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Výhodné ceny pro všechny.

Vitaminy a minerální látky
Děti předškolního věku jsou aktivní, zvyšuje se 
u nich potřeba energie. A právě v tomto období 
prochází obranyschopnost dětí velkou zatěžkávací 
zkouškou. Správná funkce imunitního systému 
organismu je mimo jiné závislá na výživě, zejména 
na dostatečném příjmu všech požadovaných 
nutričních faktorů tzn. vitaminů, minerálních 
a dalších látek. Imunita znamená schopnost 
organismu bránit se nepříznivým vlivům vnějšího 
prostředí, infekcím, nemocem… Je nenahraditelná 
a pro zdravý vývoj dětí nepostradatelná.

zdroj: www.vibovit.cz

Doplňky stravy.

ViboVit želé obsahují tyto prospěšné 
Vitaminy a minerální látky pro děti:
Vitamin C – podporuje imunitní systém, snižuje únavu a vyčerpání, podporuje 
vstřebávání železa. niacin – má vliv na energetickou látkovou výměnu, 
snižuje únavu a vyčerpání. Vitamin e – antioxidant s ochranným účinkem pro 
organismus. Zinek – podporuje imunitní systém a paměťové funkce, má vliv 
na normální funkce zraku a kloubů.  Vitamin a – podporuje imunitní systém, 
má vliv na udržení zdravé kůže a normálního vidění. Folát (kyselina listová) – 
podporuje imunitní systém, ovlivňuje krvetvorbu. selen – podporuje imunitní 
systém, má ochranné antioxidační účinky, má vliv na činnost a udržení zdravé 
štítné žlázy. biotin – má vliv na energetickou látkovou výměnu, podporuje 
funkce kůže. Vitamin d – podporuje imunitní systém, má vliv na správné odezvy 
organismu na zánět, ovlivňuje vstřebávání a využití vápníku na podporu kostí 
a zubů. Vitamin b12 – má vliv na tvorbu červených krvinek, energetickou 
látkovou výměnu a podporuje imunitní systém.

Zdravotnické prostředky.
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WOBENZYM® 800

Patříte mezi ty, které si luxus 
schnoucích plavek na těle 
nemůžou dovolit? Než vyrazíte 
vykoupat se, vygooglujete si 
nejčistší a nejméně chlorovaný 
bazén nebo koupaliště 
v okolí na webu hygienické 
stanice? Víte, že tlusté ponožky 
sice nejsou moc sexy, ale ze 
strachu z prochladnutí chodíte 
naboso až od +28 °C?

A naopak ve vedru jsou pro 
Vás přiléhavé zapařené džíny 
postrachem číslo jedna?

Tak právě Vás by měly potě-
šit závěry studie „Wobenzym 
v komplexní enzymatické léč-
bě vaginálních mykóz“. 

Po dva roky byly sledovány 
ženy, které trpěly opakovanými kvasinkovými infekcemi s jejich 
typickými projevy (4× až 9× ročně – svědění, výtok, pálení, 
bolest). První rok sledování byly ženy léčeny pouze standardní 
léčbou antimykotiky, druhý rok jim byla společně s antimykotiky 

podávána i enzymatická podpůrná léčba, tj. po dobu 10 týdnů 
užívaly 2× denně 8 dražé Wobenzymu. A právě v druhém roce 
se po přidružení enzymatické léčby snížil průměrný počet mykóz 
na pouhou jednu desetinu oproti roku předchozímu!

A co víc: po uplynutí dalších tří let od ukončení první fáze projektu 
bylo zjištěno, že účinek enzymů nadále přetrvával. Pokud tyto 
ženy někdy mykózou onemocněly, tak jen naprosto výjimečně. 
Wobenzym tedy působil i čtyři roky poté, co ho ženy začaly užívat.

Velmi důležitá je pro prevenci kandidózy (kvasinkové infekce) 
samozřejmě také hygiena, ale pozor – jen uměřeně! Příliš časté 
mytí intimních částí těla zase narušuje přirozené prostředí Vašeho 
těla a působí naopak kontraproduktivně.

Chcete-li si tedy vychutnat teplé dny jara a léta bez stresu, že přes 
všechna opatření, která jste podnikla, někde potkáte zbloudilou 
sinici, je na místě zahájit enzymatickou kúru s dostatečným 
předstihem tak, abyste pomocí Wobenzymu stihla posílit 
lokálně oslabenou imunitu, která je hlavní příčinou opakování 
mykotických problémů.

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. 
Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.

Více informací na www.wobenzym.cz

braňte se opakoVaným mykóZám!

Dermatologové se shodují na tom, že pro volbu správného 
prostředku sluneční ochrany je klíčové znát co nejdokonaleji 
vlastní kůži. Na trhu je k dostání celá řada produktů s různou 
konzistencí a ochranným faktorem. Produktové portfolio značky 
Daylong zahrnuje nejen hutnější krémy, které lépe chrání extrémně 
citlivou dětskou kůži, ale také lehčí gely, vhodné pro mastnější 
kůži, již zbytečně nezatěžují. Kromě toho lze zvolit lócia, která se 
příjemně roztírají a kůže je snadno absorbuje. Vhodné je i použití 
speciálních tyčinek určených k ošetření vysoce exponovaných 
partií jako jsou uši, oční víčka, rty nebo pěšinka ve vlasech.

Velmi důležitým aspektem je pak volba ochranného slunečního 
faktoru. Ke správnému pochopení významu údaje SPF (Sun 
Protection Factor) na balení jednotlivých produktů je zapotřebí 
vysvětlit pojem „minimální erytémová dávka“. Jedná se o čas, 
během kterého kůže vyčerpá svoji schopnost reagovat na slunce, 
aniž by došlo k jejímu začervenání. V momentě, kdy je erytémová 
dávka vyčerpaná, se začínají projevovat první známky spálení. 
Tento limit se u jednotlivých fototypů výrazně liší. Například 

nejsvětlejší fototyp 1 má práh začervenání přibližně 10 minut, 
zatímco nejtmavší fototyp 6 až 90 minut. SPF pak udává násobek 
času, o který je přípravek v ideálních podmínkách schopný 
vyčerpání minimální erytémové dávky oddálit. Pokud se tedy 
jedinec řadí mezi majitele kůže odpovídající fototypu 2, práh 
pro zčervenání se pohybuje mezi 10 a 20 minutami. Krém 
s faktorem 6 jej ochrání přibližně na jednu hodinu, oproti tomu 
faktor SPF 25 na více než 4 hodiny.

SPRÁVNÁ SLUNEČNÍ 
OCHRANA MÁ SMYSL

Znát svoji kůži

Tip pro Vás:  Jaký jste fototyp, snadno zjistíte prostřednictvím 
jednoduchého testu na www.daylong.cz.

Doplatek* 0 Kč
Přijďte do magistry.
Více než polovina léků bez doplatku.* Pro všechny.
*  Sleva platí při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis a zároveň hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Poskytuje se ve formě 

neuplatnění maximální obchodní přirážky při výdeji léčivého přípravku. Více informací získáte v jednotlivých Magistra lékárnách nebo na www.magistralekarny.cz.

Kosm
etické přípravky.


