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číslo 1/2019  

Dokážeme dodat impuls 
unavené pleti, přinést 
více světla a navodit 
právě Váš pocit štěstí. 

PODZIM JE ČAS PRO 
MODERNÍ ŽENU  
A MODERNÍHO MUŽE

esence
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MUDr. Iva Žampachová

Podzim je mi souzený. Na podzim 
jsem se narodila, na podzim jsem 
vcházela do třídy důležitých škol, na 
podzim přicházeli pacienti více než 
kdy jindy v roce. Na podzim jsem 
počítala týdny a dny narození našeho 
syna, na podzim jsem chystala lyže 
na zimní sezonu… Na podzim se nám 
otevřely nové zákony ve společnosti 
i ve zdravotnictví, na podzim se nám 
otevřely nové možnosti v oboru, 
kterým žijeme.

Cíl byl jasný, ukončit jednu etapu lékaře s tužkou  
a papírem a rozvíjet náš krásný obor dermatologie. 
Posunuli jsme se z mastí a vodiček k fyzikálním 
terapiím - elektrokoagulace, kryalizace... aplikace 
vlastní krve, k biostimulačním lasereům, a jak říkáme 
my kožaři, „probrousili“ jsem se až k výkonovým 
laserům.

Vybudovali jsme zákrokové sálky pro korektivní 
dermatologii neboli estetické zákroky  
s nejkvalitnějšími přístroji světových výrobců.

Jedinečné v naší Homea Clinic je diagnostika 
kožních nádorů, včetně melanomu a jejich 
vyhledávání na kůži  nejnovější světovou technologií.

Zobrazovací technologie využíváme v diagnostice  
vlasů, nehtů a k analýze pleti. 

Vše souvisí se vším, a proto nepomíjíme lymfologické 
pracoviště a laboratoř pohybu.

Jako jedni z prvních jsme uvedli laserové řešení léčby 
stresové inkontinence.

Jedinečné je  podologické pracoviště, neboli péče  
o vaše plosky a prsty nohou. Dokážeme opravit vaše 
nehtové ploténky i paty.

Vytvořili jsme tým kliniky Homea, která je zaměřena 
na diagnostiku, léčbu i korekci problémů. Vše bylo  
u nás vykoupeno tvrdou prací, která nás však těší. Je 
nám jasné, že se nacházíme v období zlaté éry vědy. 
Máme úžasné technologie. Od systémů pracujících 
v režimu nano jsme se posunuli k piko technologiím. 
Ale to všechno je málo - my musíme dát směr, my 
musíme přinést myšlenku. Vzděláváme se, cestujeme 
a přinášíme stále něco nového.

Máme náskok, jsme propojeni se společností  
Medicaltech, která sleduje a přiváží moderní 
prémiové  technologie pro lékařskou praxi do 
České republiky. Přístroje, které uvidíte jinde, máme 
s předstihem v našich ordinacích a zákrokových 
sálech.

Svoji energii chceme posílat dál. Naším cílem je 
člověk plný energie, sebevědomý, který si dokáže 
vážit sám sebe. 

ObsahNově na adrese 
Popkovická 1340 
Pardubice 6
recepce@homea.cz 
www.homea.cz

JSME CENTRUM 
DIAGNOSTICKÉ,  
LASEROVÉ  
A ESTETICKÉ  
MEDICÍNY

Naše služby:
• Specializovaná diagnostika a terapie  
   v oboru dermatovenerologie

• Dermatochirurgie

• Gynekologie a andrologie laserová  
   a estetická

• Podologické centrum

• Lymfologické centrum

• Vlasová poradna

• Laserová medicína

• Estetická medicína

Místo, kde se nadechnete  
a vnímáte přívětivé  
a lidské prostředí
TÉMA: 
Zkontrolujte si pihy  
a znaménka
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Jantar - šperk podzimu
Jiskra ve tváři aneb kouzlo 
hydratace
VITAMÍNY: 
Dostatek vitamínu D má 
pouze 1% české populace! 

TECHNOLOGIE:  
Technologie v Homea Clinic 
odhaluje skutečnost, je 
prevencí rakoviny kůže    
STYL:  
Životní styl podpoří osobnost

Homea Clinic se 
představuje
Konference, semináře, 
školení

EDITORIAL
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MÍSTO, KDE SE 
NADECHNETE 
A VNÍMÁTE 
PŘÍVĚTIVÉ 
LIDSKÉ 
PROSTŘEDÍ

Haldy rozbalených papírů 
z křesílek, stolečků a židlí, 
stále se hromadící v garáži. 
A šroubujeme nekonečné 
množství světel, kuchyní, 
skříní a skříněk.

Jen večer zbude chvilka na rozjímání na lavičce, nad 
kterou se už  naklánějí větvičky, které stačily za dva 
měsíce vyrůst, a pak si místo ‘‘Perseid‘‘ na obloze 
pustím jemné šumění kropícího systému.

Díváme se na fotografické 
záznamy…
Totem vpravo u dveří nás informuje slovy, kterým moc 
nerozumíme, ale jednoduše rozdělí prostory, o kterých 
nás v recepci budou informovat.

Červené balonky světel nás zavedou k historizujícímu 
vodovodnímu kohoutku – zde si může každý dopřát 
čisté vody, dnes tak cenné.

Širokou chodbou v přízemí nás hra světel na stropě ve 
tvaru šachovnice dovede ke dveřím laboratoře pohybu 
– a to je Diers, diagnostika vyšetření páteře.

Následuje lymfologické oddělení vpravo...

… a naproti podologická ambulance pro klienty, 
kterým zachraňujeme zarůstající nehtové ploténky, 
či řešíme problémy od chodidla po kotník. Vlastně 
bychom mohli říci, že ambulance v levé části budovy 
se týkají spíše našich končetin a péčí o ně.

V přízemí vpravo se nachází naše call centrum, 
registrace a ambulance pro diagnostiku a laboratorní 
vyšetření chorob. 

Další prostory jsou rezervovány pro diagnostiku 
znamének systémem FotoFinder – robotické 
mapování znamének na celém těle. Jde o neinvazivní 
diagnostiku kožní rakoviny. V říjnu startujeme  
s novými technologiemi FotoFinder Master. 

Do vyšších pater lze vystoupat po schodech, nebo 
využít výtahu, který pro běžnou klientelu pospíchá 
do prvního patra – zde jsou čekárny s malinovými 
sedačkami, hnízdečka sezení se stolečky a květinami 
a…

... odtud lze vstoupit do traktu zákrokových sálků 
vlevo a četných ambulancí a konzultačních prostor  
s lasery portfolia Lutronic.

Poslední patro je věnováno administrativě, 
technickým prostorám a školicímu centru.
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Všechna naše 
oddělení budete mít 
nyní na jedné adrese
 
•  Dermatologie
•  Vyšetřování znamének
•  Chirurgie - korektivní
•  Gynekologie a Andrologie
     •  neinvazivní léčebná
     •  estetická
•  Lymfologie
•  Podologie
•  Laboratoř pohybu
•  Medicaltech, FotoFinder, Diers, Lutronic

Technologie jsou zde všude s námi  
a my rádi žijeme s nimi.
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Je pravdou, že několik let se nic neděje, pak ale 
přichází čas, kdy kůže, která do sebe léta absorbovala 
nadměrné množství UV záření, bude chtít zúčtovat. 
Následky mohou být jen kosmetické, ale také smutné.

Změny se nejvíce objevují na obličeji, krku, dekoltu  
a na hřbetech rukou. Je to zejména zvýšená tvorba 
pih, později hnědých skvrn na kůži, rozšířené žilky 
a ztráta elasticity kůže, která se projevuje drobnými 
vráskami. To všechno se dá v naší klinice napravit, 
ale…

 
Pozor na nádory
Mnohem závažnější jsou nádorová onemocnění, 
melanomy, jejichž metastázy se šíří velmi rychle. 
Melanomy mohou vznikat jak z pigmentových 
znamének, tak kdekoli na kůži mimo ně.

Nejčastěji se objevují na místech vystavovaných 
slunci. A to i tehdy, chráníte-li se krémem na 
opalování. Vysoký faktor sice brání spálení kůže, 
ale také uměle prodlužuje dobu, kterou člověk stráví 
vystavený slunečním paprskům.

Samovyšetření kůže
Každý by si měl všímat změny hlavně barvy, i malé 
černé znaménko je rizikové, a pozor zejména na  
svědění a krvácení.  Pokud zaznamenáte jakékoli 
změny, je nutné vyhledat kožního lékaře.

Celotělové robotické 
skenování těla FotoFinder 
s použitím umělé 
inteligence
Nádorových onemocnění přibývá, proto jsme hledali 
nejkvalitnější technologii v odhalování rakoviny 
kůže. Zda změna na kůži, znaménko, je nebezpečné, 
zhodnotí lékař dermatolog.

V Centru diagnostické laserové a estetické medicíny 
Homea Clinic používáme, kromě dalších přístrojů, 
FotoFinder, celotělové robotické skenování  
s použitím umělé inteligence. Ve světě je používán 
jako prémiová nejmodernější technologie  
v odhalování nádorů, tedy v prevenci rakoviny kůže! 
Dominantou je automatické vyhledání rizikových 
znamének, tzv. systém trénovaného oka, a jejich 
vyhození v rastru na obrazovku počítače. 

Pokud celotělová kontrola znamének a na první 
pohled zdravé kůže zjistí problémy, znaménko se 
odstraní.

ZKONTROLUJTE 
SI PIHY  
A ZNAMÉNKA

Podzim znamená nabyté tělo sluncem, ovocem, zeleninou, 
dovolenou… ale kůže dostávala celé léto zabrat. Pozor, spálení je  
v podstatě zánět pokožky. Teď je čas zjistit, zda jí slunce neublížilo, 
neboť zdravé opalování neexistuje :-)

TÉMA
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Objednejte se na  
nezávaznou konzultaci

+420 602 209 208

POMÁHÁME MĚNIT  
VAŠE ŽIVOTY

již od roku 1991
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TECHNOLOGIE
Technologie v Homea Clinic 
odhaluje skutečnost - je prevencí 
rakoviny kůže

Systémy FotoFinder

Estetický modul FotoFinder

Léčebné LED světlo Healite

K odhalení nebezpečných znamének 
a všech záludných útvarů na kůži, 
můžeme vidět i do nehtových 
plotének, zahlédneme proud krve  
v drobných kapilárách, podíváme se 
na naši pleť, zhodnotíme hloubku 
pigmentací a prohlédneme si vlasové 
folikuly, jak žijí, jak rostou. To vše 
umí naše zobrazovací systémy 
FotoFinder. 

Tricholab service

CO2 laser - 0,1 mm přesnost Laser Clarity

Vlajková loď epilace
CLARITY je  přítomnost i budoucnost 
v epilacích, odstranění chloupků, a to 
hrubých, světlých i jemných. Taková ta 
„broskvička“, co vás trápí. My máme pro 
vás řešení.

Sami jsme prošli historií od IPL  
k diodovým laserům a dnes držíme 
vlajkovou loď pro odstraňování chloupků. 
CLARITY je vlajkovou lodí pro epilace. 
Vždyť i chloupek je živen cévkami a ty 
náš laser parádně zlikviduje. 

Hollywood peeling
Starý dobrý laser, pracant pro šetrné, ale 
účinné čištění pleti – laserové čištění 
pleti, to je SPEKTRA laser. „Hollywood 
peeling“ – zkrášlí, ale i léčí naše neduhy 
– tečky, póry, akné. To umí hezky  
a bezpečně. Pleť je pak rozzářená, čistá 
a vypnutá.

Legenda mezi 
lasery odstraní 
výrůstky
Odstraníme výrůstky a hrbolky 
kdekoli na kůži a sliznicích. Jen 
se stroupkem bez jizviček. 

Používáme k výkonu eCO2 laser 
– legendu mezi lasery. 

Máme již 4. generaci těchto 
laserů, dnes již elektronicky 
řízených a zdá se, že ty to 
umí zase o kus lépe. Pokud 
odstraníme útvar v obličeji, lze 
hned po ošetření použít make 
up. Frakční koncovka CO2 laseru 
vytváří jemné tunýlky do kůže, 
vyprovokuje kolagen a upraví 
pokožku zevně. Frakční CO2 laser 
pracuje s přesností 0,1 mm. 

Hojivé světlo
Pokud přidáme hojivé LED světlo 
Healite, urychlí se proces hojení,  
průnik světelného paprsku podpoří  
mikrocirkulaci a pokožka se stává  
svěží a odpočatou. 

Cévky a metličky 
odstraní bezpečný 
laser
Trápí nás cévky v obličeji, nepříjemné 
červenání? A pleť je citlivá? Pak cévní 
laser CLARITY je správná volba pro 
všechny druhy pleti.  Také řešení 
metliček a cévek na dolních končetinách 
již pokročilo. Sama tento způsob 
preferuji před sklerotizací, zdá se mi 
účinnější i na droboučké cévy, ale jinak 
umí i šíři 4 mm. Určitě je bezpečnější. Je 
ideální prevencí před cévními změnami 
na dolních končetinách, hlavně pokud 
jste je měli v rodině.

Trichovision® pro analýzu vlasů
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INFINI - JRF FotoFinder MASTER

Tuleň je 
životabudičem 
pleti
Pokud se chci věnovat pravidelně 
své pleti, pak k opakované péči 
s jedinečným účinkem lze volit 
LASEMD – thuliový laser. Pro 
nás pracovně tuleň. Magnetická 
koncovka se lehce přimlaskne ke kůži 
a citlivě ji otevírá do jemných tunýlků, 
aby mohla přijmout a vsát účinné 
jedinečné sérum. Sérum lze za tři 
měsíce vyměnit, cíleně právě jen pro 
vás, za kmenové buňky, či rosveratrol 
z červeného vína, či jiné životabudiče 
pro vaši pleť. Ideální je kombinace 
LASEMDu a systému INFINI.

Pro nás 
neexistuje 
unavená pleť 
INFINI odborně fokusované frakční 
radiofrekence je top bojovník proti 
gravitaci bez skalpelu. Dokáže 
pozdvihnout unavenou pleť i koutky. 

PICO PLUS

Nejmodernější 
laser  
v odstranění 
pigmentu  
i tetování 
A máme tu top technologii na 
pigmentace, melasma - hnědé 
skvrny, které nás trápí. PICO plus 
to je vesmír! PICO plus je novou 
technologií s okamžitým efektem 
a maximálním účinkem. Odstraní 
pigmentace v obličeji i na těle a také 
tetování všech barev, to je PICO. 

Homea Clinic  
dnes nabízí: 

Prémiové diagnostické a  laserové 
technologie

Preventivní vyšetření kůže i sliznic  a při 
odhalení problému jejich řešení

K výplním a výživě: kyselinu jantarovou, 
kyselinu hyaluronovou a řasy, NEXT plasmu 
a novinky v mesoterapiích

Pokud se cítíte unaveni, lze si u nás pod 
odborným vedením dopřát infusi vitamínu C 
nebo volit D vitamíny ve správných dávkách.

A jak se rozhodnout  
u nás v Homea Clinic?

INFINI proti gravitaci

LASEMD kompletní výživa pleti

A co se nám ještě nelíbí, doladíme výplní 
kanylou do tváře či do brady. 

O čem se málo mluví, 
jsou intimní problémy 
S novými technologiemi jsme  zasáhli i do oblasti 
ženského a mužského genitálu. Obor dermato- 
venerologie se zabývá i touto, námi trochu 
opomíjenou oblastí.

Ke spolupráci jsme si přizvali i gynekologa. 
Nabízíme řešení jizev po porodu, obtíže s pohlavním 
stykem, řešíme nepříjemné pocity svědění,  
v kombinaci s klasickou terapií pomáháme  
i u chronických výtoků, se ztenčením sliznice, 
změny u tzv. lichenu, tam, kde se na sliznici 
objevují bělavé změny. Stárnutí kůže je dlouhodobý 
proces, ovlivňovaný hormonálně,  obecně jej  lze 
charakterizovat úbytkem kolagenu. Nedostatek 
estrogenů (ženských hormonů) v menopauze vede 
ke snížení elasticity kůže, dochází k suchosti  
a atrofii sliznic. 

Pokud zahájite včas naši technologickou intervenci, 
včetně lokálního doplnění posilujících směsí 

LASEMD „Tuleň“

1

2

3

(vitaminy, kyselina hyaluronová s kyselinou 
jantarovou, speciálně upravená plasma  
z vaší krve), pak budete spokojení, jak ženy 
samy se se sebou, tak váš partner. I u mužů 
lze zlepšit kvalitu intimního života. 

Výsledky nám dělají radost. Jsme rádi, že 
můžeme nabídnout nové léčebné metody. 

Nestyďte se řešit váš problém, přijďte, 
objednejte se na konsultaci. Určitě budete 
spokojeni. 
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JANTAR 
ŠPERK 
PODZIMU 
Jantar je jako slunce a med, v jantaru je zakletý 
čas. Jantar je pryskyřicí dávných stromů, není 
kamenem, ale ve šperkařství se za něj považuje.

Ženám sluší, když znají příběh svého šperku. 
Jantar je přisouzen ve zvěrokruhu pannám, jsem 
panna a povím vám příběhy, které znám.

Jantarové slzy roní celé město nad smrtí hrdiny 
Meleagrose v Sofoklově tragédii z řeckých bájí. 

Zpívající jantar uslyší 
pouze muž s čistým 
srdcem, říká ruská 
pověst.

O Jantarovém moři 
vypráví Baltská 
legenda. Na pobřeží 
moře v divokých lesích 
v hnízdě ukrýval 
jantarový náhrdelník 
pták Gauya. Král poslal 
služebníka, aby šperk 
ukradl. Když  
s náhrdelníkem prchal 
pryč, pták Gauya ho 
dostihl a vzal šperk do 
zobáku. Pak jantarový 
náhrdelník vysoko z 
nebe upustil do moře, 
které dosud jantar vyplavuje – Jantarové moře. 

Tuto legendu si předávají generace v Litvě. 
Královna moře Juraté se zamilovala do rybáře 
Kastytise. Podle jedné z verzí ji její žárlivý otec 
potrestal tím, že zničil její jantarový palác  
a proměnil ji v mořskou pěnu. Zbytky jejího 
paláce lze dodnes nalézt na břehu Baltského 
moře v kouskách jantaru.  

Největším nalezištěm jantaru je pobřeží 
Baltského moře, kde se nachází až 80 procent, 
na území států Ruska, Polska, Dánska, Švédska, 
Holandska, Anglie a Německa.

Jantar nacházeli i v Americe. Staří Mayové už 
znali jantar. Vynikal červenou barvou. Stal se 
platidlem v obchodování s Aztéky. Mexický 
jantar poprvé do Evropy přivezli španělští 
dobyvatelé. Vyprávěli, že aztécký vládce 
Montezuma míchá svoji čokoládu jantarovou 
lžičkou. 

A teď možná potěším ty, kteří nemají blízko  
k fyzice. Řekové nazvali zkamenělou pryskyřici 
(jantar) elektronem, protože je zaujala třením 
vznikající statická elektřina. Kdyby se místo 
ebonitové tyče třela liščím ocasem tyč 
jantarová, výsledek by byl obdobný. Vznikající 
statická elektřina by k povrchu tyče přitahovala 
všechna drobná smítka z okolí. Tento jev jantaru 
pozoroval a popsal řecký učenec Tháles z Milétu 
už v 6. století př. n. l.

Jantar byl 
šperkem 
doby 
kamenné
Nebydlíte náhodou 
u jantarové stezky? 
Obchodníci putovali 
od ústí řeky Visly přes 
Moravskou bránu do 
Camunta (poblíž dnešní 
Vídně).  Odtud vedly jiné 
trasy nejen do Říma, ale 
plulo se až do Egypta či 
do dnešního Turecka, 
Istanbulu.

Pokud zaryjete hluboko do země, může se 
stát, že naleznete kousek jantarového šperku, 
či dokonce sošku. Byl dobře brousitelný a po 
vyleštění se krásně leskl. V době kamenné  
a bronzové používali jantar také jako platidlo. 

Jantar je šperkem i dnes, je součástí různých 
uměleckých předmětů, nábytkových intarzií...

V průmyslovém odvětví se z něj vyrábí izolační 
materiál, který se používá v elektronice.

Homea Clinic už podle názvu 
nahlíží na dermatologické neduhy 
i estetické úpravy pleti z hlediska 
celostní medicíny. A neboť pleť, 
kůže je kronikou našeho života, 
zapisují se do ní veškeré naše 
starosti, radosti, šrámy na duši 
i na těle, je důležitý i náš přístup 
k životu. To znamená styl života. 
Práce, jídlo, pohyb, sport, odpočinek, 
kulturní zážitky a dobrá nálada. 
Dnes už je například doloženo, 

že tloušťka zdravého člověka je 
znamením chudoby, nesprávného 
rozhodování, řazení priorit. Neustálá 
zlost a nespokojenost se projevuje 
hlubokými vráskami a zápornou 
modelací obličejových svalů.  
Z povrchu tváře je výrazně patrná 
agresivita, či naopak klid, vyrovnanost 
a radost.  

Životní styl pomůže vašemu zdraví, 
vaší kráse.

ŽIVOTNÍ STYL 
PODPOŘÍ 

OSOBNOST

STYL
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Slunce, koupání v moři nebo v bazénu, horský 
vánek či klimatizované prostory neodmyslitelně 
patří k letní pohodě, ale protože v životě nic není 
zadarmo, vybírá si tato pohoda svoji daň, a to  
v podobě dehydratace a ztráty pružnosti 
pokožky. A tak právě v těchto podzimních 
měsících je ta nejvhodnější doba splatit naší 
kůži dluh z léta, a připravit jí tak na další 
nadcházející sluneční sezónou.

Dopřejme si péči pro tělo přirozenou ve formě 
jemné aplikace do nejsvrchnější části pokožky 
prp plasmy v kombinaci s kyselinou hyaluronovu 
a jantarovou. Jedná se o kyseliny tělu vlastní, 
které postupem věku ubývají, což se projeví na 
naší kondici a vzhledu.

Pokud bychom si chtěli dopřát péči komplexní 
až do jarních dnů, můžeme využít ošetření  
pomocí thuliového laseru s aplikací luxusních 
hedvábných sér nejen pro oblast obličeje, ale 
také krku, dekoltu a oblasti hřbetu rukou, což 
jsou mnohdy výrazné ukazatelé kvality pokožky 
celého těla. Voda je základem života, podpořme 
hydrataci nejen zvýšeným pitným režimem, ale 
i místní aplikací těchto účinných metod.  Pozor, 
přehoupne se podzim a hurá do divadel, na 
vernisáže, na plesy, do společenského života. 
Naši osobnost podpoří i zdravý jiskrný vzhled 
pleti s přirozeným obrazem omlazení.

JISKRA  
VE 
TVÁŘI  
ANEB  
KOUZLO 
HYDRATACE 

Tajemství Jantarové 
komnaty 
Představte si místnost, jejíž stěny zdobily jantary.  
V roce 1716 ji nechal postavit Fridrich Vilém jako 
projev přátelství caru Petrovi Velikému. V místnosti 
bylo spotřebováno 4,5 tun jantaru. Byla postavena  
v Zimním paláci v Petrohradu, později byla převezena 
do Kateřinského paláce v Carském Selu nedaleko 
Moskvy. V roce 1941 byl Kateřinský palác zabaven 
německým wehrmachtem a celá komnata byla 
rozebrána a odvezena do Kaliningradu, kde se stala 
součástí pruské sbírky až do roku 1945. Od té doby 
nikdo neví, kde se komnata nachází a celé její zmizení 
je opředeno tajemstvím. V roce 2003 byla  
v Kateřinském paláci instalována její kopie.

Jantar byl lékem 
odedávna 
Tento krásný drahokam odjakživa přitahoval 
pozornost léčitelů a alternativní medicíny, neboť jantar 
prý má zvláštní léčivé účinky na lidské tělo a duši. 

V Asii věří, že přitahuje sluneční, a tedy i pozitivní, 
energii. Nošení jantaru chrání před negativními silami 
a emocemi. Povzbuzuje náladu a také pomáhá tělu 
zbavit se nemocí. Jantar mírní stres a odstraňuje 
depresi. Stabilizuje emoce a vytváří pozitivní náhled 
na život. Rovněž podporuje kreativitu.

Síla jantaru by měla spočívat v odstraňování různých 
revmatických bolestí, doporučuje se také na problémy 
se štítnou žlázou, na onemocnění horní dýchací 
soustavy, na choroby jater a srdce. Jantar prý má 
antibakteriální vlastnosti, snižuje krevní tlak, uklidňuje 
a urychluje regeneraci organismu po závažné nemoci 
či velké fyzické námaze.

Víte, že se vyrábí jantarová tinktura? Preventivně 
se doporučuje jako přípravek na posílení imunity, 
případně jako lék při zánětu močových cest, 
ledvinových problémech a žaludečních potížích. 
Tinkturu lze také vmasírovat do kůže na postižené 
místo při bolestech hlavy, revmatu a zánětu průdušek. 
Jantarová mast se zase doporučuje při bolestech 
kloubů, svalů a při křečových žilách. A konec nemocí.

Jantar a estetická 
medicína
V naší podzimní kolekci Homea Clinic má jantar své 
důležité místo. Krásný šperk, ale také materiál, který 
naši pleť povýší, prozáří a omladí. Předci měli pravdu. 
Laboratoře potvrdily.  

Jantar je tvořený uhlíkem, vodíkem a kyslíkem a často 
i malými podíly síry a popelovin. Významnou složkou 
je kyselina jantarová, a to v množství 3 – 8 procent!

Již faraoni ve starověkém Egyptě věřili v omlazovací 
moc jantaru, a proto si pod kůži zašívali jantarové 
destičky. Kyselina jantarová je přirozenou součástí 
rostlinných a živočišných tkání. Dodává tělu energii  
a má regenerační vliv na buňky. 

V Homea Clinic, centru diagnostické, laserové  
a estetické medicíny aplikujeme kyselinu jantarovou 
spolu s kyselinou hyaluronovou pro zjemnění  
a odstranění vrásek. Kyselina jantarová je považována 
za bezpečnou látku bez nežádoucích účinků. Tato 
kombinace má nejen hydratační, ale i fotoprotektivní 
účinek. Náš Xelarederm ve všech podobách magicky 
omladí naši pleť. (Laboratoř Hyalulal.com). 
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autoimunitní onemocnění štítné žlázy, lupénka a další. 
Směrem ke snížení odolnosti k infekcím.

Vitamín D nízká hladina je také rizikovým faktorem 
pro kardiovaskulární onemocnění, jako je hypertenze, 
ateroskleróza, onemocnění cév, cévní mozková 
příhoda, fibrilace síní a srdeční selhání.

Vitamín D další význam spočívá  v prevenci demence, 

Alzheimerovy choroby, deprese a  metabolického 
syndromu.  

S podzimem slunce sílu 
ztrácí. Je třeba zvýšit 
příjem vitamínu D 
vhodnou stravou!
Přestože se rádi opalujeme, nedostatkem trpí velká 
část populace na celém světě.  A kde vzít vitamín? 
Naše tělo má většinu vitamínu D z vlastní tvorby, ale 
zejména během měsíců s minimem slunečního svitu, 
je odkázán na jeho obsah v potravinách. Zdá se, že na 
to moderní člověk ke své škodě zapomíná. I když jen 
velmi málo potravinových zdrojů vitamín D obsahuje. 
Navíc patří mezi vitamíny rozpustné v tucích. 

Ryby patří mezi nejbohatší přírodní zdroje vitamínu 
D. Ale není ryba jako ryba… stejně…v jídelníčku české 
populace nejsou nejpopulárnější. 

Nejvíce vitamínu D obsahuje maso tučných mořských 

ryb - sleď, makrela, losos, halibut, treska, sardinky. 
Ještě lépe jsou na tom játra tučných mořských ryb. 
Kdybychom snědli průměrnou porci filé, které je tuku 
prosté a na vitamín D tím pádem logicky chudé, bude 
pokrytí denní potřeby vitamínu D pouhou kapkou 
v moři. Kdybychom si ale dali makrelu ve stejné 
průměrné porci, můžeme denní potřebu pokrýt až  
z 90 a více procent. A propo, kdy jste si naposledy dali 
sardinky? Ani nepamatujete? A přitom jde o jedno ze 
sta nejzdravějších jídel planety.

Vejce jsou překvapivě největším zdrojem vitamínu-D 
v obvyklé české stravě pro všechny populační 
skupiny. Asi proto, že jíme málo ryb. Vitamín D je ve 
žloutkové části vejce. Konzumace 1-2 vajec denně 
nepředstavuje zdravotní riziko pro většinovou zdravou 
populaci. 

Nezapomínejme na tučné mléko, mléčné výrobky, 
máslo. U dětí a dospívajících ve věku 11-17 let se 
přívod vitamínu D z mléčných zdrojů pohybuje  
v rozmezí 12-17 procent, nejvýznamnějšími zdroji 
jsou pak mléko, máslo, jogurty smetanové a sýr tvrdý 
eidam. U dospělých ve věku 18-64 let se mléčné 
zdroje (mléko, máslo, jogurty smetanové, sýr tvrdý 
eidam) podílejí na celkovém přívodu vitamínu D 
ze 7-10 procent. U osob ve věku 65-90 let je přívod 
vitamínu D z mléčných potravin (mléko, máslo, jogurty 
smetanové, sýry tavené) asi 10-12 procent. 

Mléko a mléčné výrobky sice nepatří k nejbohatším 
přírodním zdrojům vitamínu D, ale mohou díky vyšší 
spotřebě těchto zdrojů tvořit nezanedbatelný podíl  
v jeho celkovém denním přívodu a navíc v kombinaci  
s vysokým obsahem vápníku.

Douška – pokud sušíte houby na slunci, jsou zdrojem 
vitamínu D.

Sluneční záření, jeho 
UVB spektrum, se stává 
hlavním zdrojem  
vitamínu D 
Vitamín D je naprosto zásadní v prevenci vzniku 
mnoha onemocnění. Ovlivňuje stovky genů. Udává 
se, že nedostatkem trpí 30 - 50 procent populace 
celosvětově. Je proto důležité příjem vitamínu D 
zvýšit, a to vhodnými doplňky stravy. 

Slunce potřebujeme! 
Pozor! Nejde o protimluv - jednou pro  
a jednou proti. Platí všeho s mírou! Ale jak tu míru 
rozpoznat?

Proč je vitamín D pro nás 
důležitý? 
Vitamín D hraje zásadní roli v rozvoji a údržbě kostní tkáně, 
svalů. 

Vitamín D nedostatek je spojován s vyšším rizikem 
vzniku nádorů. Vitamín D reguluje  správné dělení buněk, 
specializaci buněk, zánět, smrt buněk a předchází vzniku 
metastáz.  

Vitamín D významně řídí imunitní funkce. Pokud je ho  
v těle nedostatek, může narušit imunitní systém dvojím 
způsobem: Směrem k hyperaktivitě, a tedy ke zvýšenému 
riziku vzniku autoimunitních onemocnění jako je Crohnova 
choroba a ulcerózní kolitida, roztroušená skleróza, 

Slunce, slunce!  Děti, 
svlékněte se, ať se 
opálíte, do těla se 
dostane vitamín D a ten 
je důležitý na kosti a bílé 
zoubky… 

O prázdninách jsme to 
všichni slýchávali od 
maminek, babiček či 
tetiček. Lékaři potvrzují, 
že syntéza vitamínu D 
probíhá v kůži vlivem 
slunečního záření. Jedna 
z posledních studií 
ukazuje, že produkce 
vitamínu D při použití  
opalovacích krémů  
s ochranným faktorem  
SPF 15 nebyla narušena. 

VITAMÍNY  
Dostatek vitamínu D má  
pouze 1 % české populace!
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Homea Clinic  
Představuje

MUDr. Iva Žampachová
vedoucí lékařka

Mgr. Eva Culková
vrchní sestra

Martina Tománková
vedoucí sestra podologie

Ing. Filip Žampach
ředitel kliniky

Dis. Zuzana 
Blehová-Dostálová
vedoucí sestra estetické  
dermatologie 

Jaroslava Dostálová
vedoucí sestra sálů 

Petra Blažková 
vedoucí sestra lymfologie
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PŘIPOJTE SE S NÁMI
K CELOSVĚTOVÉMU
TÝMU ODBORNÍKŮ

Pro lékaře a zdravotnický personál 

Diagnostika nádorů na kůži 
– systém FotoFinder

Práce s lasery  
a léčebnými světly

Podologická praxe  
v dermatologii

„Hands - on training“  
V prostorách Homea Clinic

KONFERENCE,  
ODBORNÉ SEMINÁŘE,  
ŠKOLENÍ

Kontakt: 
Ing. Filip Žampach
(+420) 603 484 004
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