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



Článek pod záštitou odborníka Jiřího Ondry a brandu Lékařský dům v týdeníku s největším 
nákladem v ČR - 5 plus 2



Článek pod záštitou odborníka Miloše Kravciva a brandu Lékařský dům v příloze oblíbeného 
deníku Právo - Styl pro ženy



Článek pod záštitou odbornice Ireny Sobotkové 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/5-nemoci-za-ktere-muze-lenost-hrozi-i-vam-48856


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/vysmivani-hypochondri-jsou-opravdu-nemocni-jak-se-leci-49166


Žena.cz

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 4 
nejčtenějším portálu 
pro ženy v ČR.

     Odkaz na článek

https://zena.aktualne.cz/zivotni-styl/zdrave-organy/r~c911726c841411e88202ac1f6b220ee8/


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/krasaamoda/jarni-restart-pro-vasi-plet-co-skutecne-plati-na-toxiny.html


Krásná.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://krasna.nova.cz/clanek/fitness/5-tajnych-benefitu-cviceni-o-kterych-jsi-dosud-neslysela.html


Omlazeni.cz

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
portálu pro ženy 
patřícím do první 15 
nejčtenějších v ČR 
ve svém segmentu.

     Odkaz na článek

https://www.omlazeni.cz/clanky/esteticke-zakroky-na-ktere-muzete-i-v-lete.html


Womanonly.cz

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
oblíbeném portálu pro ženy 
patřícím do první 15 
nejčtenějších ve svém 
segmentu. 

     Odkaz na článek

https://www.womanonly.cz/jak-ovladnout-hormony-a-zbavit-se-problemu-s-vahou-i-kosmetickych-strasaku/


Maminka.cz

Článek pod záštitou 
odborníka a brandu 
Lékařský dům na 
oblíbeném portálu.

     Odkaz na článek

https://www.maminka.cz/clanek/hubnuti-po-porodu-tipy-ktere-se-osvedcily


Název titulu Ověřený prodaný náklady / čtenost online denně Formát

Metro 300 000 Článek - Klouby

5 plus 2 800 000 Článek - Plavání a chůze s hůlkami

Styl pro ženy 82 000 Článek - Letní trapasy

Můj kousek štěstí 112 000 Článek - I vaše orgány potřebují prázdniny

Prozeny.cz 557 637 Online článek - 5 nemocí za které může lenost

Prozeny.cz 557 637 Online článek - Hypochondři

Zena.cz 53 000 Online článek - Zdravé orgány

Doma.cz 14 826 Online článek - Jarní restart pro vaši pleť

Krasna.cz 14 826 Online článek - 5 tajných benefitů cvičení

Omlazeni.cz 24 516 Online článek - Estetické zákroky na které můžete i v létě

Womanonly.cz 32 665 Online článek - Jak ovládnout hormony

Maminka.cz 55 091 Online článek - Plíseň

Celkem 1 504 198



Za měsíc červenec jsme dosáhli 152 interakcí mediálních 
sdělení s Lékařským domem P7 na sociálních sítích




