Môj

PRÍLOHY

1/1

2018/2019

DOMÁCI
LEKÁR
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Príloha na tému, ktorá nás zaujíma zo všetkého azda najviac – zdravie
a všetko, čo s ním súvisí. Je pravda, že za niektoré neduhy a zdravotné problémy nemôžeme, ale rozumným prístupom k sebe a svojmu
životnému štýlu im môžeme predchádzať. Ako na to, to vám prezradí príloha - Môj domáci lekár, ktorá obsahuje prehľad najbežnejších
chorôb a odporúčania vhodných liečebných postupov i doplnkov výživy.
Informuje o prevencii, prináša rady skúsených odborníkov o zdravom životnom štýle, ponúka tipy na relax, dôležitý oddych a ďalšie.
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PRÍLOHA BUDE SÚČASŤOU TÝCHTO VYBRANÝCH ČASOPISOV

80 x 230
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Oslovte čitaleľov v našej špeciálnej prílohe, ktorá je súčasťou vybraných časopisov. Vzhľadom na rozmanitosť a tématické zameranie
jednotlivých titulov vám naša príloha umožní prezentovať vaše produkty a služby širokému spektru čitateľov všetkých vekových a príjmových kategórií. Príloha je samostatne predajná po dobu troch
mesiacov.

Náklad prílohy: 115 000 ks
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Plané rastliny zbierali naši predkovia už odpra
dávna. Až v dobe kamennej začal človek tie,
ktoré mu zachutili, ale aj prospievali, pestovať
a šľachtiť. Dôležité informácie priniesla vtedajším
gazdinkám kniha jednej z najzaujímavejších
osobností 16. storočia – Filipíny Welserovej. Táto
dáma, manželka arcivojvodu Ferdinanda II. Tirol
ského, sa preslávila ako skvelá bylinkárka a ku
chárka. Spísala knihu o liečení detí a na zámku
v Březnici, kde mala s Ferdinandom tajnú svad
bu, ešte dnes vonia bylinková záhradka, ktorú
založila. Jej stále platné rady nájdete v prílohe
biografického románu Kupecká dcéra v dome
Habsburgov. A v súčasnosti? Dagmar Lánská,
autorka niekoľkých skvelých kuchárskych kníh,
spoločne s Pavlom Žilákom zmapovala divo
rastúce rastliny. Po prečítaní ich „kuchárky“ Jedlé
rastliny z prírody usúdite, že by ste vďaka nim asi
prežili aj týždeň samoty v lese.

Rastliny – lieky na všetko

Rastliny obsahujú okrem tukov, minerálnych
látok aj veľké množstvo vitamínov, polyfenolov,
trieslovín a kyselín. Prekvapujúci pre mnohých
môže byť fakt, že v prípade vitamínu C ho môžu
listy niektorých rastlín obsahovať rovnaké, ak
nie vyššie množstvo. Napríklad listy alchemilky,
ktoré míňame väčšinou celkom bez povšimnu
tia, obsahujú viac vitamínu C než pomaranče!
Okrem „céčka“ obsahujú voľne rastúce rastliny
množstvo ďalších vitamínov: F, E, A, skupiny
vitamínu B, vitamín PP, cholín, vitamín F, vitamín
K… V rastlinách nájdete i glykosidy. Majú rozma
nité zloženie, niektoré sú i jedovaté. Tie, ktoré sú
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pRíRoDA,
uRob ZáZRAk
Pilulky majú svoje miesto v liečbe.
Voňavý lipový alebo šípkový čaj
však nenahradia. Nezabúdajme
na rastliny, ktoré ešte aj teraz
rastú všade okolo nás…
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napríklad v marinke voňavej, majú spasmolytic
ký a tlmivý vplyv na centrálnu nervovú sústavu.
Flavonoidy sa nachádzajú skoro vo všetkých
rastlinách a zvyšujú odolnosť kapilárnych ciev.
Saponíny „bývajú“ napríklad v žihľave, sladkom
drievku, breze. Niektoré majú močopudné
účinky, iné uľahčujú odkašliavanie. Silice (éteric
ké oleje) sú väčšinou tekuté zmesi niektorých
liečebných látok. Pôsobia na liečenie zápalov
horných ciest dýchacích (tymian, materina dúš
ka), tráviaceho ústrojenstva (rasca, mäta, tymian),
na vyššie vylučovanie moču (plody borievky),
antisepticky na močové cesty (chren), proti črev
ným parazitom (cesnak, mrlík biely), na upokoje
nie (medovka, rozmarín, levanduľa), dezinfikujú
ústnu dutinu (šalvia, bazalka). Triesloviny pomá
hajú proti krvácaniu, zápalom, hnačkám. Vysky
tujú sa napríklad v trnkách, planých hruškách,
drienkach, jarabinkách, čučoriedkach, maliníku,
yzopu, šalvii, materinej dúške… Počuli ste už
o horčinách? Sú to prírodné látky rozmanitého
chemického zloženia a horkej chuti. Povzbu
dzujú sekrécie žalúdočných štiav, činnosť peče
ne, žlčníka. Majú i protikŕčové a protizápalové
účinky (skorocel). Hojne ich obsahuje napríklad
púpava, rebríček, chmeľ. Podporujú chuť do jed
la, trávenie a črevnú pasáž. Niektoré, napríklad
horčiak pieprový, účinkujú ako prostriedok za
stavujúci krvácanie!

HARMONOGRAM
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Uzávierka inzercie: 19.10.2018
Distribúcia: 8.11.2018

Božský cesnak

Niektoré rastliny sa samy vedia ubrániť cho
robám, čo im umožňujú fytoncidy. Tvorí ich
skupina látok s rôznym chemickým zložením.
Spôsobujú obmedzenie rozvoja či usmrtenie
niektorých mikroorganizmov. Obsahujú ich sko
ro všetky rastliny, ktoré sa nimi samy bránia pred
chorobami. Kde ich nájdete? V rebríčku, cesna
ku, chrene, pažítke, žihľavách, materinej dúške,
tymiane, levanduli, brusniciach, čiernych ríbez
liach… Enzýmy (fermenty) sú látky bielkovinovej
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ŠPECIFIKÁCIA
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Ročník: jedenásty
Počet strán: min. 84 strán
Náklad: min. 115 000 ks
Väzba: V1

www.versamedia.sk

Rozmery na spád. K inzerátom na spád je nutné k čistému formátu pridať 5 mm na orez,
orezové značky umiestniť s odstupom 5 mm. V prípade dvojstrany vyžadujeme každú
stranu ako samostatný dokument. Ceny sú bez DPH.
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