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Trojstrana o možnostech plastické chirurgie pod záštitou odborníka Josefa Kulhánka a brandu 
Lékařský dům v nejčtenějším měsíčníku pro ženy - Moje Zdraví







Článek pod záštitou odborníka Miloše Kravciva a brandu Lékařský dům v nejčtenějším 
společenském magazínu pro ženy Nedělní Blesk



Článek pod záštitou brandu Lékařský dům v týdeníku s největším nákladem v ČR 5 plus 2



Článek pod záštitou odbornice Radky Gregorové v nejčtenějším týdeníku pro ženy Blesk 
pro ženy





Článek pod záštitou Zdeňka Bezvody a brandu Lékařský dům v oblíbeném deníku s vysokým 
nákladem (300 000 ks) Metro



Článek pod záštitou odbornice Radky Gregorové a brandu Lékařský dům v nejčtenějším 
týdeníku pro ženy Blesk pro ženy





Článek pod záštitou odborníka Miloše Kravciva a brandu Lékařský dům v oblíbeném časopisu 
Můj kousek štěstí



Proženy.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
nejčtenějším portálu 
pro ženy v ČR. 

https://www.prozeny.cz/clanek/misto-kafe-zvykacku-aneb-jak-rychle-zahnat-unavu-45036


Proženy.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
nejčtenějším portálu 
pro ženy v ČR. 

https://www.prozeny.cz/clanek/kdyz-udelate-techto-5-drobnosti-zlepsite-si-zdravi-i-vzhled-44472


Proženy.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
nejčtenějším portálu 
pro ženy v ČR. 

https://www.prozeny.cz/clanek/nebezpecne-slunce-nejen-spaleniny-cim-muze-jeste-uskodit-vasemu-zdravi-44096


Žena.cz

Článek s brandem a 
odborníkem z 
Lékařského domu 
na 5 nejčtenějším 
portálu pro ženy.

     Odkaz na článek

https://zena.aktualne.cz/zivotni-styl/jak-upravit-stravu-podle-menstruacniho-cyklu/r~650dfefe5a6e11e883510cc47ab5f122/?redirected=1528049047


Jenproženy.cz
Článek s brandem a 
odborníkem z 
Lékařského domu 
na portálu patřícím 
do první 10 
nejčtenějších v ČR.

     Odkaz na článek

http://www.jenprozeny.cz/krasa-moda/upravte-trenink-podle-sveho-menstruacniho-cyklu


Ženy.iprima.cz

Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařského domu na 
portálu skupiny FTV 
Prima patřícím do první 
10 nejčtenějších v ČR.

http://zeny.iprima.cz/diety-cviceni/menstruacni-cyklus-jak-podle-nej-upravit-cviceni-stravu


Supermámy.cz

Článek s brandem a 
odborníkem 
Lékařský dům na 
oblíbeném portálu.

     Odkaz na článek

http://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-zdravi-a-nemoci/545114/nici-trampoliny-panevni-dno-holcicek-skakani-ano-ale-radeji-ne-hodiny-denne.html


Krásná.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařského domu na 
portálu skupiny TV NOVA 
patřícím do první 15 
nejčtenějších v ČR.

http://krasna.nova.cz/clanek/fitness/jak-hubnout-podle-menstruacniho-cyklu-kdy-nejvic-pribirame-a-kdy-ma-cviceni-nejvetsi-ucinek.html


Doma.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na portálu 
skupiny TV NOVA patřícím 
do první 15 nejčtenějších 
v ČR.

http://doma.nova.cz/clanek/krasaamoda/jarni-restart-pro-vasi-plet-co-skutecne-plati-na-toxiny.html


Světovák.cz

Článek s brandem a 
odborníkem 
Lékařský dům na 
oblíbeném portálu.

     Odkaz na článek

http://svetovak.cz/upravte-si-hubnuti-a-cviceni-podle-menstruacniho-cyklu-vysledky-budou-mnohem-lepsi


Název titulu Ověřený prodaný náklady / čtenost online denně Formát

Nedělní Blesk 127 708 Článek - Vlasy zůstaňte na hlavě

5 plus 2 800 000 Článek - Klouby

Moje zdraví 45 271 Článek - Zeštíhlete

Blesk pro ženy 116 881 Článek - Slaďte se s hormony

Metro 300 000 Článek - Artróza

Blesk pro ženy 116 881 Článek - Nabito na 100%

Můj kousek štěstí 57 800 Článek - Poradna

Prozeny.cz 444 094 Online článek - Jak rychle zahnat únavu

Prozeny.cz 444 094 Online článek - Zlepšete si zdraví a vzhled

Prozeny.cz 444 094 Online článek - Nebezpečné slunce

Zena.cz 56 000 Online článek - Jak upravit stravu podle menstruace

Jenprozeny.cz 29 327 Online článek - Upravte trénink podle menstruačního cyklu

Zeny.iprima.cz 39 421 Online článek - Jak upravit stravu podle menstruace

Krasna.cz 14 826 Online článek - Jak hubnout podle mesntruačního cyklu

Doma.cz 393 817 Online článek - Jarní restart pro vaši pleť

Supermamy.cz 14 826 Online článek - Trampolína

Svetovak.cz 3 567 Online článek - Jak hubnout podle mesntruačního cyklu

Celkem 3 317 332




