odstín granitová šeď
je ideálním základním
kamenem každého
takového prostoru,
Primalex.

Decentní odstíny

Barvy inspirované preferencemi českého trhu objevují nejen moderní odstíny neutrální šedé a béžové,
ale i oblíbené pastelové. Každý si v kombinacích najde to pravé pro svůj interiér, ať už žije ve městě nebo
na venkově, pro rodinný domek nebo moderní byt.
Barevné kombinace vycházejí ze tří základních skupin. Tou základní jsou odstíny přírodní, neutrální, béžové, našedlé a teplé off-white (lomené bílé) odstíny. Ty jsou doplněné druhou skupinou
odstínů: od pastelových, duhových přes křídové, růžové, jemné fialové, světlomodré až po mintové.
Třetí skupinou jsou výrazné syté odstíny jako červená, žlutá, tmavě šedá, modrá a tyrkysová, jež
jsou použité spíše jako barevné akcenty.

V obývacím pokoji, kde rádi
odpočíváme, se uplatní hlavně poklidné
barvy, například kombinace medově
hnědé a blankytně modré, Dulux.
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Z tvých
triumfálních
momentů
neexistují
žádné fotky.
Ráno patří nám

Ložnice by měla působit uklidňujícím dojmem.
Kombinaci chladné zelené a ledově bílé pocitově
proteplí medově hnědá a béžová, Dulux.

Radiátor
jako
umělecké
dílo...

Barvy do různých podmínek

Druh barvy vybírejte s ohledem na povrch,
který budete natírat. Jeho savost či hrubost determinují výběr barvy, stejně jako
následný způsob, kterým barvu budeme
nanášet.
V současnosti mezi nejrozšířenější interiérové barvy patří všestranné disperzní barvy. Díky vynikající kryvosti stačí ve většině
případů jeden nátěr, přičemž je zaručena
otěruvzdornost a dlouhotrvající neměnný
vzhled. Oceníte rovněž jednoduchost nanášení barvy díky jejímu charakteru a širokou
barevnou paletu.
V případě akrylátových barev se většinou jedná o omyvatelné barvy s vynikající kryvostí, které ani po kontaktu s vodou
nepouští barvu. Hodí se proto do dětských
pokojů, zádveří, chodeb či kuchyní, kde
můžeme očekávat případné omytí stěny
v důsledku jejího zašpinění. Naopak se nehodí do místností, které se potýkají s problémy spojenými s nadměrnou vlhkostí –
nepropouštějí páry.
Silikátové barvy jsou rovněž omyvatelné a nevadí jim kontakt s vodou. Na rozdíl od akrylátových se silikátové vyznačují
vysokou prodyšností, čímž jsou vhodné i do
vlhkých místností na sanační omítky.

Francouzská značka

mění radiátory v ručně
vyráběná umělecká díla

Jemné béžové neutrální odstíny vytvářejí hřejivý
pocit. Nejsou nijak zatěžující pro naše podvědomí
a smysly a předurčují tak mozek k relaxaci, Primalex.

Světelné zdroje vytváří dokonalé napětí mezi světlem
a tmou. Interiér působí stabilně díky hlubokým, uklidňujícím
barevným odstínům. Silný koncept barev a materiálů celkově
působí výrazně a sebevědomě, Hornbach.
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Designové radiátory Cinier
se hodí do každého prostoru
a splynou s interiérem natolik, že ani
nepoznáte, že se jedná o radiátor.

Stakohome Innovation s.r.o.
Aloisovská 934/8, Praha 9 – Hloubětín
Tel.: 226 517 528, 777 780 384
www.luxusni-radiatory.cz nebo www.cinier.cz

Ubrusy s nešpinivou úpravou
„Lunch“, černá
Nádherné ubrusy s moderními
a tradičními vzory v různých rozměrech

Kuchyňská chňapka
„Sladký sen“, béžová
Pro bezpečné a stylové vaření

Tento teplý barevný tón v kombinaci
se dřevem prohlubuje svůj odstín,
zatímco se světlými barvami a měkkými
materiály dává vyniknout útulnosti
prostředí, Hornbach.

Kuchyňská zástěra a chňapka
„Káro s krajkou“, červená
Praktické a zároveň designové
bavlněné doplňky

Váleček, nebo štětka
Malířská štětka se používá především pro první
nátěry, nátěry stěn s více vrstvami a pro aplikaci penetrace. Barva se prostřednictvím štětky do
podkladu lépe vetře. Oblíbené jsou ploché štětky
o rozměrech pohybujících se většinou mezi 16–20 cm.
Práce s nimi je snadnější, ale pomalejší.
Vybrat správný váleček vyžaduje základní znalosti či zkušenosti. Všeobecně platí, že čím jemnější váleček s krátkými vlákny, tím hladší povrch
získáme. Z toho důvodu se válečky s krátkým
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vlasem hodí na hladké stěrkové omítky, které
s ním natřete raz dva a získáte hladký povrch bez
zřetelnější struktury. Naopak váleček s delším
vlasem se hodí pro drsnější povrch stěn, kde větší
množství barvy lépe zalije nerovnosti ve struktuře
stěny a vymalujete s ním větší plochu. Váleček ale
v žádném případě nepoužívejte na starší, nepříliš
pevné nátěry.
Při každém malování každopádně využijete
i menší štětce – ty jsou nezbytné pro dodělávky
okolo rohů, zásuvek, oken a tak dále.

Široký výběr dekorací
a bytového textilu,
který dokáže snadno
proměnit interiér.
Polštáře a návleky na polštáře
Pro pohodu a krásně sladěný byt

V interiéru se dokonale kombinuje tvrdost s měkkostí,
světlost s tmavostí, chlad s teplem. Tyto kontrasty vytváří
pohodlí s absolutní rovnováhou. Díky jasnosti v místnosti
vzniká klidná atmosféra. Hornbach.

Prémiová barva na zeď
v odstínu Zlaté pyramidy
má jemný a elegantní
vzhled, Hornbach.

BYTOVÝ TEXTIL
A DOPLŇKY

Ručníky
„New Bambus Line“
Vysoce savé a hebké
ručníky a osušky
v příjemných barvách

Kvalitní bavlněné utěrky
Jsou nepostradatelným doplňkem
v kuchyni
Multielastický potah na sedák
židle „Petra“, béžový, komplet 2 ks
V nabídce najdete také potahy na
celou židli

Využijte 10% slevu
s kódem sofie19. Akce platí
do 31. 12. 2019.
Multielastický potah na sedačku
„Petra“, béžový
Pro obnovu, ochranu a změnu
designu sedacího nábytku

www.dekortextil.cz

Exotická

zahrádka

Sukulenty vnesou do domácností
kousek exotiky. Tím, že umí ve svém těle
shromažďovat vodu, přežijí i dlouhé sucho,
a proto péče o ně není příliš složitá.

FOTO: ARCHIV AUTORA A FLER.CZ

Text: ZUZANA LANGOVÁ
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Nejen okrasné rostliny a bylinky mohou
vytvořit krásnou dekoraci vašeho domova
a okenních parapetů. Tento úkol spolehlivě zastanou i kaktusy a jiné sukulenty. „Aby byly
vaše kaktusy zdravé a správně rostly, je třeba
umístit je na suché místo. Důležitý je i dostatek přímého slunečního světla, jejich ideální
stanoviště je proto orientované na jih nebo
jihovýchod. Dejte však pozor na to, abyste
kaktusy nespálili, v období vegetace je klidně
trochu přistiňte,“ radí odborník z oddělení zahrady Daniel Brychta z projektového marketu
Hornbach. Kromě dostatku světla potřebují
sukulenty také dostatek čerstvého vzduchu,
ovšem bez průvanu.
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Aura-Soma zahradník duše. Feng Shui lékař prostoru.
Květiny ve skle
Zajímavou možností, jak pěstovat sukulenty, je
umístit je do skleněné nádoby případně i zavěsit
do prostoru. Aerária – skleněné vázičky s květinou
uvnitř – se hodí pro milovníky minimalismu a čistého designu. Skleněná aerária jsou vyrobená z čirého
skla a mají dva otvory pro lepší proudění vzduchu.
Rostlinám, které se dají takto pěstovat, stačí k životu
pouze vzdušná vlhkost, a tu je v interiérech snazší
zajistit rosením právě v aeráriu.

Zahrada na niti

Kokedama, v doslovném překladu mechová koule,
je moderní trend v pěstování rostlin, který pochází
z Japonska. Rostlina není zasazena v květináči, ale
vyrůstá z kulovitého mechového balu. Díky omezenému prostoru pro kořeny se příliš nerozrůstá a je
poměrně nenáročná. Zelený mech obalený provázkem funguje jako obal, zadržuje vodu a k tomu ještě
krásně vypadá.
Kokedama může buď stát na talířku či v misce
nebo viset na provázku. Zavěšená kokedama se „zalévá“ ponořením mechového balu do nádoby s odstátou vodou. Namáčení trvá jen několik desítek vteřin
a pak už jen stačí nechat květinu chviličku okapat
a pověsit zpět na své místo. Díky mechovému obalu
voda ze zalité kokedamy nekape.
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AKADEMIE TRADIČNÍHO
FENG SHUI
AKADEMIE ALTERNATIVNÍ
MEDICÍNY
Mobil: 777 232 610

www.AurasomaaFengshui.eu
Zdravé domy lidem na míru.
V souladu s přírodou.

Léčení barvami. Hledání příčin
a souvislostí nemocí.

NECHTE SVOU ZAHRADU ZÁŘIT
jsme specialisté na zahradní osvětlení

Jak je pěstovat
Různých druhů sukulentů je nepřeberné
množství. Vhodné druhy do závěsných květináčů pocházejí z jižní Afriky a Mexika.
Jako u každé rostliny, i u sukulentů je nezbytný správný zavlažovací režim a výživa. Ke
hnojení však přistupujte velmi opatrně, těmto
rostlinám škodí nejen malý přísun živin, ale
naopak i příliš velký. Nepoužívejte neředěné
hnojivo na květiny. Rostliny potřebují speciální směs živin s dostatkem draslíku a malým
množstvím dusíku. Správné substráty jsou
k dostání v hobby marketech, stejně jako
široká škála nejrůznějších druhů sukulentů.
Na zalévání je nejvhodnější dešťová voda.
Pokud zrovna nedisponujete zásobami dešťové
vody, postačí i odstátá voda z vodovodu. Sukulenty však zalévejte až tehdy, když je zemina
kompletně vyschlá, a to buď ráno, anebo večer. K dodání vláhy může být vhodné i rosení,
které provádějte po ránu.

Oživení po zimě a letní péče

Většina druhů sukulentů roste v létě a v zimě potom odpočívá. Některé druhy však nemají žádné klidové období, protože kolísání
teplot pro ně nepředstavuje vážnější problém.
Pokud ale prochází fází odpočinku, je třeba
přizpůsobit míru jejich zalévání. Podle způsobu přezimování lze sukulenty rozdělovat na
teplomilné, chladnomilné nebo mrazuvzdorné.
Vhodné období pro zimování je na podzim, aby
se pozvolna přizpůsobily klesání teploty.
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Dr. Janského 953, Černošice

www.led-zahrada.cz

Pergola ARTOSI
z dílny společnosti ISOTRA
Pergoly představují v zahradě či na terase malou oázu klidu, kterou občas potřebuje každý z nás.
Vytvářejí elegantní prostředí a maximální pohodlí téměř po celý rok. Svým výjimečným designem
budou dotvářet Vaše nové zážitky v zahradě. A právě proto v posledních letech přední výrobce stínicí
techniky, společnost ISOTRA, uvedla na trh hned několik druhů pergol.
Jednou z nich je samonosná bioklimatická pergola ARTOSI, která je absolutní novinkou přicházející přímo
z vývojového oddělení společnosti ISOTRA. Tato pergola svým inovativním a čistým designem splňuje
náročné požadavky současného uživatelského komfortu nejen tím, že může mít šířku až 4 metry, výsuv
až 7 metrů a výšku až 3 metry, ale také svými dalšími přednostmi. Hliníkové lamely lze orientovat od 0°
do 130°, samozřejmostí je dokonalé těsnění a sklon lamel pro řízený odtok vody stojkou. Nosnost lamel je
od 116 kg/m2 při 4metrové šířce pergoly. Do pergoly je možno integrovat stínicí prvky – screenové rolety
nebo venkovní žaluzie a také LED osvětlení.

Další předností pergoly ARTOSI je možnost rozdělení střechy na více nezávislých sekcí ovládaných
individuálně podle pozice slunečních paprsků. Lamely jsou tvarově optimalizovány tak, aby vykazovaly co
nejlepší pevnostní výsledky s co nejmenším nárokem na materiál. Pohon je umístěn v obvodovém rámu,
což zajišťuje, že není viditelný z žádné strany a nenarušuje tak celkový vzhled pergoly. Je použit standardní
žaluziový motor Somfy, přičemž je možné použít veškeré běžně použitelné příslušenství.
Stojku pergoly lze umístit až jeden metr mimo roh pergoly. Jednotlivé pergoly lze k sobě spojit, potom ve
spoji pergol zůstává pouze jedna stojka. Pergolu ARTOSI lze sestavit až pěti způsoby a lze kombinovat
volně stojící část s částí kotvenou do zdi. Pergolu ARTOSI si je možné vybrat v šesti různých barvách.
Lze ji také vyrobit s přesností na jeden centimetr a tím i dokonale uzpůsobit Vašim potřebám. Montáž
i demontáž lamel je tak jednoduchá, že ji lze provést svépomocí, a nejen proto je sestavení pergoly vysoce
variabilní. Vzhledem ke všem těmto parametrům pergoly je její cena také významnou předností.
Více nejen o pergolách, ale i dalších výrobcích z oblasti stínění se můžete dozvědět na

www.isotra.cz

Betonepox je jedinečný moderní povrch,
dokonale imitující betonovou plochu. Pro
použití v blízkosti bazénu je jako stvořený,
www.luxurysurfaces.nemec.eu.

Mozaika 2,5 x 2,5 cm ze série ColorTwo se stala
základem obkladu bazénu. Dokáže vymodelovat
i atypické oblé tvary lavic, www.rako.cz.

Spousta výhod
Granite je velmi dominantním
a originálním povrchem, který
okamžitě připoutá vaši pozornost.
Jedinečná hlazená stěrková omítka
má velmi plastickou strukturu a vytváří
nádherný vzhled přírodního kamene,
www.luxurysurfaces.nemec.eu.

Patříte mezi náruživé plavce a vodomily? Pak vám vřele doporučujeme
vnitřní bazén, díky němuž si budete moci v soukromí užívat vody bez
ohledu na roční období.
Text: MICHAELA SLAVÍNSKÁ

Není sporu o tom, že krytý bazén v domě je luxusním vybavením, přesto se s tímto prvkem lze setkat
stále častěji. Plavání je sport, jenž nelze nahradit
žádnou jinou pohybovou aktivitou. Střídavé zatěžo72

vání a uvolňování jednotlivých partií těla totiž působí příznivě na jejich vývoj. Vodní prostředí má také
pozitivní vliv na fungování krevního oběhu, snižuje
tepovou frekvenci a harmonizuje dýchání.

FOTO: ARCHIVY FIREM

bazén pod střechou

Krytý bazén má oproti venkovnímu hned několik výhod – voda
v něm není tolik ochlazována prouděním vzduchu ani vystavena znečištění padajícím listím, posekanou
trávou nebo hmyzem. Protože není
nutné ho v zimním období vypouštět,
zaručuje nám luxus každodenního
užívání během celého roku.
Zastánci venkovních bazénů
možná namítnou, že vnitřní bazén
není schopen poskytnout požitek
z plavání na slunci. Při vhodném
architektonickém řešení a příhodné terénní konfiguraci lze však
tento nedostatek uspokojivě eliminovat prosklenou stěnou s posuvnými křídly, případně předsunutím
bazénu před objekt rodinného domu
a prosklenou konstrukcí zastřešení.
73

Pokud upřednostňujete moderní
a nerušený vzhled, typ zastřešení
Casablanca Infinity dozdobí dům svým
futuristickým designem, www.albixon.cz.

Hygienické zázemí

„Na vnitřní bazén by vždy mělo navázat odpovídající hygienické zázemí – šatna, umývárna se sprchou a WC,“ uvádí Rudolf Pejša z Desjoyaux. Roli
šatny uspokojivě splní i malá průchozí místnost, jakýsi převlékací box, vybavený lavicí a háčky na stěně pro pohodlné odložení oblečení. Malá koupelna
doplňující provoz bazénu, sauny nebo domácí tělocvičny vystačí se sprchovým koutem, který ale dokáže dobře nahradit i obyčejná sprcha instalovaná
na stěně přímo v prostoru s bazénem.

Plavání ve sklepě

Pro umístění vnitřního bazénu se v rodinném
domě suterén přímo nabízí a nutno podotknout,
že celkem oprávněně. Sklepy pro skladování zásob
hospodářských plodin už moderní rodina vybavená
lednicí, mrazákem a spíží nepotřebuje, zato zdravý
pohyb na konci pracovního dne uvítají všichni její
členové, unavení od dlouhého sezení ve školních
lavicích či v kancelářích před monitorem počítače.
Zapuštěním pod terén se uvolňuje cenná plocha
přízemí pro čistě obytné účely a při dobré tepelné
izolaci jsou v suterénu eliminovány tepelné ztráty
bazénové haly. Hodnotu podzemí zvyšuje možnost
přirozeného prosvětlení a případně vhodně tvarovaný, prudce svažitý terén nabízející osvěženým
plavcům bezprostřední kontakt se zahradou.
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Skládací stěny Solarlux nabízejí mnoho možností řešení.
Koncové panely lze využít jako klasické vstupní pantové
dveře, do jednotlivých panelů lze vkládat výklopné ventilační
okno a podobně, www.hladik.info.

Riam exeratibusae dolest, odit, comnihit unt voluptium am et eum nonseque
non ratur solupti nvelecab int facea dolo dest am, odit del ipist, cus sint,
ullitiaes modignime aut res audipsam iliquas et reratquo offic temped que aut
volorate nihit remporro berspel est, alisciatur alitem lab inctus.

I stěnu domu lze využít pro umístění kolejnic zastřešení
Style. Díky tomu lze produkt používat variabilněji, například
i k zakrytí terasy, www.alukov.cz.

Hlavní zásadou pro stavbu interiérového
bazénu je vždy vybrat dodavatele konstrukce
a veškerých technologií v rámci projektové
přípravy, www.bazeny-desjoyaux.cz.

Zelená řada čisticích prostředků
REAL GREEN CLEAN

Teplo v zimě

Ohřev vody v bazénu lze zajistit prostřednictvím elektroohřevu, přes výměník (plyn) nebo
pomocí tepelného čerpadla. Existuje i takzvaný
solární ohřev, který se ovšem v našich klimatických podmínkách dá většinou používat pouze jako
doplňující. Teplota vody by se měla pohybovat
ideálně mezi 25–28 °C.

Ani kapka rosy

Ideální vlhkost v prostoru kolem bazénu je
60 až 70 %. Také se nazývá relativní vlhkost. Nad
80 % vlhkosti vzduchu už by vás obtěžovaly různé
houby a v situaci pod 50 % dochází k nadměrnému
vypařování vody. V obou případech by vás čekaly zbytečné výdaje – ať už na odvlhčení prostoru,
nebo za vodu s drahými chemikáliemi, kterou je
nutno častěji doplňovat. Momentu, kdy se vlhkost
začne zkapalňovat, se říká rosný bod. Například
u bazénu vytápěného na 28 °C a s relativní vlhkostí 65 % je rosný bod 20,6 °C. A každá stěna prostoru, která má mít nižší teplotu, se orosí. Proto
doporučujeme instalovat pod prosklené stěny buď
ofuky nebo speciální konektory s ventilátorem.

zelenyreal.cz
zelenyreal
zeleny
real.cz
real
.cz

Při realizaci bazénu se zaměřte také na nucené
větrání, vzduchotechniku nebo odvlhčení, hlučnost a její
přenos při koupání, www.bazeny-desjoyaux.cz.

České výrobky pro domácnost v osvědčené kvalitě
a s využitím tradičních i nejmodernějších technologií.

Výrobky LARRIN zakoupíte v sítích prodejen Albert, Globus, Kaufland,
Rossmann, Tesco a Teta. Výrobky LARRIN NANO EFEKT v sítích Albert,
Kaufland a vybraných prodejnách Teta.
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kvalitní
české
kvalitní
kvalitní české
české

nábytek

Akátové
Altány
Akátové Altány

z umělého ratanu
Nábytek z umělého ratanu
značky Skyline Design je tím
nejkvalitnějším a designově
nejkrásnějším nábytkem, který
můžete na světovém trhu koupit.
Text: MICHAELA SLAVÍNSKÁ

Skyline Design používá k výrobě svého nábytku
výhradně prvotřídní materiály a ruční výrobu zajišťují vyškolení pracovníci. Tímto se liší od všech
ostatních konkurenčních firem.
Nábytek pro venkovní použití je vyroben z nosných konstrukcí z eloxovaného hliníku a pro výplně
se používají materiály od světových jedniček. Tyto
materiály jsou odolné proti povětrnostním a chemickým vlivům, UV záření, celoročním vlivům počasí,
a to jak v tropických oblastech, tak také v horských
oblastech, což umožňuje celoroční používání nábytku v exteriéru. Všechny materiály jsou příznivé pro
životní prostředí, protože jsou 100% recyklovatelné.
Kompletní nabídku jednotlivých výrobků najdete
na www.afsint.cz.

kasvo

foto: ARCHIV
archiv fIRem
firmy
foto:

Pod značkou Skyline Design se vyrábí luxusní
nábytek pro interiéry, ale zejména pro venkovní
použití již více než 20 let a prodává se ve více než
30 zemích světa. Získal řadu světových vyznamenání a ocenění na prestižních světových výstavách.
Ocenění obdrželi tvůrci nábytku zejména za perfektní kvalitu a nádherný design, který tvoří vrcholní světoví návrháři nábytku a interiéru. Jmenujme
alespoň jednoho, kterým je Dan Foley, jenž získal
v Las Vegas tři roky po sobě to nejvýznamnější
světové ocenění za design.
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Akát svými vlastnostmi překonává většinu u nás dostupných dřevin. Jeho dřevo není třeba
Akát svými vlastnostmi překonává většinu u nás dostupných dřevin. Jeho dřevo není třeba
impregnovat
a při využítí
v exteriéru
má u
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zajitíme dopravu
zcela zdarma.
Na naše altány poskytujeme nadstandarní záruku a zajitíme dopravu zcela zdarma.

www.akatovealtany.cz
www.akatovealtany.cz
www.akatovealtany.cz
www.kuly.cz :: Mgr. Marek Navrátilík :: (+420) 721 858 593 :: navratilik@seznam.cz
www.kuly.cz :: Mgr. Marek Navrátilík :: (+420) 721 858 593 :: navratilik@seznam.cz

Jak na čistou

PROJEKT DOMU

od architekta v ceně

žaluzii

Vnitřní hliníkové žaluzie i látkové
rolety či plisé patří k praktickým
a slušivým doplňkům oken. Pokud
se o ně dobře staráme, mohou
nám sloužit po celý život.

DOBA VÝSTAVBY

v trvání od 2 měsíců

Text: MICHAELA SLAVÍNSKÁ

Začátek podzimní sezóny je vhodný okamžik pro
údržbu žaluzií a rolet. Čištění vnitřního stínění není
žádná věda a zvládneme ho v pohodě sami. Většinou
si vystačíme jen s běžnými úklidovými prostředky.

Stačí voda a ocet

Na rolety jemně

Dekorativní stínění, jako jsou látkové rolety, plisé
a japonské posuvné stěny, umí příjemně dotvořit atmosféru každého domova. Nánosy prachu na látce
však mohou mít špatný vliv nejenom na odvíjení rolet, ale i naše zdraví. Látku proto nejprve vysajeme
ručním nebo klasickým vysavačem nastaveným na
nízký výkon, případně použijeme měkký kartáč na
šaty.
Vybrané látky (označené piktogramem) můžeme
vyčistit tzv. mokrou cestou. Roletku demontujeme
a položíme ji na hladký čistý povrch. Kdo si to na
netroufá, může ji čistit ve stažené poloze. Znečištěná místa umyjeme pomocí měkkého navlhčeného
hadříku a mýdlového roztoku. Po celou dobu dáváme
pozor, abychom látku nikde neohnuli. Nakonec ji vysušíme suchým hadříkem a zavěsíme zpět na okno.
Více na www.climax.cz.

HOTOVÝ DŮM

na klíč od 633.300 Kč

foto: archiv firmy

Prach ze žaluzií vysajeme ručním nebo klasickým
vysavačem, který nastavíme na nejnižší výkon, abychom předešli jejich poničení. Vysavač však nezbaví
žaluzie nežádoucí mastnoty, která se na nich usazuje v důsledku vaření. Na omývání si připravíme vlažný mýdlový nebo octový roztok a měkkou tkaninu
či houbu.
„Při mytí žaluzií nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla, čisticí písky a pasty, vyvíječe páry atd., které by mohly strukturu lamel nenávratně poničit,“ radí Filip Šimara, obchodní ředitel
největšího českého výrobce stínění Climax. Pro uleh-

čení práce můžeme sklopit žaluzie do tzv. zavřené zatemněné polohy a setřít tak několik lamel najednou.
Nezapomeňme otřít také ovládací mechanismus.

C

+420 727 983 595
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nízkoenergetické domy a dřevěné konstrukce

www.dumrazdva.cz

info@dumrazdva.cz

Barva na zeď Hornbach Selection
Prémiová barva v moderním odstínu Zlaté pyramidy obsahuje
jemné pigmenty, které zaručují barevnou stálost a hluboký matný
efekt. Vyznačuje se dokonalými krycími vlastnostmi, 549 Kč/2,5 l
nebo 549 Kč/2,5 l, www.hornbach.cz.

Na půdu bezpečně a s elegancí
Bezpečnost, snadná manipulace, kvalitní materiálové provedení
i moderní vzhled – to vše nabízí půdní stahovací schody Kombo,
které splňují přísné požadavky pro nízkoenergetické a pasivní
domy, www.japcz.cz.

Kvalitní nábytek Nativ styl
Zcela v souladu s moderním stylem bydlení je bukové lůžko Sofie
s povrchovou úpravou oleji a odlehčeným středem čela u hlavy.
Lze jej doplnit nočními stolky, komodami i skříněmi dle vlastního
výběru, od 11 660 Kč, www.nativ.cz.

Přírodní barvy do interiéru
Šetrné interiérové barvy Jílovky na všechny druhy omítek i dřevo.
Mají vysokou krycí schopnost, stačí jeden nátěr. Pohlcují vlhkost,
jsou antistatické a maximálně prodyšné. Vhodné do dětských
pokojů, od 1550 Kč, www.mlekovky.cz.

Venkovní svítící koule
Svítící koule jsou oblíbeným doplňkem na zahradu nebo na
terasu. Krásně vypadají mezi travinami, levandulí i samostatně
v záhonu s dekoračními kamínky. Doporučujeme kombinovat
různé velikosti, od 2120 Kč, www.led-zahrada.cz.
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Profesionální garážová vrata

Křišťálový lustr
Wave
Moderní lustr z ručně
broušeného křišťálového skla
má šířku základny z nerezové
oceli 300 mm a délku
750 mm. Výška křišťálových
ověsů je až 650 mm.
V základně je umístěno šest
žárovek GU10, 7199 Kč,
www.brezinadesign.eu.

Světla i prodlužky Thorsman
Přenosná LED světla a bubnové prodlužovačky řady Thorsman –
oceníte kvalitní, robustní, vychytané produkty s promyšleným
designem. Pořiďte si moderní výrobky pro pohodlné používání
v domácnosti, www.thorsman.cz.

TRIDO Evo - hladký panel H2 šedá

Sekční vrata - hladký panel H0 antracit

Posuvná vrata - hladký panel H0 antracit

Sekční vrata - hladký panel H0 bílý s exkluziv doplňky

Sekční vrata - hladký panel H0 zlatý dub lak

Fasádní vrata - obložená deskami s dřevěnou dýhou

foto: ARCHIV firem

Laminátová podlaha
Skandor
Plovoucí podlaha v dekoru
lodní paluby a efektu starého
dřeva je vhodná do interiéru
s přírodním rázem. Povrch je
bez optické či opravdové spáry,
odolný proti otěru a skvrnám,
světelně stálý. Vhodná i pro
teplovodní podlahové vytápění,
145 Kč/m2, www.hornbach.cz.

E-mail: obchod@trido.cz l Tel.: (+420) 800 800 874 l www.trido.cz

VZOROVÉ KALKULACE
KDE NÁS NAJDETE

Hotová
záclona Nora
Atraktivní žakárová
záclona v bílém provedení
v krásném decentním
dezénu s lístečky zkrášlí
domov a navodí elegantní
vzhled v místnosti.
V nabídce v různých
rozměrech, od 239 Kč,
www.dekortextil.cz.

LED svítidlo
série Barcelo
LED podhledové svítidlo
Barcelo S nebo R, McLED,
si můžete pořídit v hranatém
či kulatém provedení.
Vyznačuje se designovým
svitem i do stran, kdy při
rozvícení kolem sebe
vytvoří zajímavý prstenec,
762 Kč, www.mcled.cz.

M

VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
Uspořádání dle obrázku. Materiál skříně lamino.
Šířka 210 cm, výška 250 cm, hloubka 65 cm.

VZORKOVÁ PRODEJNA:
VZORKOVÁ
PRODEJNA:
Kosmická 747/21, Praha 4 – Háje,

Cena 18 409 Kč

m od metra
Háje)4 – Háje,
Kosmická (100
747/21,
Praha
(100m
metra13–18
Háje)
Po–čt:od10–12

Včetně 15% DPH, dopravy a odborné montáže.

Pá: 10–12
13–17
Po–Pá: 10–12
12.30–18.30
Doporučujeme objednat se na pobočku

Doporučujeme objednat se na pobočku

Čisticí prostředky Larrin Nano Efekt
Moderní čisticí prostředky do kuchyně, koupelny a na toalety,
s nanotechnologií pro vytvoření ochranného filmu, který
zabraňuje usazování vodního kamene a nečistot, a následně
usnadňuje další čištění, www.stylvd.cz.

Projekty rodinných domů dle tradičního feng shui
Nové projekty rodinných domů dle tradičního feng shui podle metod,
které nebyly doposud v ČR vyučovány, i analýza již stávajícího bydlení
a doporučení úprav, které vedou ke zlepšení partnerského života, finanční
situace nebo zdraví, od 100 Kč/m2, www.aurasomaafengshui.eu.
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Luxusní stylová
baterie Kaisa
Elegantní vysoká stojánková
baterie je vhodná pro umístění
na desku. Její jednoduchost
a sametově matný černý povrch
v kombinaci s mosaznými prvky
v barvě rose gold ji činí naprosto
neodolatelnou, 6340 Kč,
www.sapho.cz.

záruka 10 let
vlastní výroba
kvalitní materiály
rychlé dodání

Eva, bělicí zubní pudry
Nejkvalitnější bělicí zubní pudry na trhu. Pro krásné bílé a zdravé
zuby a dásně. Bezpečné bělicí a čisticí účinky, při použití
jemně pění. Druhy: mentol, fluor, hřebíček, meswak. Zakoupíte
v lékárnách a na internetu, od 93 Kč, www.eva-cosmetics.cz.

Rodinný dům kategorie BGU
Bungalov 152 m2 v provedení 5 + kk s garáží je určen těm, kteří
upřednostňují jednopodlažní domy a mají rádi soukromí. Atraktivní
design, lehká ocelová konstrukce, kvalitní izolace a moderní
technologie dělají z tohoto domu dokonalý domov, www.mcfd.cz.

foto: ARCHIV firem

Chilly‘s Bottle –
Floral Meadow
Láhev Chilly‘s Bottle 750 ml
s designem Floral Meadow je
nápaditá a designově dokonalá.
Nezávisle na okolní teplotě udrží
teplou vodu minimálně po dobu
dvanácti hodin a studenou dokonce
dvacet čtyři hodiny, 798 Kč,
www.decoronline.cz.

tel.: 603 104 651
tel.: 603
104 651
e-mail:
haje@amonit.cz
e-mail: haje@amonit.cz

SLEVA
35%

www.amonit.c z

KOBERCE

Minimalismus prakticky:
tady a teď
Speciální desky s posazeným
umyvadlem lze nově doplnit slim
skříňkou, která rozšíří úložný
prostor minimalisticky řešené
koupelny. Navíc jde o řešení na
míru, které se hodí téměř do
každého prostoru,
www.drevojas.cz.

Revoluční systém otevírání dveří
Inovativní M&T Magnetic funguje na principu velmi silných
magnetů. Při zavírání dveřního křídla se působením magnetické
síly dveře plynule a bezhlučně dovřou, aniž by se vysunula
magnetická střelka, www.magnetic-mt.cz.

Reproduktory Revel USA
Revel používá špičkové konstrukční nástroje a jedinečné
testovací zařízení. Jejich standard pro přesnost umožňuje zažít
úroveň akustické čistoty, kterou nikdy předtím neslyšeli,
od 14 300 Kč/kus, www.absoluteaudio.cz.
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Samonosná bioklimatická pergola Artosi
Pergola Artosi s inovativním designem přichází přímo
z vývojového oddělení společnosti Isotra. Lze ji vyrobit s přesností
na 1 cm a sestavit až 5 způsoby, v kombinaci volně stojící či
kotvená do zdi, www.isotra.cz.

Tah komína
zlepší hlavice
Výhodou hlavice Rotowent
a Turbowent je absolutní
nehlučnost a jejich nezávislost
na elektrické energii.
Komínové hlavice Turbowent
a Rotowent se hodí i pro
zvýšení tahu větracích šachet,
www.hpi.cz.

Nejlepší atmosféra pomocí Hue Bluetooth
Díky mobilní aplikaci Philips Hue Bluetooth můžete mít své osvětlení
plně pod kontrolou a vytvářet tak libovolnou světelnou atmosféru.
Systém můžete jednoduše propojit také se službou Alexa nebo
Google Asistent, www.meethue.com.

Bezrámový skleněný panel
Topný panel Ecosun GS s potiskem vytváří dokonalý tepelný
komfort a jako bonus oceníte, že u něj nedochází k vysušování
vzduchu a k masivnímu víření prachových částic v místnosti,
www.fenixgroup.cz.

foto: ARCHIV firem

Zimní zahrada s technologií SageGlass
Elektrochromické dynamické sklo SageGlass lze dle potřeby
elektronicky ztmavit či zesvětlit. Výsledkem je transparentní obytný
prostor, který bez ohledu na povětrnostní podmínky poskytuje
stínění i ochranu, www.schueco.cz.

MATRACE

DVÍŘKA DO VAŠÍ VANY ZA 1 DEN
1 3
Bezpečnost na prvním místě
Zdvižně posuvné dveře HS Portal v maxi provedení je nyní možné
zavírat bezpečně pomocí řešení soft close – elegantně skrytý
tlumič, který přibrzdí křídlo těsně před dovřením a poté ho sám
přitáhne, www.vekra.cz.

Umělá inteligence a praní
Společnost LG Electronics uvádí na trh nejnovější předem
plněnou pračku s ještě lepšími pracími výsledky a s novou
technologií Artificial Intelligence Direct Drive s funkcí
automatického učení, www.lgnewsroom.com.

2
KOUPELNOVÉ STUDIO

Centrum vzorových domů
Hledáte tip na pěkný rodinný dům? Plánujete stavbu
a potřebujete kvalitní projekt a spolehlivého dodavatele? Přijďte
na prohlídku největšího Centra vzorových domů
v Praze-Nehvizdech. Otevřeno mají denně, www.cvzd.cz.

LED sněhová vločka
Neodolatelná vánoční dekorace ve tvaru sněhové vločky a barvy
opravdového sněhu vám zajistí bílé Vánoce i tehdy, když jsou na
blátě. Ozdobte si 30 cm velkou LED osvětlenou vločkou svá okna,
nebo dveře, 339 Kč, www.kokiskashop.cz.

Elmat Super
Jihlava, Znojemská 44
Praha 4, Na Pankráci 53
tel.: 602 773 384
www.dvirka.org, www.elmatsuper.cz

| K VALITA | ROBUSTNOST | ATR AK TIVNÍ DESIGN | PR AK TICKÉ V YCHY TÁVKY |

Dřezy v nové barvě
Společnost Grohe rozšiřuje svůj sortiment kuchyňských dřezů
o kompozitní dřezy v barevných provedeních Granite Black
(černá) a Granite Grey (šedá), které tvoří dokonalou kombinaci
PerfectMatch s vodovodními bateriemi, www.grohe.cz.
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Rolety s nádechem dalekého východu
Stylové japonské rolety jsou moderním a elegantním doplňkem,
tvoří sympatickou alternativu k vertikálním žaluziím, neboť je
můžete použít k zastínění velkých ploch či k předělení místností,
www.isotra.cz.

Přesné měření do kapsy
Retlux uvádí na trh laserový dálkoměr RHT 100. Kapesní
pomocník pro všechny kutily i profesionály, kteří počítají plošné
i objemové rozměry, odvede důležitou práci během několika
vteřin, 1099 Kč, www.retlux.cz.

Čelovka, 3 W, až 5 h svícení, 2 úrovně
osvětlení, nová technologie LED - COB,
životnost 50 000 h, prachotěsná
a voděodolná, IP54, bezdotykové
ovládání mávnutím (např. v rukavicích),
širokoúhle osvětlí celý pracovní
prostor, popruh pro hlavu i přilbu.

I M T4 7 2 3 9

I M T472 3 8

foto: ARCHIV firem

Oživte toaletu podsvíceným splachovačem
Skleněné desky jsou vhodné pro nové instalace, ale
i rekonstrukce. Spláchnutí reaguje na dotyk symbolu vlnky na
skleněné desce. Elektronický dotykový splachovač SLW 30A má
napájecí napětí 24 V, od 7930 Kč, www.sanela.cz.

Minisvítilna
do kapsy, jen 175 g, 3 W,
až 8 h svícení, nová
technologie LED - Chips
on Board, životnost
50 000 h, chytré způsoby
uchycení (magnet, háček,
na opasek).

IMT33099

Podívejte se na video
a nadchněte se
pro pracovní světla
Thorsman!

Pracovní světlo, technologie LED SMD,
30 W, neoslňuje - čelní difuzor rozptyluje
světlo, životnost 50 000 h, krytí IP54/
IK07, pogumovaný nárazuvzdorný rám,
gumový závěsný popruh, nastavitelná
konzola pro různé polohy, na zadním
krytu zásuvka pro připojení dalších
přístrojů nebo světel.

Praktická přenosná světla, bubnové prodlužovačky,
LED solární světlo, kouřový hlásič - na www.thorsman.cz
www.se.com/cz

Inzerát thorsman-cz do Sofie Byd1 1

www.thorsman.cz

20.9.2019 21:29:30
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NEMÁŠ MÍSTO,

Teplo domova bez prachu a kouře
Podstatnou výhodou, kterou tepelné čerpadlo přináší, je větší
komfort v bydlení a výrazná úspora času. Oproti výtopnému
systému na tuhá paliva zajišťuje tepelné čerpadlo stabilní teplotu
v domě, www.cerpadla-ivt.cz.

Čajová konvice Theo Sand
Kolekce Theo, v níž se skandinávský minimalismus spojuje
s japonskou jednoduchostí a elegancí, poskytne dokonalý prostor
pro vychutnání oblíbeného čaje nebo kávy. V kolekci naleznete
také šálky, cukřenku a jiné, 2799 Kč, www.laladesign.cz.

První osobní čistička vzduchu
Jedinečný designový společník, který poskytuje osvěžující proud
čistého vzduchu. HEPA filtr se skleněnými vlákny a aktivním
uhlíkem zachytává ze vzduchu plyny a 99,95 % velmi jemných
částic, www.dyson.cz.

Braava jet m6
Ušetří čas a pečlivě vytře všechny místnosti a můžete ho ovládat
aplikací v mobilním telefonu. Pomocí nejmodernější mapovací
technologie Imprint má dokonalý přehled o půdorysu domácnosti,
16 999 Kč, irobot.cz.

Airforce Centrale On-board
Unikátní digestoř integrovaná přímo do indukční varné
desky. Páry jsou odsávány nejkratší možnou cestou. Díky
promyšlené konstrukci je pod ni možné instalovat zásuvky
se standardní hloubkou, 57 990 Kč, www.airforce.cz.
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VYTVOŘ SI HO!

Drtič Fieldmann
FZD 4020-E
Elektrický drtič s dvounožovým
systémem rozdrtí čerstvé větve
až do průměru 4 cm. Jemná drť
je vhodná pro kompostování,
protože se rychle rozkládá.
Součástí je také plunger pro
bezpečný posun zbytků
materiálu k nožům, 3299 Kč,
www.fieldmann.cz.

Životní pojištění na Klik.cz
Spočtěte si cenu životního pojištění bez zadání osobních
údajů a nezávazně. Pojistku si sestavíte sami přesně na
míru. Přehledně vám ukážeme ceny. Zkuste, co se dá
pojistit třeba za 200 Kč na měsíc, klik.cz.

PRODUKTY TORRE značky MELICONI je řešení, která Vám umožní
okamžitě vytvořit nový prostor i v tom nejmenším prostředí.
- kompatibilní se všemi typy praček s hloubkou min. 45 cm
a max. 60 cm, sušiček s hloubkou 60 cm
- 6 m dlouhý bezpečnostní pás s kovovou přezkou
- vyrobeno z technopolymeru

foto: ARCHIV firem

Dětské ratanové
postýlky z Bali
Tyto kouzelné postýlky splňují
nároky na etickou výrobu,
přírodní materiál, špičkový
design a vysokou odolnost.
Jsou vyrobeny z indonéských
palem s důrazem na ekologii.
V nabídce je několik modelů
a velikostí od miminek do 5 let,
www.soulbowl.cz.

VÝJIMEČNÉ DOMY PRO VÝJIMEČNÉ LIDI

u
.
o
.
.
k
s
á
l
s
y
m
o
d
e
m
í
Stav

Moderní technologie · Atraktivní design
Profesionální jednání
Přátelské ceny

více na:

www.mcfd.cz

