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Článek pod záštitou odborníka Huberta Topinky a brandu Lékařský dům v oblíbeném časopisu 
Můj kousek štěstí





Článek pod záštitou odbornice Radky Gregorové a brandu Lékařský dům v oblíbeném 
měsíčníku pro ženy o zdravém životním stylu Zdraví





Článek pod záštitou odborníka Miloše Kravciva a brandu Lékařský dům v týdeníku s největším 
nákladem v ČR (800.000 ks) 5 plus 2



Článek pod záštitou odborníka Miloše Kravciva a brandu Lékařský dům v oblíbeném deníku s 
vysokým nákladem (300 000 ks) Metro



Novinky.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 2. 
nejčtenějším portálu 
pro ženy v ČR. 

https://www.novinky.cz/zena/zdravi/474259-zradne-hormony-ovladnete-je-a-zbavte-se-nadvahy-padani-vlasu-a-akne.html


Womanonly.cz

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům P7 na 
portálu pro ženy 
patřícím do první 10 
nejčtenějších v ČR.

     Odkaz na článek

https://www.womanonly.cz/diety-pod-drobnohledem-ktere-diety-muzou-byt-podle-odborniku-ucinne-a-ktere-radeji-ani-nezkousejte/


Vitalita & zdraví.cz

Článek s brandem a 
odborníkem 
Lékařský dům na na 
druhém nejčtenějším 
portálu o zdraví.

     Odkaz na článek

https://www.vitalitazdravi.cz/zdravi/dermatologie/986-jizvy-kosmeticky-i-zdravotni-problem


Žena.cz

Článek s brandem a 
odborníkem z 
Lékařského domu na 
P7 na 5. nejčtenějším 
portálu pro ženy.

     Odkaz na článek

https://zena.aktualne.cz/zivotni-styl/srovnani-diet-ktere-vam-pomuzou-zhubnout-a-kterym-se-vyhnout/r~bd3122b073cc11e882090cc47ab5f122/?redirected=1530307074


Rungo.cz

Článek s brandem a 
odborníkem z 
Lékařského domu 
P7 na nejčtenjším  
portálu o běhání.

     Odkaz na článek

https://rungo.idnes.cz/behani-a-menstruace-trenink-podle-menstruacniho-cyklu-sport-a-hormony-1zs-/behani.aspx?c=A180618_112729_behani_hri


Metro.cz
Článek s brandem a 
odborníkem 
Lékařský dům na 
zpravodajském 
portálu Metro.cz.

     Odkaz na článek

http://www.metro.cz/nenechte-plisen-rozsirit-zacnete-ji-lecit-co-nejdrive-pf3-/spolecnost.aspx?c=A180508_175149_metro-spolecnost_pur


Jenproženy.cz

Článek s brandem a 
odborníkem z 
Lékařského domu 
na oblíbeném 
portálu.

     Odkaz na článek

http://www.jenprozeny.cz/volny-cas/5-duvodu-proc-konecne-zacit-cvicit


Vitalia.cz

Článek s brandem a 
odborníkem 
Lékařský dům na 
druhém nejčtenějším 
portálu pro ženy.

     Odkaz na článek

https://www.vitalia.cz/clanky/datum-spotreby-na-kosmetice-mnohdy-chybi-kdy-uz-je-zkazena/


Doma.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na portálu 
skupiny TV NOVA patřícím 
do první 10 nejčtenějších 
v ČR.

http://doma.nova.cz/clanek/zdraviastyl/masaz-je-pro-relax-umi-zahnat-unavu-migrenu-i-celulitidu.html


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/zdravi/zdravotni-masaz-ucinny-zpusob-jak-se-zbavit-mnoha-zdravotnich-problemu


Název titulu Ověřený prodaný náklady / čtenost online denně Formát

Můj kousek štěstí 78 000 Článek - Mimické vrásky

Zdraví 23 456 Článek - Ženské intimní problémy

5 plus 2 800 000 Článek - Plíseň

Metro 300 000 Článek - Plíseň

Novinky.cz 150 000 Online článek - Zrádné hormony

Womanonly.cz 32 665 Online článek - Diety pod drobnohledem

Vitalitazdravi.cz 444 094 Online článek - Jizvy

Zena.cz 54 322 Online článek - Srovnání diet

Rungo.cz 15 074 Online článek - Běhání a menstruace

Metro.cz 5 802 Online článek - Plíseň

Jenprozeny.cz 29 327 Online článek - 5 důvodů proč začít cvičit

Vitalia.cz 39 922 Online článek - Datum spotřeby na kosmetice

Doma.cz 14 826 Online článek - Masáž

Zeny.iprima.cz 39 421 Online článek - Masáž

Celkem 1 948 909




