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prémiové  
Active Derm

ABC Active Derm Wash - aktívna mycia pena
na denné umývanie k prevencii pred vlhkosťou, 
podráždením a sčervenaním pokožky v záhyboch 
(chodidlá so začervenanou kožou pod prstami, 
vnútorné stehná, slabiny, podpazušie, prsia...)
účinný pred a po námahe, najmä aktívnom športe 
predchádza vzniku problémov z podráždenia
na dosiahnutie čo najlepších výsledkov používajte 
spolu s ABC ADerm krémom proti tvorbe vlhkosti  
a mikróbov

jedinečné prírodné zloženie  
                 na ochranu citlivej pokožky tela

na ochranu citlivej pokožky tela a v záhyboch
na hojenie a ochranu pred začervenaním
prirodzene dezinfikuje a bráni množeniu mikróbov  
(napr. problémy v uzavretej obuvi, pri športovaní,  
pri intertrigu, u detí pri zapareninách od plienok a i.)
na ošetrovanie a upokojenie podráždenej pokožky  
(napr. vnútorné stehná, pod prstami - tzv. atletická  
noha, podpazušie, v lakťoch, pod prsiami a pod.)
obsahuje zinok, estery kyseliny mliečnej, makadamiový 
olej a ďalšie aktívne látky na ochranu pred vlhkosťou, 
podráždením kože a na udržiavanie jej zdravia

Vzorka krému zdarma na 0907 906 906 
www.australian-bodycare.sk

Žiadajte / objednajte si v lekárni

ABC Active Derm Cream - vysokoaktívny krém
na ochranu citlivej pokožky tela a v záhyboch
na hojenie a ochranu pred začervenaním
prirodzene dezinfikuje a bráni množeniu mikróbov  
(napr. problémy v uzavretej obuvi, pri športovaní,  
pri intertrigu, u detí pri zapareninách od plienok a i.)
na ošetrovanie a upokojenie podráždenej pokožky  
(napr. vnútorné stehná, pod prstami - tzv. atletická  
noha, podpazušie, v lakťoch, pod prsiami a pod.)
obsahuje zinok, estery kyseliny mliečnej, makadamiový 
olej a ďalšie aktívne látky na ochranu pred vlhkosťou, 
podráždením kože a na udržiavanie jej zdravia
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Jediným riešením 
býva totálna náhra-
da kolenného kĺbu 
endoprotézou. Dá sa 

tomu vyhnúť? 
Na ochranu kĺbov tre-

ba myslieť už v  mladosti. 
Nadváha, ale aj prepínanie 
pri športovaní kĺby namá-
hajú a  poškodzujú. Pozor 
na úrazy; ak už nejaký utr-
píte, dôkladne sa dolieč-
te. Dbajte aj na dostatok 
vápnika a  fosforu v  strave 
a dámy by nemali zabúdať 
na vhodnú obuv, optimál-
ne sú 3-centimetrové pod-
patky. Osteoartróza patrí 
k  najčastejším ochore-
niam kĺbov. Dochádza pri 
ňom k  degenerácii kĺbovej 
chrupky ako aj okolokĺbo-

vých svalov a  štruktúr. Pri 
ťažkej osteoartróze vymiz-
ne kĺbová štrbina, konce 
kostí sa deformujú, objavu-
jú sa výrastky – osteofyty 
a  dochádza k  patologické-
mu postaveniu kĺbov. 

Tri druhy terapie
Jednou je zmena životné-

ho štýlu a  režimové opatre-
nia. Farmakoterapia využíva 
analgetiká a  protizápalové 
lieky, a tiež podávanie chon-
droprotektív – prípravkov 
na ochranu chrupky. V po-
slednom štádiu prichádza 
do úvahy najmä úplná náh-
rada postihnutého kĺbu. 
„Prostriedkom na spomale-
nie ochorenia je aj viskosup-
lementácia. Je to jedna z lie-

čebných možností v prvom 
a druhom štádiu ochorenia, 
výnimočne aj v treťom. Vie 
sa, že počas ochorenia sa 
menia vlastnosti synoviál-
nej (kĺbnej) tekutiny, najmä 
jej viskozita a elasticita. Pri 
viskosuplementácii sa syno-
viálna tekutina dopĺňa kyse-
linou hyalurónovou s rôznou 
molekulovou hmotnosťou, 
aby sa zlepšili fyzikálne 
vlastnosti, najmä kĺzanie kĺ-
bovej chrupavky a tlmenie 
nárazov. Najlepšie príprav-
ky sú vysokomolekulárne,“ 
hovorí MUDr. Andrey Švec, 
zástupca prednostu I. orto-
pedicko-traumatologickej 
kliniky LFUK, SZU a UNB. 

(mb)
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Bolesti kĺbov 
nepodceňujte

Ak je kolenná chrupka úplne zdegenerovaná 
a kosti kolena sa pri každom pohybe trú 
o seba, ide o vážny problém, ktorý väčšina 
ľudí prežíva len vďaka liekom proti bolesti

Objaviť sa môže 
aj na viacerých 
miestach, tam, 
kde dochádza 

k vzájomnému treniu kože, 
nezriedka kombinovanému 
s pôsobením vlhkosti, keďže 
sa potíme. Pot obsahuje rôz-
ne látky, okrem iných aj soľ, 
a  ak je koža súčasne vysta-
vená vzájomnému treniu 
alebo kontaktu s oblečením, 
vzniká pocit, akoby sme si 
ju treli brúsnym papierom. 
K  treniu kože často dochá-
dza pri behu, napríklad ak 
máte oblečené príliš krátke 
nohavice. Niekedy môže 
v  dôsledku takéhoto nepri-
meraného trenia dochádzať 
až k vzniku bolestivých od-
renín. A k treniu kože o ko-
žu alebo kože o oblečenie 
dochádza bez ohľadu na to, 
aký druh športu robíte. Naj-
častejšie vznikajú odreniny 
na chodidlách, v podpazuší, 
na zadku, vnútornej časti 
stehien a na slabinách. 

Ako sa chrániť
Nepríjemným a aj boles-

tivým odreninám možno 
predchádzať dodržiavaním 
nasledovných odporúčaní:

1) vyberte si vhodné oble-
čenie, aby ste boli chrá-
není pred neželaným 
ošuchovaním a  zapare-
ním pokožky,

2) pokiaľ sa nedá vyhnúť 
treniu kože o oblečenie, 
aplikujte si predtým na 
dané miesto špeciálny 
ochranný krém, 

3) v rámci prevencie sa pred 
cvičením môžete umyť 
špeciálnou penou na pod-
poru ochrany pred dráž-
dením, alebo po športo-
vaní, aby sa podráždené 
miesto upokojilo. 

Vhodné sú prípravky 
špeciálne vyvinuté na pre-
venciu začervenania po-
kožky v  mieste dráždenia. 
Nemali by obsahovať para-
bény a parfumy; optimálne 
je, ak obsahujú prírodné 
látky a  oleje, ktoré dokážu 
vytvoriť ochrannú vrstvu 
proti vlhkosti, čím sa re-
dukuje podráždenie a  po-
máhajú aj upokojiť a  hojiť 
podráždenú kožu.     

Spracovala 
Miriam Bartošová 

podľa aBc SK, 2016

Úskalia športovania
Venujete sa aktívne športu? 

Potom zrejme poznáte problém 
so začervenanou a bolestivou pokožkou


