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Jadwiga Górnicka
Posilňovanie organizmu
Prírodné metódy proti únave a vyčerpaniu.
Doktorka Jadwiga Górnicka radí, ako sa otu-
žovať a posilniť si organizmus, aby ste odolali
zvýšenej záťaži a vrtochom počasia. Ponúka
aj overené recepty, ako si poradiť s nachlad-
nutím a s chrípkou. Všetky odporúčania vy-
chádzajú z jej dlhoročnej lekárskej praxe.

Jo Marchantová
Myseľ ako liek

Nakoľko môže myseľ človeka pomôcť pri
uzdravení? Určite ste aj sami zistili, že keď
ste dobre naladení a keď niečomu úprimne
veríte, darí sa vám lepšie. Vo všetkých sme-
roch, z fyzickej i duševnej stránky. Príklady
v tejto knihe vám pomôžu odhaliť, že v kaž-
dom z nás je sila, ktorá funguje aj napriek

fyzikálnym zákonom.

Jadwiga Górnicka
Prírodné spôsoby liečenia
Odborníčka odpovedá na otázky, aký význam
majú pre naše zdravie prírodné a cenovo do-
stupné produkty ako propolis, jablčný ocot,
 ľanový olej, liečivý íl alebo aj obyčajná kapus-
ta. V knihe odhaľuje  tajomstvo apiterapie,
Budwigovej diéty a liečivých účinkov dnes už
zabudnutého ricínového oleja či švédských
bylín.

Zuzka Lightová a Jeff O’Connell
Fit za 15 minút denne
Jednoduchý 30-dňový sprievodca na získanie kondície len za 15 mi-
nút denne. Cvičenie je založené na inovatívnej metóde vysoko -
intenzívneho intervalového tréningu a je navrhnuté tak, aby sa dalo
absolvovať kedykoľvek a kdekoľvek – nepotrebujete drahé prístroje
ani permanentku do fitnescentra. Kniha obsahuje aj stravovací plán.
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inzercia

Potenie je priro-
dzené, telo si 
takto reguluje 
vlastnú teplotu 

a  chráni sa pred prehria-
tím, ale  reaguje napríklad 
aj na  stres a  zvýšenú fy-
zickú námahu. Obvykle sa 
vyzbrojíme deodorantmi 
či antiperspirantmi a  viac-
menej úspešne si s  pote-
ním poradíme. Nie vždy 
to však ide takto hravo. 
Hyperhidróza – nadmerné 
potenie, je pre mnohých 
závažný problém, ktorý ich 
hendikepuje a  strpčuje im 
život viac, než si ostatní 
vedia predstaviť. U tých, čo 
trpia hyperhidrózou, môže 
potenie vytvárať až spolo-
čenské bariéry a  brániť im 
aj v uplatnení. 

Lokálna liečba
Skúste si predstaviť, že 

vám z  dlaní doslova kvap-
ká pot; ako niekomu podá-
te ruku alebo budete písať? 
Alebo že do práce chodíte 
s  kopou náhradného ob-
lečenia, aby ste sa mohli 
pre enormne mokré mapy 
prezliecť? Hyperhidrózu 
nezvládnete ani vôľou, ani 
zmenou návykov. Podľa od-
borníkov ju však možno po-
merne dobre vyriešiť lokál-
ne, keďže obvykle postihuje 
obmedzené miesta na tele – 
dlane, podpazušie, chodid-
lá, bedrá, zátylok. Metódy 
redukcie potenia sú dočas-
né alebo trvalé.

Skoncujte 
s mokrým trápením
Mokré fľaky v podpazuší, orosené čelo či 
pôtočiky stekajúce po chrbte vnímame ako 
nepríjemnú, ale aj nevyhnutnú „rekvizitu“, 
ktorá patrí najmä k letu

Fakty

Čo je pot a prečo 
sa potíme
n takmer 99 percent 

potu tvorí voda, zvyšné 
percento draslík, vápnik, 
sodík, horčík, chlór, 
aminokyseliny, močovina, 
kyselina mliečna, a aj 
vitamíny, ktoré prijímame,

n pot produkujú ekrinné – 
potné žľazy, v celom tele 
ich máme asi dva až tri 
milióny, najviac na dlaniach 
a chodidlách a aj apokrinné 
žľazy – začínajú fungovať 
v puberte a je ich oveľa menej, 
vytvárajú pot s typickým 
zápachom, nachádzajú sa 
najmä v podpazuší, okolo 
prsných bradaviek, pupka 
a konečníka,

n ľudské telo vyprodukuje 
priemerne za deň zhruba 
0,5 – 1,5 litra potu,

n objem potu môže byť väčší 
– napríklad pri zvýšenej 
fyzickej námahe, obezite, pre 
hormonálne a metabolické 
poruchy, neurologické, 
systémové ochorenia,

n potiť sa môžeme aj 
v dôsledku výrazných 
emócií (strach, bolesť, 
tréma, radosť),

n o intenzite potenia môže 
rozhodovať aj určitá 
predispozícia – fyziologicky 
nadmerné potenie 
pozorujeme viac u mužov.

Dočasné riešenie
Zbaviť nadmerného po-

tenia na sedem až deväť 
mesiacov sa môžete botu-
lotoxínovými injekciami. 

Dermatologička MUDr. Má-
ria Petrášová vysvetľuje, že 
„pri aplikácii v  miestach 
typických pre výrazné po-
tenie ako podpazušie, dlane 

alebo plochy chodidiel, do-
chádza k dočasnému obme-
dzeniu potenia o  viac ako 
90 percent. Je to veľmi spo-
ľahlivá metóda. Vplyvom 

botulotoxínu dochádza 
k  obmedzeniu funkcie pot-
ných žliaz v aplikovanej ob-
lasti na obdobie niekoľkých 
mesiacov.“ 

Požadujte správny
Bojíte sa, že ak sa na tak-

to ošetrených miestach ne-
budete potiť, váš organiz-
mus sa prehreje? Lekárka 
vysvetľuje, že „botulotoxín 
obmedzuje potenie len v ob-
lasti, kde bol aplikovaný 
(podpazušie, dlane, chodid-
lá nôh), neovplyvňuje teda 
celkovú termoreguláciu 
organizmu, takže nehrozia 
kolapsové stavy ani iné po-
dobné komplikácie. Zákrok 
sa vykonáva v  špecializo-
vaných dermatologických 
ambulanciách a  dermato-
logických centrách odbor-
ne vyškoleným lekárom.“ 
Lekárka upozorňuje, že 
na  trhu je viacero druhov 
botulotoxínu od viacerých 
výrobcov, najvhodnejší je 
s  najtrvácnejším účinkom 
– aspoň 7 až 9 mesiacov 
a  najrýchlejším nástupom 
efektu. Trvalým riešením 
ťažkej hyperhidrózy môže 
byť aj chirurgická liečba, 
pri ktorej sa pretne nerv 
v  mieste ovplyvňujúcom 
potenie  v  podpazuší. Nie je 
to jednoduchý zákrok a  pa-
cient musí byť dôkladne 
oboznámený tak s  výhoda-
mi, ako aj s rizikami.                 
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