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Článek s MUDr. s MUDr. Ondrou v týdeníku s největším nákladem v ČR 5+2



Rada odborníka MUDr. Ondry ve 2. nejčtenějším časopisu pro ženy Svět ženy
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29,99 Kč/1,25 €
(platí jen pro SR) 
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NADCHNE • POTĚŠÍ • INSPIRUJE

Kéž by byl 
romantikem

7 ZPŮSOBŮ, 
JAK NEZTRATIT

Eva 

• TÉMA: Turbo vztahy aneb smajlík místo růží • PŘÍBĚH: Když rodiče chtějí po dětech zázraky

TOP 
ČLÁNKY

Co dělat, máte-li doma 
muže, který místo západu 
slunce sleduje fotbal 

„Chci si vzít batoh 
a vyrazit jen tak 

světem. Nenechat se 
svazovat prací,“ 

říká herečka 

Jen pro ten žárem rozpálený den stojí za to žít. A prostě lelkovat 
a užívat si, ať jste kdekoliv a s kýmkoliv. Takový je váš letní program...

DÁTE SI S NÁMI

JAHODY?
Čtyři skvělé recepty, 
protože prázdniny musejí 
chutnat sladce

RANDE 
 S LÉTEM

RADOST 
ZE ŽIVOTA

JOSEFÍKOVÁ
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Článek s MUDr. Gregorovou pod záštitou LD na dvoustranu v oblíbeném časopisu 
Maminka



INZERCE 271787/15

kvality vody se vždy podívejte na stránky krajské 
hygienické stanice. Ovšem pokud se vydáte 
k jezerům například v Rakousku, jejichž kvalita 
se často přirovnává k pitné vodě, máte o starost 
i strach míň. Pozor ale na koupaliště a veřejné 
bazény. „Ideální jsou přímo kurzy nebo plavání 
pro těhotné, kde se kvalita vody přísně kontroluje. 
Vhodným místem ke koupání je pak také moře 
nebo řeky,“ doporučuje gynekoložka.

CO MŮŽE HROZIT
Nepodceňujte  boty do vody nebo protiskluzo-
vou obuv, která vás uchrání před možnými pády 
při vstupu vo vody. Dalším velkým rizikem, které 
může v souvislosti s letním koupáním nastat, jsou 
onemocnění jako průjmy nebo zvracení. Pak 
akutní onemocnění dýchacích cest, prochladnutí, 
zánět spojivek, vyrážky a různé jiné dermatitidy. 
„Obecně ale nejvíce hrozí různé vaginální infekce, 
jejichž původcem jsou bakterie a kvasinky, které 
se jen těžko eliminují,“ říká Radka Gregorová. 
Během těhotenství se totiž rapidně snižuje kyselé 
prostředí v pochvě. S tím souvisí i zánět močo-
vých cest, na který mnoho těhotných žen může 
trpět. „Riziko lze minimalizovat dodržováním 
základních hygienických návyků: nesedejte 

na koupalištích na vlhká místa, po koupání se 
osprchujte a nebuďte příliš dlouho v mokrých 
plavkách,“ radí lékařka.

ABYSTE SI TO UŽILY
Vyslyšte svoje tělo, když si říká o svlažení. A co 
si budeme namlouvat, velkou službu v parných 
dnech udělá i lavor s vlažnou vodou, do kterého 
strčíte alespoň svoje nožky. A když už najdete 
ověřené koupaliště, do kterého se odvážíte 
ponořit, akrobatické kousky pod vodou si raději 
ponechte až na dobu po porodu. Dejte přednost 
standardnějším stylům, jako jsou prsa, znak nebo 
kraul. V těhotenství se také vyplatí sledovat svou 
tepovou frekvenci, aby nevystoupala příliš vysoko. 
Zvlášť pokud si normálně plavání dopřáváte 
jen jako rekreační záležitost, svou horní hranici 
prokonzultujte se svým lékařem. Také odstup 
od jednotlivých návštěv koupaliště by měl být 
24 hodin, aby vaše tělo i vyvíjející se dítě mělo 
dostatečný čas na odpočinek. A hlavně si toto léto 
užijte plnými doušky. To následující už bude s no-
vým přírůstkem úplně jiné a neopakovatelné.   

VÝHODY 
plavání v těhotenství
1 |   VZTLAK VODY 
Voda odlehčuje nosný 
systém, klouby a vazy. 
Usnadňuje také celou řadu 
pohybů a obnovuje celko-
vou mobilitu.

2 |   STUDENÝ STIMUL 
Po plavání v chladnější vodě 
se urychluje metabolismus 
a zlepšuje imunita a odol-
nost proti nachlazení. Prů-
měrná teplota bazénu by 
se měla pohybovat kolem 
25 stupňů. 

3 |   VĚTŠÍ POHODA 
Má pozitivní vliv na vaši 
psychiku. Tělo obklopené 
vodou dostává nové impul-
zy v podobě pozměněných 
podmínek gravitace, změny 
teplot a stimulace kůže. Což 
má za následek také větší 
únavu a lepší spánek. 

4 |   POSILOVÁNÍ 
Má velký efekt na muskula-
turu, klouby a páteř. Kromě 
toho tlak vody na hruď 
mnohem více aktivuje 
dýchací svaly a tím pádem 
se zvýší i funkce dýchacího 
systému, která se vám při 
porodu bude hodit.

PRO KOUPÁNÍ 
VYBÍREJTE IDEÁLNĚ 
MOŘE NEBO ŘEKY 
A JEZERA, KDE SE 

VODA KONTROLUJE.
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Článek s MUDr. Gregorovou pod záštitou LD na dvoustranu v oblíbeném časopisu 
Betynka

ČASOPIS, KTERÝ ROZUMÍ VÁM I DĚTEM

 Zajezte těhotenské 
nevolnosti
Víme čím!

 

LUCIE  
ČERNÍKOVÁ:
„Klid na pískovišti? 
To u nás nehrozí.“

SPRÁVNÝ ČAS 
NA NOČNÍK

11RAD, JAK 
BOJOVAT 
S NEVYSPÁNÍM

Miminko Těhotenství

 Levně k moři celá rodina

Alergie 
na slunce 

Mami, tohle 
jíst můžu? 

Vše o potravinových 
alergiích

Někdo se dívá 
Pozor na to, co sdílíte! 

Kam s dětmi
o prázdninách?

Rodina

ČERVEN/JÚN
6/2017 ROČNÍK 18

 19,90 Kč  0,99  / platí jen pro SR 

Jdeme 
na svatbu svv
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ProZeny.cz

     Odkaz na článek

Článek a MUDr. 
Kravciv pod záštitou 
LD na nejčtenějším 
portálu pro ženy!

https://www.prozeny.cz/clanek/slunce-lupence-vetsinou-pomaha-u-vas-ne-vime-co-delate-spatne-31964


ProZeny.cz

     Odkaz na článek

Článek a MUDr. 
Kravciv pod záštitou 
LD. na nejčtenějším 
portálu pro ženy!

https://www.prozeny.cz/clanek/do-plavek-10-kosmetickych-vychytavek-bez-kterych-se-vase-telo-pred-dovolenou-neobejde-32504


OnaDnes.cz

     Odkaz na článek

Článek s MUDr. 
Myslíkovou na 
3.nejčtenějším portálu 
pro ženy!

http://ona.idnes.cz/jak-poznam-nachlazeni-0t9-/zdravi.aspx?c=A170612_101339_zdravi_pet


OnaDnes.cz

     Odkaz na článek

Článek s MUDr. 
Myslíkovou na pod 
záštitou LD na 
nejčtenějším portálu 
pro ženy!

http://ona.idnes.cz/priznaky-demence-0ei-/zdravi.aspx?c=A170529_105934_zdravi_pet


 Zena-in.cz

     Odkaz na článek

Článek s MUDr. 
Gegorovou pod 
záštitou LD na 
oblíbeném portálu 

http://zena-in.cz/clanek/vip-pece-pro-vas-i-vase-miminko


Dama.cz

     Odkaz na článek

Článek s MUDr. 
Kravcivem pod záštitou 
LD. na portálu 
zaměřeném na ženy.

http://www.dama.cz/trendy/leto-prichazi-5-tipu-se-kterymi-budete-v-letni-sezone-krasna-29360


Zeny.iprima.cz

Odkaz na článek

Článek s MUDr. 
Kravcivem pod záštitou 
LD oblíbeném portálu 
patřícím pod skupinu FTV 
Prima.

http://zeny.iprima.cz/specialy/menopauza/kosmeticke-strasaky-kazde-generace-jak-se-s-nimi-poprat-ve-20-30-40-i-50-letech


Krasna.cz

     Odkaz na článek

Článek na jednom z 
nejnavštěvovanějších 
portálů zaměřeném na 
ženy, patřícím pod 
skupinu TV Nova.

http://krasna.nova.cz/clanek/modaastyl/jak-se-perfektne-opalit-ale-nespalit-se.html


Maminka.cz

     Odkaz na článek

Článek na oblíbeném 
portálu pro ženy!

https://www.maminka.cz/clanek/prvni-screening-v-tehotenstvi-co-vas-ceka-a-jak-probiha%23part=1


Chytrazena.cz

     Odkaz na článek

Článek na oblíbeném 
portálu pro ženy!

http://www.chytrazena.cz/vse-co-potrebujete-vedet-o-menopauze-38837.html


 Inteligentni-zena.cz

     Odkaz na článek

Článek na oblíbeném 
portálu pro ženy!

http://www.inteligentni-zena.cz/zenou-v-kazdem-veku/6-tipu-jak-pripravit-plet-na-leto/


Název titulu Ověřený prodaný náklady / čtenost online denně Formát

5 plus 2 800 000 Článek - Bolavé klouby

Svět ženy 49 665 Rada odborníka - MuDr. Jiří Ondra

Pestrý svět ? Článek - Přípravte pleť na letní měsíce

Maminka 18 560 Článek na dvoustranu - Koupání v těhotenství

Betynka 7 265 Článek na dvoustranu - Vyšetření v těhotenství

Prozeny.cz 444 094 Online článek - Slunce lupénce většinou pomáhá

Prozeny.cz 444 094 Online článek - Do plavek

Onadnes.cz 199 681 Online článek - Jak poznat nachlazení

Onadnes.cz 199 681 Online článek - Příznaky demence

Zena-in.cz 6 907 Online článek - VIP péče pro vás i vaše miminko

Dama.cz 28 711 Online článek - Léto přichází

Zeny.iprima.cz 39 421 Online článek - Kosmetické strašáky každé generace

Krasna.nova.cz 14 826 Online článek - Jak se perfektně opálit ale nespálit

Inteligentni-zena.cz 5 643 Online článek - 6 tipů jak připravit pleť na léto

Maminka.cz 33 238 Online článek - První screening

Chytrazena.cz 9 564 Online článek - Vše co potřeujete vědět o menopauze

Celkem 2301350



Během měsíce červen jsme dosáhli 152 interakcí mediálního 
sdělení na sociálních sítích




