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Ubehlo úžasných deväť mesia-
cov odvtedy, čo som takýto edi-
toriál písala naposledy. Teší ma, 
že za ten čas si Magaseen našiel 
svoje stabilné miesto v mnohých 
domácnostiach a srdciach. Našiel 
si svojich spriaznených čitateľov  
a fanúšikov, ktorí naň už niekoľko 
týždňov netrpezlivo čakajú. 
Toto vydanie síce pokračuje v na- 
šliapnutom tempe, ale predsa je 
úplne iné. Je akési celistvejšie. 
A hlavne je plné žiarivých osláv, 
krásnych príbehov, úspechu a je 
tak trochu aj o láske. O láske, o 
partnerstve a o myšlienke, že vo 
dvojici sa všetko darí zdolávať 
oveľa oveľa ľahšie. 
V tomto Magaseene však nechý-
ba ani poriadna dávka zdravia a 
hromada zaujímavých informácií  
z rôznych oblastí. Verím, že bu-
dete nadšení! 
Snažili sme sa vychytať všetky 
muchy, ktoré nám a prvom čísle 
ušli. Rozhodli sme sa zmeniť 
jeho formát na praktickejšiu 
modernú kabelkovú veľkosť, 
aby ste ho mohli mať so sebou 
v každej situácii. Podarilo sa 
nám strojnásobiť obsah a pri-
tom udržať stále nezmenenú 
cenu. Pridali sme nové rubriky. 
A vďaka intenzívnej a zapále-
nej pomoci vás všetkých sa 
nám postupne darí rozbiehať 
kreatívno-cestovateľský fotopro-
jekt #MagaseenAdventures.
Je za nami kopec tvrdej práce, 
úžasné firemné akcie, niekoľko 
krásnych stretnutí, rozhovo-
rov, hodiny písania a prebdeté 
noci. Dúfame ale, že si toto číslo 
užijete rovnako tak, ako my, ktorí 
sme sa na jeho výrobe podieľali.

KATHARINA KOSTURSKA
šéfredaktorka časopisu Magaseen
admin webu Zdravyanezavisly.sk
autorka Kathushkinho kulinária

fotografka
blogerka

Všetkých vyznavačov zdravého 
životného štýlu pozdravujem  
z “malty”. Áno, túto jar, leto a 
jeseň som strávil na stavbe domu  
a mal som možnosť overiť si to, 
o čom už dlhé roky prednášam  
- o vplyve stresu na ľudský orga-
nizmus. Myslím, že som absol- 
voval kurz draho zaplatenej aser-
tivity, remeselných zručností  
a skúseností. Ak sa ma pýtajú, 
na čom fičím, odpovedám: “Na 
Newseene!”. :-)
Popri tom som nezabudol sle-
dovať dianie na tejto krásnej 
modrej planéte - Ukrajina, Sýria, 
Izrael, Afganistan, Irak. Zdá sa, 
že mocní tohto sveta sa opäť raz 
rozhodli riešiť krízu, ktorú sami 
vytvorili tak, ako už mnohokrát  
v minulosti. Je zvláštne žiť vo 
svete, v ktorom čakáme na dieťa, 
ktoré skríkne: “Kráľ je nahý!”. 
Je zvláštne žiť vo svete, kde 
bylinky, ktoré nás odpradáv-
na liečili, nazývame drogami 
a skutočné drogy liekmi. Je 
zvláštne korigovať knihu plnú 
krásnych myšlienok a návodov 
ako byť zdravý a vyškrtávať z nej 
slová ako liečiť a uzdravovať len 
preto, že niekomu vadia. Toto tu 
predsa už raz bolo... 
Svet sa mení míľovými krokmi 
a stále viac ľudí vidí širšie súvi-
slosti. Ja verím, že ľudskosť, súcit, 
slušnosť a zdravý rozum nedo-
volia vmanipulovať spoločnosť 
do geopolitických hier. Príde 
čas, kedy týchto veľkých hráčov 
pošleme tam, kam patria  
- na smetisko dejín.
Želám nám všetkým veľa pohody, 
čas pre svoje zdravie a schopnosť 
čítať medzi riadkami...

JOZEF FILA
Gold Director & Senator 

spoločnosti Dr. Nona International 
motivačný rečník

poradca v oblasti  zdravej výživy
a alkalického stravovania
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МОСКВА
Moskva je hlavné mesto Ruskej federácie.  
S rozlohou 2 511 km² a počtom 12 miliónov 
obyvateľov je najväčším mestom Ruska  
a Európy. Historické centrum je staré 
stovky rokov. V jeho strede sa nachádza 
Kremeľ prehlásený v roku 1990 spolu 
s Červeným námestím za svetové kultúrne 
dedičstvo UNESCO.

NIEČO Z HISTóRIE: Oblasti okolo mes-
ta Moskvy obývali ľudia už v dobe neo-
litu (4000 p. K.). Medziriečie Volgy a Oky 
obývali Slovania v období 4.-6. storočia. 
Za zakladateľa Moskvy sa považuje Jurij 
Vladimírovič Dlhoruký. Jeho meno sa spája 
s prvou písomnou zmienkou datujúcou 
sa do roku 1147. V tom roku usporiadal 
Jurij Dlhoruký na brehoch rieky Moskvy 
grandióznu oslavu na počesť svojho spo-
jenca černigoseverského kniežaťa Sviato-
slava Olgoviča. V roku 1156 prikázal knieža 
Jurij Dlhoruký postaviť na území dnešného 
Kremľa pevnosť. 

Na začiatku 13.storočia sa Moskva stala 
centrom malého kniežatstva, avšak v roku 
1238 bola zničená mongolsko-tatársky-
mi vojskami. Moskva sa rýchlo rozvíjala  
a dokázala zjednotiť jednotlivé kniežactvá 
na konečný boj proti mongolsko–tatárske-
mu jarmu.

Traja princovia sa zaslúžili o víťazstvo nad 
nepriateľmi. Jeden z nich bol knieža Ivan 
Danilovič nazývaný Kalita (vládol 1325-
1340), ktorý priviedol mesto do Veľkého 
Moskovského kniežatstva. Počas jeho 

vlády bolo sídlo Ruského Metropolitu 
presťahované do Moskvy a začalo sa zo 
stavaním prvých kamenných budov. Jeho 
vnuk Dmitrij Donský (1359-1389) nechal 
vybudovať z bieleho kameňa nové opevne-
nia a veže Kremľa (odvtedy sa Moskve vraví 
Bielokamenná).

V roku 1380 viedol vojsko, ktorému sa 
podarilo poraziť na Kulikovom poli mon-
golsko-tatárske vojská. Oslobodzovanie 
dokončil jeho pravnuk Ivan III.. Zahájil 
stavbu kamenného mesta a v tom čase sa 
postavili aj známe chrámy – Uspenský, 
Blagoveščenský a Archangeľský. Kremeľ bol 
nanovo opevnený kamennými hradbami, 
ktoré sa zachovali až dodnes.

Počas vlády Ivana IV. sa obchodná štvrť 
východne od Kremľa dala opevniť tehlový-
mi hradbami, strážnymi vežami a vzniklo 
nové územie Kitajgorod (v preklade Čínske 
mesto alebo Stredná pevnosť). V 16.storočí 
boli okolo Kremľa a Kitajgorodu postavené 
nové ulice a malá osada. Počas rokov 1583-
1593 boli nové plochy Moskvy obohnané  
9 kilometrov dlhými bielymi hradbami. 
Hradby dali meno starému mestu Biely 
Gorod, okolo ktorého sa postupne sta-
vali nové štvrte. Na oslavu víťazstva bol 
postavený chrám Vasila Blaženého (1555-
1560) s krásne zdobenými vežičkami. 

Po zrade bojarov sa Moskvy zmocnili 
poľsko-litovské vojská. Moskvu však v roku 
1612 oslobodila ruská armáda pod velením 
kniežaťa Dmitrija Požarského. Po týchto 

udalostiach sa zničená Moskva znova vracia  
k svojmu rozmachu – stavajú sa vily a pa-
láce šľachticov, nové štvrte, postavil sa prvý 
vodovod, prvý kamenný most cez rieku 
Moskva a v roku 1687 začala pôsobiť prvá 
vysoká škola.

Prvé Moskovské gymnázium a lekárska chi-
rurgická škola sa otvorili za vlády Petra I.. 
Bolo založené aj prvé ruské dvorné divadlo. 
V roku 1712 panovník Peter I. premiest-
nil hlavné mesto do Sankt Peterburgu,  
ale Moskva naďalej ostala srdcom Ruska. 
Akademik Michail Lomonosov založil  
v roku 1755 prvú ruskú univerzitu. Počas 
17. a 18. storočia Moskva prudko posunula 
svoje hranice vybudovaním nových štvrtí. 
Vpád Napoleónových vojsk do Moskvy  
a následný požiar zničil tri štvrtiny budov.

Koncom 19. storočia spojila železnica 
Moskvu s Uralom a Sibírom. Po revolúcii 
roku 1917 sa v živote Rusov začali 
konať výrazné zmeny. Život Moskvy bol 
vymedzený pohľadmi a chuťami vedúcich 
komunistických lídrov. Celkovo Sovietska 
vláda nariadila štyri rekonštrukcie mesta. 
Boli postavené nové stanice metra, mosty, 
cesty a diaľnice, ale súčasne boli zničené 
mnohé staré budovy, kostoly a kláštory. 
Výsledkom bola strata celistvosti starovekej 
krásy a šarmu mesta. V súčasnosti prebieha 
rekonštrukcia niektorých významných pa-
miatok. 

Zdroj: dromedar.sk

V polovici apríla sme vycestovali do Moskvy 
odhodlaní zažiť veľkolepé oslavy 
20. výročia spoločnosti Dr. Nona International Ltd.. 
Naša tridsaťštyri členná výprava zo Slovenska
strávila v hlavnom meste Ruska hneď niekoľko dní. 

Okrem nezabudnuteľnej celovečernej šou 
sme si naplno vychutnali aj historické centrum mesta 
so všetkými jeho pamiatkami a symbolmi.
Toto je náš cestovný denník...

MAGASEEN | FOTOREPORTÁŽ
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VýPIS Z DENNíČKA | DEň 1. 
utorok 15. apríla 2014

“Vstali sme skoro ráno, cestovali 
naprieč Slovenskom na letisko 
do Schwechatu a napokon popo-
ludní prileteli do Moskvy.  Tam 
nás čakal dvojhodinový presun 
do hotela (iba 20 km cesty), 
rýchle vybalenie kufrov, večera  
a vytúžená posteľ. Nuž, zhrniem 
to asi takto - sme tu a tešíme sa 
na to, čo nám prinesie zajtrajšok.”

moskva našimi očami

VýPIS Z DENNíČKA | DEň 2. 
streda 16. apríla 2014

“Ani nekonečný transport do  
centra mesta v preplnenej do-
prave (Moskva je obrovská a plná 
áut!), ani ošumelé a upršané nebo 
nás nemohli odhovoriť od pláno-
vanej poznávačky najznámejších 
pamätihodností Moskvy.
Odhodlanie našej sprievodkyne 
zdolať v čo najkratšom možnom 
čase čo možno najväčší počet ob-
jektov sa mierne odzrkadlilo na 
tempe, ktorým sme Červené ná-
mestie preleteli. Stihli sme však 
nahliadnuť aj do iných zaujíma-
vých častí a zákutí mesta.

MAGASEEN   4



Po návrate a chutnej večeri nás v konferenčných priestoroch hotela 
čakalo motivačno-podnikateľské školenie líderiek z Ukrajiny - Gold 
Directorky Eleny Kutinskej a Brilliant Directorky Galiny Trojanov-
skej. Tá si dokonca na pomoc prizvala aj syna Andreja a pôvabnú 
nevestu Marínu. Netreba hádam ani pripomínať, že prednášky 
dám a ich hostí boli nesmierne poučné, povzbudivé, obohacujúce 
a inšpiratívne. Spolu s tromi prekladmi (do slovenského, poľského 
a anglického jazyka) sme to napokon ťahali až do polnoci. Celkom 
služné, no nie?” 

VýPIS Z DENNíČKA | DEň 3. 
štvrtok 17. apríla 2014

“Dvadsať rokov firmy a ich oslava - to bol ale zážitok! Ako do krát-
kej správy zhutniť všetky neopísateľné dojmy? Ani neviem, či sa to 
vôbec dá. Všetka tá paráda mi totiž ešte stále šumí hlavou..
Tak na to pôjdem stručne - bola to úžasná hudobno-zážitková oslava 
zdravia, úspechu, radosti, splnených snov a skvelej energie. Nomi-
nanti si domov odnášali množstvo hodnotných darov, Dr. Nona,  
prezident Shneerson a všetci prítomní v sále len tak žiarili a radosť  
a vďačnosť v ovzduší sa dali krájať. Vystúpenia umelcov boli strhu-
júce. Čerešničkou na torte boli Boney M., ktorí hľadisko razom pre-
menili na tanečný parket.”

VýPIS Z DENNíČKA | DEň 4. 
piatok 18. apríla 2014

“Ale nás po dnešku všetkých bolia nohy! Stráviť niekoľko hodín  
v centre mesta, snažiť sa vidieť čo najviac pamiatok a obchodov, 
kúpiť pozornosti pre najmilších, rýchlo pofotiť všetko čo sa dá - to dá 
zabrať ešte viac ako sme čakali. Celý deň nám krásne svietilo slniečko , 
a tak to bola vskutku prekrásna rozlúčka s Moskvou. 

Všetko však má svoj koniec. Pre náš výlet to platí tak isto. Zajtra 
nasadáme do lietadla a čaká nás dlhá cesta domov. Koniec hlásenia. 
Prepínam.” :-)

Viac fotiek z našej výpravy do Moskvy nájdete 
na blogu www.zdravyanezavisly.tumblr.com 
v článku Oslavy 20. výročia Dr. Nona v Moskve. 
Alebo čítačkou na svojom smartfóne 
nasnímajte nasledovný QR kód:

Foto v článku: Katharina Kosturska
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show sa začína ...
 Je štvrtok 17. apríla a hodinky ukazujú štyri popoludní. V najväčšej ruskej koncert-
nej sieni komplexu Crocus City Hall v Moskve sa rozozvučali prvé tóny a na scénu postupne 
vychádzajú vyšší statusoví lídri spoločnosti Dr. Nona. Jemným úklonom, úsmevom alebo 
zamávaním sa predstavia a sadajú si za prestreté okrúhle stoly pod pódiom, s pripravenými 
misami ovocia a šampanským. 
Ich miesto pod reflektormi zaujme hneď po ich odchode zhruba tridsiatka atraktívnych 
mladých mužov odetá v čiernych nohaviciach a čiernom priliehavom tričku. V rukách 
držia vlajky. Každá z nich je iná, každá reprezentuje inú krajinu. V rýchlosti hľadám našu 
slovenskú. Je tam! Hneď v predu. Pociťujem príval radosti a hrdosti. Po pár minútach 
jednoduchá, ale dôkladne nacvičená choreografia končí a mladí muži vytvárajú koridor.  
Na pódium vstupujú hostitelia. Prezident Directori Irina a Igor Plyats a Vladimír Geršanov 
po krátkom uvítaní uvádzajú hlavné hviezdy večera. 
V obecenstve sa strhne energiou vibrujúce šialenstvo. Doktorku Nonu Kuchinu a prezi-
denta Moshe Shneersona víta ohlušujúci potlesk. Diváci vstávajú zo sedadiel. Zatiaľ čo oni 
dvaja vchádzajú ruka v ruke a na tvári sa im zračí široký úsmev. Ona má na sebe žiarivo žltú 
róbu s tmavomodrými kvetmi, on decentný tmavomodrý oblek, bielu košeľu a motýlika  
z látky presne ako jej šaty. Dokonale a harmonicky spolu ladia. Vyžaruje z nich pokoj, 
odhodlanie a úžas. Vychutnávajú si túto chvíľu, absorbujú ju každou bunkou svojho tela. Päť 
a pol tisíc ľudí sem pricestovalo z celého sveta. Kvôli nim. Za nimi. Po dvadsiatich rokoch 
tvrdej práce sa ich odvážna myšlienka o založení vlastnej firmy zhmotnila do obrazu, ktorý 
majú priamo pred očami. Musí to byť neuveriteľný pocit. Dámy a páni, usaďte sa, prosím. 
Slávnostný večer začína... 
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   V priebehu šou sa na scéne prestriedalo viacero 
hostí, gratulantov a množstvo najznámejších ruských 
interpretov. Najväčším prekvapením večera však bolo 
vystúpenie populárnej nemeckej skupiny 80-tych 
rokov Boney M. na čele so speváčkou Liz Mitchell. 
Hity ako Daddy cool, Sunny a Rivers of Babylon strhli 
do víru tanca nielen obecenstvo, ale aj prezidenta  
Shneersona. 

Pozrite si videošot 
toho najlepšieho 

zo slávnostného večera.
Čítačkou na svojom smartfóne 

nasnímajte nasledovný QR kód:

   Symbolickým gestom odovzdali Dr. Nona Kuchi-
na a Moshe Shneerson v závere osláv opraty vede-
nia spoločnosti ďalšej generácii. Pre ich dcéru Ruth  
Shneerson to nie je nijaká novinka. Na pozícii generál-
nej manažérky firmy pôsobí už druhý rok. 

   Súčasťou programu večera bolo aj odmeňovanie 
najlepších. Vedenie spoločnosti Dr. Nona počas 
neho rozdalo stovky vychytávok od Applu. Ocenení 
boli statusoví riaditelia a distribútori s najvyššími 
globálnymi bodmi GVU. Domov si tak podľa statusu 
odniesli novučičký iPad, MacbookPro alebo iMac. 

←

←←
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slovenské hviezdy červeného koberca
           Bol to večer plný vďačnosti. Naprázd-
no neobišli ani lídri zo slovenskej výpravy, 
ktorí boli postupne vyzývaní na pódium 
a priamo pred zaplnenou sálou ocenení 
hodnotnými darmi. Directorka Darina 
Vargová si domov odniesla novučičký iPad 
ako poďakovanie za jej pravidelne vysoký 
globálny objem bodov GVU. iPad získali 
aj Group Directorka Anna Kravčáková  
a Gabriela Dereníková, Leader Directorka 
Kveta Predmerská a Amber Director Jozef 
Zetyák za svoje statusové riaditeľské posty. 

  Slovenskí TOP-lídri Ruby Directorka 
Dana Balážová, Gold Director Slavomír 
Sekelský a Gold Director & Senator Jozef 
Fila pre zmenu domov cestovali s novým 
MacBookom Pro s retina displejom, ktorý 
získali za svoju vynikajúcu prácu a dosa-
hovanie stabilne vysokých statusov.

Pre sedem slovákov predstavoval tento večer viac než len velkolepú akciu. do crocus 
city hall vstupovali po červenom koberci ako filmové hviezdy, ostro sledovaní davom. 
Traja z nich neskôr zasadli do lóží pod pódiom, odkial z pohodlia sledovali šou.

1. Gold Director & Senator Jozef Fila s priateľkou Katarínou  2. Gold Director Slavomír Sekelský s priateľkou Júliou  3. Amber Director Jozef Zetyák a Group  
Directorky Gabriela Dereníková a Anna Kravčáková  4. Ruby Directorka Dana Balážová  5. Leader Directorka Kveta Predmerská  6. Directorka Darina Vargová

1.

2. 3. 4.

5. 6.

←

´

←
←

       V druhej polovici programu na scénu 
vystúpili slovenskí a poľskí lídri spoločne 
s európskymi zástupcami spoločnosti, aby 
tak osobne poďakovali zakladateľom firmy 
za úžasnú príležitosť a produkt, ktorý svetu 
priniesli. Dr. None a Moshe Shneersonovi 
zagratulovali k okrúhlemu 20-ročnému 
výročiu založenia spoločnosti. Za strednú 
Európu vystúpili Emília Konečná, Dmitrij 
Bululukov a senátori spoločnosti Pawel 
Samarec a Jozef Fila.

 Slovenská výprava vychystaná na 
celovečernú šou Osláv 20. výročia zalo-
ženia firmy  Dr. Nona zachytená tesne pred 
odchodom z hotela.

← ←

Pozrite si celú fotogalériu 
slovenských lídrov počas 
osláv v Crocus City Hall.
Čítačkou na svojom smartfóne 
nasnímajte QR kód.

←

ˇ
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Lucie Balážová a Michael Moder sú úspešnou dvojicou lídrov z Čiech, 
ktorá spolu už 6 rokov tvorí nerozlučný pár v práci aj súkromí. Majú 

dvoch synov, psíka Duffyho a denne plné ruky práce vo svojom fitness  
a terapeutickom štúdiu v Ostrave. V domácom regióne sú veľmi popu-

lárni a považovaní za profesionálnych odborníkov na poli zdravia, 
výživového poradenstva, alternatívnych terapií, fitness tréningu 

a motivácie. Na konte majú už tri knihy, 
ale tvrdia, že tým ešte neskončili.

Pred piatimi rokmi spoznali produkciu Dr. Nona a od tej chvíle ju 
nepustili z rúk. Aplikujú ju vo všetkých zložkách svojej terapeutickej 

praxe a programoch. Doposiaľ sú jediní Stabilní Leader Directori a pop-
rední lídri spoločnosti Dr. Nona v Čechách aj na Slovensku. Svoje pôso-
benie v tejto oblasti posúvajú ešte ďalej - do konca roka plánujú rozšíriť 

sieť vo Veľkej Británii. A neskôr? Už sa rozhliadajú po Floride... 

Foto: Katharina Kosturska

Lucie + Michael

Viac o Lucii a Michaelovi sa dozviete na
www.michaelmoder.eu 

alebo www.michaelmoder.com.
Alebo čítačkou na svojom smartfóne 

nasnímajte nasledovný QR kód:
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Lucie pôsobí ako alternatívna terapeutka, poradca pre fitness, 
špecialistka na podpornú liečbu produktami z Mŕtveho mora 
s Archeabaktériou, lektor prednášok Dr. Nona, etikoterapeut-
ka, ezoterická liečiteľka a školiteľka kurzov Telových sviečok, 
Anatómie a seminárov pre ženy.

AKO SA VIDí LUCKA:
“Ve své práci se věnuji převážně ženám. Ženy vytvářejí harmonii domova 
a tvoří základ pro silnou rodinu. Disharmonie ženské energie se projevu-
je často nejen ve vztazích, ale i jako poruchy neplodnosti. Ukazuji ženám 
možnosti a jiný pohled na situace, do kterých se mohou dostat. Snažím 
se, aby ženy znovu nalezly krásu samy v sobě a uměly vytvořit harmonii 
domova pro další generace. Připomínám ženám, jak důležitá je jejich role 
ve společnosti a rodině. Taky píšu pro děti inspirativní pohádky a pro radost 
všech maluji abstraktné a energetické obrazy.”

Michael je alternatívny terapeut kostrového a svalového apará-
tu, osobný fitness tréner, lektor, moderátor, spisovateľ, nutričný 
poradca. Je autorom liečebnej Moderovej metódy®. Za svoje 
výsledky bol v roku 2009 prijatý za člena encyklopédie význam-
ných osobností Hübners WhoIsWho. 

AKO SA VIDí MICHAEL:
“Nehonosím se diplomy, ale výsledky kterých jsem v životě dosáhnul. Pokud 
hledám řešení nebo novou cestu, vždy se zaměřuji na cíl, kterého chci 
dosáhnout. Mojí zásadou je vždy slušnost, oboustranná spolupráce a přínos. 
Pokud si nechcete rozbít svět, který jste do této chvíle roky budovali a věřili 
jste mu, nepouštějte se do hlubších debat se mnou. Co umím nejlépe? Uka-
zovat lidem cesty tam, kde je nikdy nehledali. Pokud se ke mě objednáte na 
konzultaci, je téměř 100% pravděpodobnost, že uslyšíte jiné odpovědi, než 
jste slyšet chtěli. Energie, které nás obklopují a jichž jsme nedílnou součástí, 
na nás působí neustále. Proto je důležité soustředit se na přítomný okamžik 
a uvědomovat si sebe sama.”

Lucie Balázová Michael Moderv



“Jsme přesvědčeni o tom, 
že láska hory přenáší. 

Proto budou, podle nás,
v jakémkoliv podnikání 
vždy nejúspěšnější páry.”
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Začítajte sa do interview  
s očarujúcou dvojicou, 
ktorá vás presvedčí o tom, 
že ve dvou se to líp táhne. 
Fotenie prebiehalo v 
uvoľnenej atmosfére 
romantických zákutí 
slávnych pezinských viníc.

Ste úspešní a  vyťažení ľudia s mnohými 
aktivitami. Prečo ste sa vlastne rozhodli 
aj pre spoluprácu s Dr. Nonou? 
S produkty Dr. Nona jsme se seznámili 
před pěti lety. Tenkrát jsme už nějakou 
dobu hledali ke svým terapiím kvalitní  
a účinné produkty, kterými bychom moh-
li vhodně doplnit a rozšířit naši práci. 
Hlavní kritéria byly - jednoduchá aplikace, 
funkčnost a dostupnost pro každého.

za päť rokov ste sa vypracovali na popred-
ných českých lídrov so statusom Leader  
Directora? Ako ste to dokázali?
V Česku jsme si vybudovali perfektní tým 
lidí a budoucích lídrů, na které jsme velmi 
pyšní. Jsou to lidé, kteří jsou velmi odhod-
laní a věnují svůj volný čas vzdělávání 
a šíření myšlenky zdraví, prevence a 
zdravého životního stylu. Chceme touto 
cestou poděkovat za práci především 
Libušce Jankůjové, Markétě Lisické, 

Milušce Kačorové, Haničce Brunclíkové a 
manželům Tacinovým. Jsme profesionální  
tým a určitě o nás ještě uslyšíte.

Mnoho ľudí veľakrát tápa v tom, ako 
začať. Boja sa prekonávať prvotné 
nástrahy. Aké boli vaše začiatky s firmou 
Dr. Nona?
Nejdříve jsme si vyzkoušeli výrobky 
sami na sobě. Následovalo vyhledávání 
dalších informací o možnostech použití 
produktů, kdy jsme čerpali hojně  
ze zahraničních zdrojů. Pravdou je, že 
jsme v České republice neměli nikoho, 
na koho bychom se mohli obrátit o radu. 
Proto byla ze začátku naše práce spíše  
o pokusech a omylech, ale tím jsme získali 
ty nejlepší zkušenosti. Hodně nám po-
mohla i naše terapeutická praxe a znalost 
fungování lidského organismu. 
Musíme velmi poděkovat vstřícnosti 
našich vyšších sponzorů ze Slovenska 
manželů Danky a Mira Balážových, kteří 
nám v té době byli oporou a povzbuzovali 
nás. Produkty Dr. Nona v práci kombinu-
jeme s našimi terapiemi a tím dosahujeme 
mnoha úžasných výsledků. 

Výsledky vždy každého zaujímajú naj-
viac. Aké napríklad?
Rozhodně musíme vzpomenout v dnešní 
době 16 narozených miminek od našich 
klientek, které řešily problém s neplod-
ností. Ale i řešení několika vážných gyne-

kologických problémů. Dokonce se nám 
podařilo zachránit nohu před amputací, 
rozpuštění žlučníkových kamenů, ale 
hlavně urychlení léčby a regeneraci při 
mnoha onemocněních. 

To sú úžasné referencie! Rada by som 
sa dozvedela niečo viac o bábätkách. 
V poslednej dobe sa totiž nemožnosť 
otehotnieť stáva stále rozšírenejším 
problémom mladých žien.
Klientky, které za náma přišly řešily prob-
lémy s neplodností už delší dobu. Ne-
jednalo se však o problém, který by sou-
visel s vrozenou vadou nebo anatomickou 
změnou. Například jedna klientka neměla 
zjištěný důvod neplodnosti, ani její  
partner - přesto se jí nepodařilo otěhotnět. 
Naše doporučení byla, jako vždy, spo-
jení speciálních terapií, psychoterapie, 
aplikace tělových svící přes kontrolní 
body jednotlivých orgánů a jako doplněk 
produkty Dr. Nona. Mnohdy je zapotřebí 
upravit stravu, pitný, pohybový a spánko-
vý režim.

Ktoré produkty Dr. Nona ste v programe 
na podporu liečby neplodnosti použili?
Byli to *Kvartet solí, *Fáze3, *Ravseen, 
*Lovseen, *Dynamický hydratačný krém, 
*Telové mlieko Solaris a čaj *Gonseen. Je 
také důležité věnovat se celému páru, pro-
to často na terapie chodí oba partneři.

Spomínali ste, že ste obaja lektori. Čo 
presne to vo vašom prípade znamená?
Být úspěšný stojí spoustu odhodlání, 
času a disciplíny. My se snažíme neustále 
všechny inspirovat a podpořit. Proto již 
několik let děláme i odborné semináře, 
které slouží k podpoře práce, ale hlavně  
k rozšíření možností používat produkty 
Dr. Nona. Pravidelně pořádáme besedy 
a přednášky u nás i v zahraničí na 
téma zdraví spojené s osvětou výrobků  
Dr. Nona. Organizujeme také semináře 
Anatomie zaměřené na základy fungování 
lidského těla v souvislostech s východ-
ní medicínou. Dále pořádáme kursy 
Tělových svící, které se nádherně doplňují 
s podpůrnou léčbou produkty Dr. Nona. 

Nevenujete sa však len zdraviu. Píšete 
knihy, koučujete a organizujete aj 
motivačné semináre.
Organizujeme semináře Staň se značkou, 
kde učíme zájemce najít sami sebe a jejich 
cestu k úspěchu. Hodně na tento seminář 
chodí právě lidé, kteří si chtějí budovat 
své obchodní sítě a doplnit si vědomosti. 
Častými účastníky seminářů bývají začí-
nající podnikatelé nebo podnikatelé, kteří 
chtějí být úspěšnější něž ostatní. 

Všetko to znie veľmi zaujímavo. Kde 
vlastne čerpáte inšpiráciu a vedomosti 
pre tieto projekty?
Neustále se sami vzděláváme. Do našeho 

vzdělání investujeme spoustu času i pro-
středků, protože to je jediná cesta, jak 
se zlepšovat a předávat dále kvalitní in-
formace. Rádi cestujeme, a tak spous-
tu odborných seminářů absolvujeme  
v zahraničí. Naší inspirací je láska a radost 
ze všeho co děláme.

Michael, si autorom troch kníh - 
Uzdravme se sami, Revoluce v nás a Ovlá- 
dání strachem. Máš v pláne vydať v naj-
bližšej dobe nejakú ďalšiu?
Ano, nová kniha Na útěku se již píše. O 
Vánocích by měla být ke stažení jako  
e-kniha.

Vedel by si našim čitateľom v skratke 
priblížiť svoje knihy? O čom sú?
V knize Uzdravme se sami najde čtenář 
velké množství informací a souvislostí, 
které mu pomohou pochopit nejen 
příčinu nemocí, ale i problémů ve vzta-
zích, v práci a podobně. Nabádá čtenáře 
k zamyšlení nad souvislostmi vedoucími 
ke vzniku onemocnění a zdravotních 
problémů. Knihu lze považovat za slabikář 
pro dospělé. Slabikář, ve kterém se dospělí 
učí číst sami v sobě.
Motivační kniha Revoluce v nás je 
zaměřená na rozvoj osobnosti a dovoluje 
si spojit zdánlivě nespojitelné. Duchovní 
hodnoty se zde prolínají s popisem využití 
nejmodernějších technologií v oblasti 
osobního růstu a rozvoje sama sebe, ob-

chodu a marketingu. Společným jmeno-
vatelem všech informací zde obsažených 
je pochopení faktu, že život jaký žijeme 
si vytváříme sami a vnímání světa je 
odrazem našich myšlenek.
V knize Ovládání strachem se jedná  
o fikci s varovným poselstvím, doslova 
naléhavým vzkazem vyslaným k lidem  
z roku 2084. Poselstvím z doby, která je 
před námi a kterou ještě můžeme změnit. 
Kniha je v podstatě soubor vzpomínek, 
odkaz revolucionáře, aktivního člena Od-
boje a vědce Dr. Georgeho Tietzeho. Tato 
kniha ve vás vyvolá strach, deprese a měla 
by vás vyburcovat k zamyšlení nad fun-
gováním dnešního světa. A hlavně k činu. 
I když vám to tak nebude možná připadat, 
i zde se jedná o motivační knihu. Tato kni-
ha byla jako první přeložena do angličtiny.

A čo ty Lucka? Neplánuješ tiež napísať 
nejakú knihu? Viem o Tebe, že píšeš 
rozprávky pre deti.
To ano, píšu inspirativní pohádky. Knížku 
mám rozepsanou, ale zatím se jenom 
pomalu připravuje. Dále píšeme s mou 
přitelkyní a kolegyní Markétkou Lisickou 
motivační knihu pro ženy.

Ďakujem za rozhovor, boli ste skvelí! 
Obom vám držíme palce a prajeme  
aj naďalej veľa úspechov.

Autorizovaný rozhovor.
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S novou výrobou prichádzajú ruka v ruke 
na trh aj vylepšené výrobky a ich nový di-
zajn. zmeny balení sa zavádzajú postupne.

Pravidlá GMP zabezpečujú vysoko 
kvalitné a čisté suroviny a kompo-
nenty použité v konečnom výrobku. 
zabezpečujú tiež plnú kontrolu nad 
kvalitou a pôvodom surovín. Použitie 
pravidiel GMP dáva spotrebiteľom 
vysokú úroveň komfortu a dôveru  
v kvalitnú produkciu.

Spoločnosť Dr. Nona International Ltd. je úspešná rodinná firma s dvadsaťročnou tradíciou 
so sídlom v Izraeli. Ako jediná na svete drží firma Dr. Nona patent na výrobu potravinových 

doplnkov, regeneračnej kozmetiky a parfémovej rady obohatenej o Archeabaktériu. 
Dr. Nona sa neustále rozrastá a expanduje do celého sveta. V roku 2013 otvorila novú 

továreň, ktorá pod jednou strechou spája všetku výrobu. Toto sú jej aktuálne novinky.

Tobolkové, kozmetické
         a marketingové letáky

v

Od začiatku roka si môžete v distribučných 
centrách Dr. Nona zakúpiť informačné le-
táky so zameraním na kozmetiku, doplnky 
výživy a marketing spoločnosti. Obsa-
hujú stručný popis jednotlivých produktov  
a pomáhajú sa tak klientom rýchlo 
zorientovať v širokej škále ponúkaných 
výrobkov.  Stávajú sa ideálnou pomôckou pre 
každého začínajúceho distribútora. Môžete 
ich tiež využiť aj ako elegantný propagačný 
materiál. Cena je 0,1 €/ks, pri odbere 20 ks 
je cena 1,5 €.

Produkty Dr. Nona majú  unikátne 
zloženie a spĺňajú certifikáty najvyššej 
kvality. V roku 2012 im bol pridelený 
certifikát čistoty GMP (Good Manu-
factiuring Practices, v preklade Správna 
výrobná prax), ktorý výrobkom garan-
tuje maximálnu čistotu a kvalitu. Všetky 
výrobky sú preskúmané a schválené 
Ministerstvom zdravotníctva v Izraeli  
a preclené Euroázijským hospodárskym 
spoločenstvom EurAsEC.

GMP (Správna výrobná prax) je súbor 
pravidiel, ktoré sú záväzné pre výrobu 
liečiv, ale čoraz častejšie ich používajú aj 
niektoré kozmetické firmy, výrobcovia 
výživových doplnkov a používajú sa tiež  
v oblasti gastronómie.

Certifikát GMP

nový dizajn 
pomády

Oficiálne internetové stránky spoločnosti 
www.drnona.eu prešli koncom januára 
kompletným redizajnom. Vďaka nemu 
sa na nich možno ľahko a prehľadne 
orientovať. Na stránkach nájdete aktuálne 
akcie, oznamy, aktualizované termíny 
prednášok a tiež všetky základné in-
formácie o spoločnosti Dr. Nona Interna-
tional Ltd. a jej produktoch.
Absolútnou novinkou je objednávkový 
systém Solaris, ktorý klientom poskytuje 
jednoduchú možnosť objednávky tovaru 
priamo z pohodlia domova.

Nový webdizajn Drnona.eu

#LiveMoments
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Libuše Jankůjová žije v Zlíne, kde 
pôsobí ako terapeut a nutričný po-
radca. So svojim tímom organizuje 
prednášky na tému účinkov produk-
tov Dr. Nona a Archeabaktérie.

“Věřím, že každý člověk si zaslouží být ob-
klopen tím nejlepším, co mu může život 
nabídnout. Každý má právo na hojnost 
lásky, radosti, tvůrčího vyjádření, talentu, 
peněz, energie, dokonalého zdraví a život 
plný splněných přání. Projít přes všechny 
překážky a situace je často pro samotného 
jedince náročné a to nám brání, abychom 
nechali vzlétnout naši pravou podstatu  
a naplnili svůj život seberealizací. 
Mým životním posláním je uzdravovat, 
inspirovat, tvořit, objevovat, naslouchat, 
probouzet. Proto jsem svůj život zasvětila 
motýlí terapii a uzdravování skrze Archea-
bakterii. Mým tématem je nejen fyzické 
zdraví - hubnutí, detoxikace, řešení příčin 
zdravotních problémů, ale poslední do-
bou taky práce s traumaty, závislostmi  
a objevování v ženách jejich „vnitřní bo-
hyni“, která souvisí s jejich sebeláskou,  
sebeúctou a sebehodnotou. 

Vystudovala jsem ekonomii, ale věděla 
jsem, že se této oblasti nechci věnovat. 
Vnitřně jsem cítila, že mým posláním je 
práce se zdravím a vše, co s tím souvisí.  
Cesta životem mi ukazovala, že to není 
jen o stravě, i když určitě platí “jsme to, 
co jíme”. Ale že většina psychických, zdra-
votních a emocionálních problémů vzni-
kala už v období prenatálu, když jsme byli  
u maminky v bříšku. Tam se nám for-
movaly naše silné a slabé stránky života  
a také to, jak myslíme. Každá buňka v těle 
reaguje na každou myšlenku, která nám 
proběhne hlavou, a na každé slovo, které 
vyslovíme - 90% všech nemocí mají psy-
chosomatický původ a platí, že “jsme to, 
na co myslíme”. Při mém hledání se mi do 
cesty dostala Metamorfní technika. Jedná 
se o příjemnou, relaxační a velmi účinnou 
metodu pro odblokování energetických 
bloků, které se v praktickém životě člověka 
projevují na úrovni fyzických nemocí, 
psychické a citové nerovnováhy, různých 
stresů, strachů a závislostí.

DR. NONA V MéM ŽIVOTě

Tím nejdůležitějším, co mi před třema lety 
přišlo do cesty, byla přiležitost pracovat  
s produkty doktorky Nony s vyjímečnou 

Archeabaktérií. Ze začátku jsem byla 
hodně skeptická, protože jsem už měla 
plno zkušeností s jinými produkty, ale 
vnitřně jsem cítila, že tohle je něco úplně 
jiného než to, co se na trhu nabízí. Pos-
lechla jsem své pocity a dnes po těch letech 
užívání jsem za ně neskutečně vděčná ne-
jen já, ale i spousta mých klientů a přátel. 

Už předtím jsem pracovala v MLM sys-
tému s produkty jiné firmy a naplňovalo 
mě to, ale vadilo mi zkažené jméno této 
firmy. Proto jsem si přála, ať mi přijde do 
cesty něco dalšího a mnohem lepšího. 
Skrze moji terapeutku jsem dostala poz-
vání na přednášku paní Danky Balážové. 
Bylo léto, šílené vedro, váhala jsem, zda 
mám jít. Ale po přednášce jsem odcházela  
s velmi příjemným pocitem, s brožurkami 
Sůl nad zlato a vyplněnou registrací. “Za-
riskovala” jsem a koupila jsem si produkty 
v hodnotě 360 bodů. A tak to začalo. 

REVERZNí REAKCE 
- ZČERNALy MI ZUBy

Než jsem produkty Dr. Nona začala 
užívat neměla jsem žádné citelné zdra-
votní potíže. Alespoň jsem si to myslela. 
O mých zubech jsem vůbec nic netušila. 
Moje první velká zkušenost byla taková, že 
mi asi na měsíc zčernaly zuby. Čistila jsem 
si je *Šampónem na časté použití a *Solí 
do koupele, vnitřně jsem brala *Gonseen  
a *Ravseen. Sama jsem se zalekla, protože 
jsem myslela, že jsem si zničila zubní sklo- 
vinu. Byla to však reverzní reakce, kdy 
Archeabakterie našla skrytý problém, 
o kterém jsem nevěděla a zachránila mi 
zuby. Možná i před velkými zdravotními 
potíži. Trvalo to zhruba půl roku, než 
se mi znova vyčistili. Dnes mám krásne  
a zdravé zuby, které mi chválí i můj zubař. 

Nikdy nevíme, co v sobě máme, stejně 
jako jsem to neveděla ani já. Dr. Nona je  
v dnešní uspěchané době velká pomoc 
pro ty, co chtějí žít život naplno ve zdraví, 
kráse a hojnosti. Jak říkám: „Nona není 
pro všechny, je jen pro ty, co chtěji uchopit 
život do vlatstních rukou. Je pro odvážné  
a vytrvalé!“

PRODUKTy DR. NONA 
V MéM KAŽDODENNíM ŽIVOTě

Ráno hned po probuzení vypiji 3-5 dcl 
teplé vody se *Solí. Příchutě střídám, ale 
nejraději mám sůl ylang-ylang, uvařím si 

šálek *Gonseenu, vezmu 1 tabletu *Rav-
seenu nebo *Goldseenu a nachystám si 
snídani, která obsahuje různé obilné kaše 
s ovocem, semínky (chia, konopná, seza-
mová, lněná) a *Chocoseenem na výživu. 
Oběd je klasika - bílkoviny, sacharidy, 
zelenina a před obědem pravidelně šálek 
*Gonseenu, který je výborný na očistu  
po psychické a fyzické zátěži, ale i na 
dobrou náladu. To potřebujeme téměř 
všichni. Někdo si dá cigaretku nebo slad-
kosti, já investuji do čajíku.
Na svačinku si dávám většinou 1/3 nebo 
1/2 *Dakseenu. Dodá mi energii, jasnou 
mysl, zasytí mě, ale hlavně udržuje mé 
chutě pod kontrolou a je výborný i na 
hubnutí. 
Na večeři mám většinou více bílkovin, 
hodně zeleniny a trochu sacharidů - 
většinou rýži, tu miluji nejvíce. 
Během celého dne popíjím vodu se *Solí, 
která mi udržuje pH v zásaditém stavu, 
dodává energii a používám ji i jako ion-
tový nápoj před i v průběhu cvičení.

DR. NONA, HUBNUTí A CVIČENí

Přihlásila jsem se do soutěže na hub-
nutí, takže jsem asi dva měsíce hodně 
cvičila. Po každém cvičení se natřu buď 
*Tělovým mlékem Solaris nebo *Tělovým 
mlékem a musím říci, že svaly se mi mno-
hem rychleji regenerují a na druhý den 
necítím žádnou bolest, i když mi trenér 
říká, že mě zítra bude bolet vše. I proto na 
tyto produkty nedám dopustit. 
Samozřejmě pozitivní myšlení, radost, 
pocit štěští, meditace a dýchání - to vše 
je v mém každodenním “Jak být fit” pro-
gramu. 

VyZKOUŠEJTE A VyTRVEJTE

Produkty Dr. Nona šířím s láskou. Přeji 
si, aby každý pochopil jejich výjimečnost  
a genialitu. Je to má vášeň, radost a vnitřní 
uspokojení, když se lidé mění, uzdra-
vují, chápou souvislosti, jsou šťastnější, 
zdravější a vitálnější. 
Mé doporučení pro všechny ty, co 
produkty užíváte - Vytrvejte! I když  bu-
dou různé reverzní reakce, výsledek se 
dostaví po všech stránkách. A ti, co ještě 
nevyzkoušeli, tak vřele doporučuji! Není 
nad vlastní zkušenost.”

- Libuše (Zlín)
Autorizovaný článok.

Libuše JankůJová

život, svou práci        a Dr. nonu
Miluji

Video, kde Libuše rozpráva o svojej skúsenosti 
so zubami nájdete na www.zdravyanezavisly.sk 

v článku Bielenie zubov a reverzná reakcia.
Alebo čítačkou na svojom smartfóne 

nasnímajte nasledovný QR kód:
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Tieto programy vypracoval Gold Director & Senator Jozef Fila. Sú odporúčaniami pre nezávislých distribútorov  
Dr. Nona a ich klientov. Ide o doplnkový materiál pri regenerácii organizmu počas užívania produktov Dr. Nona. 
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ODKySľUjúCE KúPELE

Dvakrát týždenne je potrebné praktizovať odkysľujúce kúpele 
s PH 8,5 (okrem klasických kúpeľov v Kvartete solí Dr. Nona). 
Toto pH získame tak, že na pol vane zriedime 2 polievkové lyžice 
*Soli do kúpeľa a pridáme k nim 3 kopcovité lyžice sódy bikar-
bóny. Kúpeme sa minimálne 2 hodiny. Telo je potrebné každých 
10 minút prekefovať kefkou z prírodných vlákien, čím sa urýchli 
vyplavovanie kyselín a toxínov.
K tomu pridáme trikrát týždenne tzv. zásadité ponožky. 
Tie sú tiež možnou náhradou za kúpele v prípade, že doma 
nemáme vaňu. Vyrobíme si ich tak, že do soľného zásaditého 
roztoka (2 PL *Soli do kúpeľa + 3 PL sódy bikarbóny na 0,75 l 
vody) namočíme bavlnené ponožky, na noc ich navlečieme  
na nohy a necháme pôsobiť. Na ne môžeme pridať ešte jeden pár 
teplých ponožiek, aby vám nebola zima a pokojne sa uložíme  
do postele k spánku.

úPRAVA STRAVy

Pri detoxikácii organizmu je potrebné z nášho jedálnička úplne 
vyradiť bielu múku, cukor a kuchynskú soľ! Namiesto nej 
použíjeme soľ himalájsku, prípadne morskú.
Vylúčime tiež alkohol, kávu, bublinkové a sladené nápoje, slad-
kosti a cukrovinky, pH týchto potravín sa totiž pohybuje okolo 

čísla 4 a nižšie.
Obmedzíme konzumáciu mäsa (naši starí rodičia ho jed-
li 1x do týždňa), odstránime údeniny, konzervy a bravčové. 
Namiesto červeného mäsa radšej volíme rybu, s ktorou to tiež 
nepreháňame. Doprajeme si ju 1-2x týždenne.
V našej strave zabudneme na kravské mlieko a všetky výrobky  
z neho (syry, jogurty), pretože zahlieňujú. Nahradíme ich rastlin-
nými mliekami (mandľové, makové, kokosové).
Obmedzíme obilniny. Pečivo a cestoviny prijímame len  
v minimálnom množstve a striktne sa vyhýbame výrobkom 
z bielej múky. Uprednostňujeme celozrnné a bezlepkové va- 
rianty, pšeno, quinou, pohánku a podobne. Prípadne si upečieme 
domáci chlebík.

PITNý REŽIM

Pri bežnej záťaži je denne potrebné vypiť aspoň 2 litre tekutín. 
Pijeme čistú filtrovanú vodu dochutenú niekoľkými kvapkami 
citróna, bylinkové čaje a čaj *Gonseen. Denne tiež vypijeme 
aspoň pol litra čerstvých ovocných a zeleninových štiav.
Pri detoxikácii sa odporúčajú zeleninové kombinácie s pomerom 
dve tretiny mrkvy a tretina inej prísady. Možné variácie sú:  
mrkva + červená repa, mrkva + špenát, mrkva + zeler + petržlen 
a ďalšie. Z ovocných štiav sa odporúčajú rôzne: z jablka, hrušiek, 
hrozna, čučoriedok, jahôd, ananásu, grepu, pomarančov, …

ČO VLASTNE jESť?

Do stravy je potrebné pridať viac zelenej zeleniny (hlavne šaláty 
a vňate), poriadne ju žuvaním a slinami spracujeme a až potom 
prehltneme. Tak sa vysoko efektívne uvoľnia výživné látky pre  
náš tráviaci trakt, ktoré by inak zostali nevyužité. Zelenú zele-
ninu (listy a vňate) môžeme rozmixovať s ovocnými šťavami 
na tzv. smoothie. Obohatíte ich tak o vysokú dávku pre telo 
ľahko spracovateľných aminokyselín (viac o tom v knihe Victoria 
Boutenko – Zelená pre život).

Snažíme sa obmedziť varenú stravu a zaradiť viac čerstvých 
surových potravín, pretože pri nahriatí nad 54 °C sa v potravinách 
ničia enzýmy. Varením sa z organických minerálov a vitamínov 

stávajú anorganické a tie majú vstrebateľnosť zníženú z 98%  
na 3-5%! jeme šaláty v každej forme a kombinácii. Pridávame 
do nich orechy - vlašské, mandle, lieskovce (žiadne arašídy, nič 
pražené a solené!). Nakličujeme semená a klíčkami tiež obo-
hacujeme šaláty alebo smoothie.

ROzHýBEME LyMFy

Do každodenného života si zaradíme prechádzky na čerstvom  
vzduchu. Tridsať minút rýchlej chôdze (2-3 kilometre) sú 
ideálne na rozprúdenie činnosti lýmf. Nezabúdame pritom 
zhlboka dýchať. Takáto chôdza a cielené dýchanie totiž na-
pomáhajú vylučovaniu toxínov z tela.

Spoločnosť Dr. Nona International Ltd. ponúka možnosť ako prírodným spôsobom riešiť svo-
je zdravotné problémy formou detoxikácie organizmu a posilnenia imunitného systému. 
Prírodné prípravky Dr. Nona sú organické s vysokým obsahom vitálnych látok, minerálov,  
stopových prvkov, aminokyselín a fytoživín, ktoré napomáhajú očisteniu a odkysľovaniu or-
ganizmu. Pred nasadením detoxikačnej kúry produktami Dr. Nona je potrebné pochopiť, 
že pre rýchlu a plnohodnotnú regeneráciu tela je dôležité uplatniť nasledovné princípy – 
odkysľujúce kúpele a úpravu stravy. Skvalitní a uľahčí sa tým očista vášho organizmu  
a vy si tak šetríte nielen čas, ale aj peňaženku.

TROjFÁzOVý DETOxIKAČNý PROGRAM 
SLNIEČKO zDRAVIA

Detoxikačný program Slniečko zdravia je program vytvorený 
kombináciou znalostí účinkov produktov Dr. Nona, skúse-
ností z praxe jozefa Filu a jeho dlhoročného štúdia možností 
detoxikácie organizmu, schopnosti regenerácie vnútorných 
orgánov, alkalického stravovania a zásaditého pH. 
Jeho dodržiavanie spolu s vyššie uvedenými princípmi úpravy 
stravy a pitným režimom vám garantuje viac vitality,  zlepšenie 
vášho zdravotného stavu a prečistenie tráviaceho traktu  
a hrubého čreva.

1. fáza: Rozpustenie usadenín v organizme

Pre rozpustenie nánosov v tele je potrebná nielen úprava stravy, 
ale tiež kombinácia produktov Dr. Nona:
•	 čaj *Gonseen - piť ráno na lačno (pri lúhovaní 20 minút na 

0,5 l vody dosiahne pH 7,1); prvý týždeň si ho pripravujeme 
podľa akútneho receptu, potom prejdeme na prevenčný

•	 *Ravseen - dávkovanie do 70 kg  2-0-2 (ráno-obed-večer) a 
nad 70 kg 3-0-3

•	 *Reumoseen - dávkovanie 1-1-1
•	 po mesiaci sa pridá *Cleanseen - dávkovanie 0-0-2
•	 po mesiaci sa upraví dávkovanie pre *Ravseen na 2-2-0 alebo 

3-3-0 a *Reumoseen na 1-0-1
•	 bližšie informácie o tejto fáze nájdete v Magaseene 01-2014 

2. fáza: Remineralizácia organizmu

Naše telo udržiava pH krvi na hodnote 7, 365.  Ak by sa jej zme-

nila hodnota viac ako o dve desatiny, malo by to vážne dôsledky 
pre celý organizmus. Telo na toto vyrovnávanie pH v organi-
zme potrebuje dostatočné množstvo kvalitných organických  
minerálov, stopových prvkov, fytoživín a enzýmov, inak si ich 
bude brať z vlastných zdrojov (z vlasov, nechtov, chrupaviek, ciev, 
zubov a kostí).
•	 tyčinky *Dakseen - prvý týždeň jeme celú tyčinku denne, 

potom už len 1/4 tyčinky
•	 polievka *Soupseen - 1 lyžičku do 1,5 dcl prevarenej vody, 

ktorú necháme po zovretí 5-10 minút odstáť a zelejeme. 
Polievku pijeme pred spaním. Urýchlime tým regeneračný 
proces a vylučovanie kyselín počas nočného odpočinku. 

•	 nápoj *Chocoseen - 1 lyžičku rozmixujeme spolu s banánom 
a trochou vody alebo rastlinného mlieka na kokteil. Alebo 
ho pridáme do čaju *Gonseen. 

 3. fáza: Vyplavenie usadenín (detoxikácia)

Poslednou fázou je samotné vyplavenie nečistôt z tela, tzv. de-
toxikácia. Dosiahneme ju odkysľujúcimi kúpeľmi pripravenými 
z *Kvartetu solí a sódy bikarbóny (viac na protiľahlej strane). 
Ak nám ide o regeneráciu organizmu a čiastočnú detoxikáciu, 
kúpeme sa v nich 2 hodiny, pre dôkladnú detoxikáciu sme vo 
vani 3 hodiny a pri riešení akútneho prekyslenia pri vážnych 
zdravotných ochoreniach 4-6 hodín. Odporúčame si zaobstarať 
lakmusový papierik a priebežne kontrolovať pH kúpeľa. Ak po-
klesne pod 7,5 je potrebné prisypať sódu bikarbónu.
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Slniecko 
zdravia

V 3 FÁzy SLNIEČKA zDRAVIA:

1. fáza: Rozpúšťanie. Kombinácia 
cielene stanovených produktov 
Dr. Nona rozpustí a uvoľní na-
hromadené usadeniny v tenkom  
a hrubom čreve, cievach a kĺboch.

2. fáza: Remineralizácia. Užívanie 
týchto troch produktov zaručí, že 
vaše telo dostane všetky minerály 
a stopové prvky potrebné pre jeho 
správne fungovanie a úpravu pH.

3. fáza: Vyplavenie škodlivín. Kvartet 
solí v kombinácii so sódou bikar-
bónou (tzv. odkysľujúce kúpele) po-
máha vyplavovať uvoľnené usade-
niny prostredníctvom najväčšieho 
orgánu ľudského tela - pokožky.

PODPORA SRDCOVEj ČINNOSTI
KOENzýM Q10

ENERGIA

PRíRODNé ANTIBIOTIKUM
AKúTNy zÁPAL

SELéN

CENTRÁLNy NERVOVý SySTéM
STRES

VyŽIVUjE MIKROSKOPICKé CIEVy 
zRAK

PEČEň
HORMONÁLNy SySTéM

POKOŽKA, VLASy, NECHTy
PRE ŽENy PO 40TKE

OSTEOPORózA
MENOPAUzA

ALERGIE, ASTMA
ODHLIENENIE

VITAMíN C
PľúCA 

SKLERózA MULTIPLEx
VySOKý KRVNý TLAK

SPÁNOK

VITALIzÁCIA ORGANIzMU
KŕČOVé ŽILy
NízKy TLAK

DEPRESIA, DIABETES
PROSTATA
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Soli do kúpeľa Dr. Nona obsahujú mikroprvky nevyhnutné pre 
život, ktoré sú nám v bežnom živote nedostupné. Umožňujú 
nám vyskúšať kúzlo účinku hojivej vody Mŕtveho mora, a to 
na vlastnej koži - na celkové upokojenie nervového systému, 
na odstránenie duševného a fyzického preťaženia, na zvýšenie 
životného tonusu a  na zmiernenie bolestí orgánov pohybového 
ústrojenstva. 
Všetky mikroprvky sú v pevnom spojení s ostatnými súčasťami  
v bioorganominerálnom komplexe (BOMK). Veľmi dobre sa vstre- 
bávajú, rýchlo sa dostávajú do celého organizmu a blahodarne 
naň pôsobia. Majú hojivý účinok. Na organizmus jemne pôsobia 
prchavými látkami aromatických olejov. Sú ekologicky čisté, ne-
obsahujú konzervačné látky ani chemické prísady. Nevykazujú 
vedľajšie účinky. 
Bunky organizmu sa pôsobením solí čistia, obnovujú a stávajú 
sa odolnejšími voči škodlivým vplyvom okolitého prostredia. V 
bunkách sa zhromažďuje veľa pozitívnej energie, prebúdzajú náš 
organizmus. Zvyšujú celkovú imunitu.
Soli napomáhajú rýchlej regenerácii pri psychickej a fyzickej 
záťaži, zlepšujú stav pri neuralgiách a pomáhajú odstraňovať 
bolesti kostrového a svalového pôvodu. Hoja rany, zlepšujú 
krvný obeh, stimulujú dýchanie. Soli do kúpeľa majú antisep-
tické, antialergické a protizápalové účinky. 

Všetky ponúkané druhy solí Mŕtveho mora majú rovnaké 
zloženie, líšia sa len aromatickými prísadami - esenciami olejov 
eukalyptu, rozmarínu, kafru, levandule, jazmínu, harmančeka, 
ženšenu, ylang-ylangu a materinej dúšky. 

VŠEOBECNé ODPORúČANIA PRI UŽíVANí

•	 pred začatím procedúry pokožku opláchnite
•	 po použití soľných kúpeľov sa neoplachujte a neutierajte 

uterákom, ale vodu na tele nechajte samovoľne uschnúť
•	 počas procedúry vstrebávania pod jazykom po rozpustení 

zapite soľ jedným pohárom čistej vody 
•	 na rozpúšťanie solí použite prevarenú vodu
•	 pravidelnosť výkonu procedúr je základom úspechu pri 

odstraňovaní zdravotných ťažkostí a prevencii

SPôSOB UŽíVANIA SOLí DO KúPEľA

1. KúPELE: používajú sa pri 37-39°C teplote 1-2-krát 
týždenne. Počas kúpeľa odporúčame masírovať problema-
tické miesta hubkou z prírodných vlákien. Dospelí: 2 PL  
soli na pol vane, kúpeľ 15-20 minút. Novorodenci a deti:  
1 ČL soli do detskej vaničky, kúpeľ 10-15 minút. Horúce 

kúpele sa neodporúčajú osobám so srdcovými ťažkosťami, 
pri hypertoniách (zvýšený tlak), pri aritmii, pri onkologic-
kých ochoreniach a osobám starším ako 70 rokov. V týchto 
prípadoch odporúčame kúpeľ v jemne teplej vode na pol 
vane, sedavé vaničky, potieranie, prípadne kúpele nôh alebo 
obklady. Pre odkysľujúce kúpele pozrite stranu 28.

2. KúPELE Nôh: 1 PL na 7-8 litrov vody, kúpeľ prevádzame 
po dobu 10-15 minút pri teplote vody 37-39°C, masírujeme 
postihnuté miesta (nemasírovať kŕčové žily!).

3. VNúTORNé UžíVANIE: 3-5 zrniečok soli dáme pod jazyk, 
necháme rozpustiť a zapijeme pohárom vody.

4. OBKLADy: navlhčený obklad z prírodných materiálov 
položíme na postihnuté miesto a zakryjeme kompresným 
(pergamenovým) papierom. Vodo-soľné obklady: 1 ČL 
soli na 1 liter vody, namočený obklad ponecháme pôsobiť 
30 minút až dve hodiny. Obklady zo Soli a Šampónu: z 
rovnakého dielu soli a *Šampónu na časté použitie vyrobíme 
kašičku, nanesieme na postihnuté miesto a necháme pôsobiť 
2-6 hodín. Obklad zo Soli, Šampónu a Solarisu: z 1 ČL soli, 
*Šampónu na časté použitie a *Telového mlieka Solaris vy-
robíme kašičku, nanesieme na postihnuté miesto a necháme 
pôsobiť 2-6 hodín. Všetky obklady sú vhodné na povrchové 
kožné problémy, napr. psoriázu. 

5. POTIERANIE: hubkou z prírodného materiálu potierame 
postihnuté miesto ráno a večer, v smere od krku k pätám. 
Roztok: 1 PL soli na 1-2 litre prevarenej vody izbovej teploty. 
Pri vysokej teplote (zvlášť u detí) je potrebné potierať kon-
centrovaným roztokom celé telo (1 PL na 1/2 litra vody),  
pri nachladnutí potierame chodidlá a dlane, na noc 
oblečieme ponožky.

6. INhALáCIA: prevádzame pri horúcej vode po dobu 10-15 
minút z roztoku 1 PL na 0,5 l vody.

7. VyPLAChOVANIE A PREPLAChOVANIE: 1/2 ČL soli na 
1 pohár teplej vody.

8. VSTREKOVANIE: 1/2 ČL soli na pohár teplej vody, do tela 
zavádzame pomocou vstrekovacieho balónika.

9. ZáBALy: bavlnenú košeľu po päty a s dlhými rukávmi 
namočíme do silného soľného roztoku, obliečieme si ju a  
zabalíme sa do teplej deky po dobu 1-2 hodín.

10. PROCEDúRA ZAKAľOVANIA: namočíme froté uterák do 
roztoku pripraveného z 1 ČL soli a 1 litra vody. Uterák zrolu-
jeme a necháme zmraziť v mrazničke, potom po rozloženom 
uteráku chodíme naboso 30 sekúnd a dlhšie.

11. ZUBNý PRáŠOK: soľ rozomelieme v mlynčeku na kávu a 
používame ako zubný prášok na bielenie zubov a ako pre-
venciu proti zubnému kazu.

minerály Pre 

ducha & telo
kvartet 
s o l í 
z mŕtveho 
m o r a
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SOĽ DO KÚPEĽA S LEVANDUĽOU 

•	 upokojujúci prostriedok pri neurózach
•	 pri nespavosti (kúpele)
•	 pri stresových stavoch
•	 pri bolestiach hlavy
•	 čistí nosohltan
•	 zlepšuje krvný obeh 
•	 pri kožných ťažkostiach
•	 pri artrózach - degeneratívne ochorenie kĺbov (obklady, 

kúpele, potieranie)
•	 pri bolesti nôh (obklady, kúpele nôh)
•	 pri diatézach - sklon organizmu k vzniku určitých ochorení 

(kúpele)
•	 normalizuje krvný tlak (kúpele, potieranie)
•	 zníženie svalového napätia (kúpele)
•	 zlomeniny (kúpele . po odstránení sadry)
•	 pri paralýze a ochrnutí (potieranie)
•	 pri vegetatívnej svalovej distónii ochabnutí (potieranie, 

kúpele nôh)
•	 pri otravách potravinami (vnútorné užívanie)

SOĽ DO KÚPEĽA S HARMANČEKOM 

•	 antiseptické, protialergické, baktericídne a regeneračné 
účinky

•	 obnovuje dýchanie pokožky
•	 čistí pokožku
•	 napomáha hojeniu rán
•	 pri hnisavých ťažkostiach u detí
•	 používa sa k odstráneniu svrbenia pri kožných ochore-

niach
•	 ako prostriedok proti plesniam
•	 pri nachladení (vnútorné užívanie, natrieť chodidlá a na 

noc navliecť teplé ponožky)
•	 pri nádche (prepláchnutie nosohltanu roztokom soli)
•	 pri prechladnutí (kúpele, obklady na postihnuté miesta)
•	 pri angínach a bolestiach v krku (výplachy, vnútorné 

užívanie)
•	 pri bolestiach zubov, paradentóze, stomatitíde - zápal 

sliznice ústnej dutiny, pri zápaloch ďasien a ústnej dutiny 
(výplachy, vnútorné užívanie)

•	 pri artrózach, pri artritídach - zápal kĺbov najčastejšie bakte- 
riálneho pôvodu, pri polyartritídach (kúpele nôh)

•	 pri potení nôh (kúpele nôh, teplota do 40°C)
•	 mokvavá dermatitída u detí (kúpele)
•	 pri diatézach (kúpele)
•	 ako kozmetický prostriedok
•	 pri gynekologických ťažkostiach, zápalové a dezinfekčné 

účinky  (vnútorné užívanie, vstrekovanie)
•	 pri kožných ťažkostiach, preležaninách a lupienke (kúpele, 

obklady)
•	 pri vysokej teplote u detí (potieranie)
•	 pri hojení rán, pri vzniku modrín (potieranie, obklady)
•	 pri otravách potravinami (vnútorné užívanie)

SOĽ DO KÚPEĽA S EUKALYPTOM 
A MATERINOU DÚŠKOU 

•	 pri fyzickej únave, preťažení
•	 znižuje bolesti orgánov pohybového ústrojenstva, používa 

sa na relaxáciu svalov
•	 pri chrípkových ochoreniach
•	 táto soľ je veľmi účinná pre osoby staršie ako 40 rokov
•	 pre ženy ako preventívny prostriedok v priebehu klima-

ktéria
•	 užíva sa po chirurgických zákrokoch
•	 obnovuje silu organizmu
•	 pri tonizovaní organizmu (kúpele)
•	 pri nachladnutí (inhalácia, kúpele, potieranie, výplachy)
•	 v gynekológii (vstrekovania, kúpele)
•	 pri osteoperiostitídach - zápal kostí a okostnice (vnútorné 

užívanie, obklady, kúpele)
•	 pri artrózach, artritídach, polyartriídach (masáž za pomoci 

kaše pripravenej zo soli a *Šampónu na časté použitie)
•	 ostrohy na nohách (kúpele nôh teplou až horúcou vodou)
•	 ako preventívny prostriedok pri nachladení u detí (klok-

tanie)

SOĽ DO KÚPEĽA S YLANG-YLANG

•	 nazýva sa soľou priania, pretože silne ovplyvňuje tonus  
organizmu a zosilňuje sexuálny záujem

•	 pri sexuálnych ťažkostiach u mužov a žien (kúpele)
•	 pri infekčných ochoreniach (kúpele, inhalácie, vnútorné 

užívanie)
•	 pri ťažkých stresoch (kúpele, potieranie)
•	 počas rekonvalescencie po ťažkých ochoreniach
•	 zvyšuje emotívny účinok, zlepšuje náladu 
•	 zvyšuje pracovnú účinnosť (večer kúpele, ráno potieranie)
•	 pre zlepšenie spánku (kúpele)
•	 ostrohy na nohách (kúpele, obklady)
•	 nepokojné deti (kúpele)
•	 pri otravách alkoholom (vnútorné užívanie)
•	 pri stresových stavoch
•	 pri depresiách (kúpele, kúpele nôh)
•	 pri ochoreniach horných dýchacích ciest (inhalácia, 

kúpele)
•	 pri hypotónii (zníženie napätia)
•	 zvyšuje tlak (kúpele)
•	 na rýchlu regeneráciu po športovom výkone
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Tobolková produkTová rada 
dr. NoNa

Produkty Dr. Nona sú prírodná kozme-
tika a potravinové doplnky novej gene-
rácie vytvorené revolučnou technológiou 
založenou na báze minerálov z Mŕtveho 
mora a aromaterapie. Vznikli kombiná-
ciou modernej a orientálnej medicíny  
s najnovšími poznatkami v oblasti biotech-
nológie a patentov, ktoré patria výhradne 
spoločnosti Dr. Nona. Receptúry produk-
tov sú založené na vedeckých poznatkoch 
fytoterapie, aromaterapie a balneoterapie. 
Použitie produktov spoločnosti   Dr. Nona 
má priaznivý vplyv na biologické procesy 
starnutia tkanív a orgánov ľudského tela 
cez bunkovú obnovu. 

“V prípravkoch Dr. Nona je obsiahnutá 
podstata Mŕtveho mora a všetky jeho bo-
hatstvá.  Pomocou týchto produktov, budete 
cítiť, ako sa vaše telo prebúdza a mobilizuje 
všetky svoje rezervy pre boj o zdravie, silu, 
dlhý  život a krásu.” – doktor alternatívnej 
medicíny profesor Fedor Lass.

Fenomén produktov Dr. Nona spočíva 
v unikátnej technológii vytvorenej na 
báze vzácnych prírodných komponen-
tov – Bioorganominerálneho komplexu 
Mŕtveho mora (BOMK). Ide o ekologicky 
čisté rastlinné prípravky, aromatické  
esencie a oleje vyrobené vo Francúzsku a 
Švajčiarsku. Táto technológia je jedinečná 

 
 
 
 
svojou kultiváciou Archeabaktérie 
Mŕtveho mora a použitia jej biohmoty vo 
všetkých produktoch.
Produkty Dr. Nona sú prispôsobené 
pre denné používanie tak, aby pôsobili 
preventívne v rámci bežných návykov 
pri používaní kozmetických prípravk-
ov a pomáhali pri prevencii hlásiacich  
sa problémov bez zaťaženia organizmu.

Bioorganominerálny komplex (BOMK) 
vytvorený na základe originálnych tech-
nologických riešení (know-how firmy 
Dr. Nona) spája cenné fytoterapeutické 
vlastnosti ekologicky čistých rastlinných  
prípravkov, aromatických esencií a olejov 
a predností minerálov Mŕtveho mora. PH 
BOMK sa približuje ukazovateľom pH 
pokožky a kozmetické preparáty vyrob-
ené na jeho základe sa dobre vstrebávajú. 
Tieto produkty tiež posilňujú mikrocirku-
láciu krvi a lymfy. Majú protialergické, 
baktériostatické a protimykotické vlast-
nosti. Pretože sú prírodnými antioxidant-
mi, potláčajú voľno-radikálové reakcie 
okysličovania, vrátane procesov peroxi-
dového okysličovania lipidov bunkových 
membrán. Zvyšujú tonus imunitného  
a endokrinného systému a mobilizujú 
vnútorné rezervy organizmu.

Dôležitou prednosťou biologicky ak-
tívnych doplnkov, tzv. doplnkov stravy 
spoločnosti Dr. Nona je originálna tech-
nológia (know-how firmy Dr. Nona) metó-
da mikrotoboliek, vďaka ktorým sa obsah 

potravinových doplnkov dostáva do or-
ganizmu v nezmenenom stave a v procese 
obehu krvi sú tieto zložky dopravované 
takmer do všetkých miest organizmu. 
účinnosť produkcie doplnkov stravy je 
umocnená pomocou autotrofického sys-
tému, ktorý napomáha obnoveniu bun-
kovej štruktúry najdôležitejších systémov 
organizmu vďaka svojej fermentatívnej 
aktivácii proteínovej syntézy s využitím 
štruktúry (úlomkov) vlastných odum-
retých buniek.

Archeabaktéria, ktorá je obsiahnutá vo 
výrobkoch Dr. Nona, je pramatka buniek 
v tej najčistejšej podobe. Je stará 3,5 mi-
liardy rokov a až do dnešných dní prežila 
v nezmenenej podobe. Má v sebe zakó-
dovanú informáciu prežiť za každú cenu 
a tú odovzdáva našim bunkám. Fragmen-
ty membrán Archeabaktérii umožňujú 
rýchle využitie účinkov autotrofického 
systému v bunkách, ktoré zaisťujú prísun 
najrôznejších látok cez bunečnú mem-
bránu (vrátane bielkovín a lipidov). 
Príkladom je baktériorodopsin - bielkovi-
na vylúčená z membrány Archeabaktérie, 
ktorá účinkuje ako čerpadlo protónov. 
Archeabaktérie sú nosičmi DNK-in-
formácie, v ich genetickom aparáte je 
založená informácia o spôsobe prežitia 
a zachovávania seba samých ako druhu. 
Táto informácia o spôsobe obranyscho-
pnosti sa predáva na genetickej úrovni 
našim bunkám a vyvoláva tak silné 
ozdravujúce procesy v celom organizme.

prispieva k správnej funkcii 
tráviaceho traktu
čistí žalúdok a črevný trakt
pomáha ostraňovať pocit 
plnosti a plynnatosti
normalizuje látkovú premenu
pomáha pri procese trávenia
vylučuje toxíny z organizmu
odporúča sa pri menopauze 
a počas diéty

podporuje a normalizuje funkciu 
tráviaceho traktu
odporúča sa v čase menopauzy, po 
pôrode a po dlhej rekonvalescencii
zanecháva zdravý a svieži vzhľad 
pokožky, vyživuje a posilňuje 
vlasy, pokožku a nechty
priaznivo pôsobí 
na regeneráciu kostí, kĺbov 
a celého pohybového aparátu

odporúča sa každej žene 
ako omladzujúci prostriedok
regeneruje celý organizmus a telo
zlepšuje celkovú pohodu
priaznivo pôsobí pri menopauze 
zmierňuje návaly a potenie
pomáha pri celkovej diéte
pri problémoch s osteoporózou  
(aj pre mužov)

posilňuje a aktivuje organizmus
zlepšuje fyzický a psychický stav
obsahuje kompletné spektrum 
fytoživín potrebných pre správne 
fungovanie organizmu
spomaľuje proces starnutia
podporuje imunitný systém
normalizuje metabolizmus
podporuje srdcovo-cievneho )
systému, obsahuje koenzým Q10
regeneruje pečeň

priaznivo pôsobí na funkcie zraku
zlepšuje ostrosť videnia
vyživuje zrakový nerv
aktivuje organizmus k regenerácii
odporúča sa pre osoby, 
ktoré si preťažujú zrak 
(práca na PC, zváranie, nesprávne 
osvetlenie pracovného priestoru)
znižuje očný tlak
podporuje detoxikáciu pečene

stimuluje imunitný systém
regeneruje celý organizmus
podporuje pamäť a koncentráciu
zlepšuje zrak a sluch
zlepšuje sexualitu
pomáha pri zvýšenej fyzickej 
a psychickej námahe
pri zväčšenej prostate a jej zápale
pri melanchólii a apatii

priaznivo pôsobí 
na centrálny nervový systém

uvoľňuje stres v priebehu dňa
pri vysokom krvnom tlaku

pomáha pri cukrovke
pri psoriáze

odporúča sa pri hyperaktvite

podporuje imunitný systém
celkovo posilňuje organizmus

priaznivo pôsobí 
na srdcovo-cievny systém

spomaľuje proces starnutia
dodáva telu omladzujúci 

a skrášľujúci efekt
obsahuje vitamín E, 

ktorý je prírodným antioxidantom
rieši zápaly v tele

posilňuje organizmus
regeneruje  pľúca a dýchací systém

stimuluje metabolizmus
pôsobí proti starnutiu

odporúča sa pri zmenách 
ročných období

urýchľuje vylučovanie hlienov
odstraňuje záchvaty kašľa

jemne riedi krv

zvyšuje odolnosť 
imunitného systému

normalizuje metabolizmus
znižuje a udržuje 

správnu hladinu cholesterolu
pri poruchách látkovej premeny

regeneruje kosti a svaly
pri syndróme unavených očí

priaznivo pôsobí 
na celkový zdravotný stav

posilňuje imunitný systém
pozitívne vplýva 

na funkciu kostí a kĺbov
posilňuje organizmus 

po fyzickej záťaži
pri nadmernej záťaži u športovcov

a pri osobách s nadváhou
pôsobí na svalovú hmotu

urýchľuje rozpúšťanie usadenín

upokojuje 
má pozitívny vplyv 

na psychickú a fyzickú rovnováhu
normalizuje spánok

priaznivo vplýva na nervový systém
zmierňuje stresy

pomáha pri bolestiach počas 
menštruácie a menopauzy

doplnkový produkt pri chudnutí
pri vysokom tlaku
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Rodinný portrét 
Dr. nona international Ltd. je dnes úspešná, rastúca a prosperujúca 
spoločnosť s distribútormi a pobočkami po celom svete. Jej začiatky 
však neboli jednoduché. Dr. nona je predovšetkým rodinný podnik  
so všetkým, čo k tomu patrí. Zainteresovaní doň sú svojou mierou 
všetci deviati členovia kuchina-Shneersonovského “klanu”. a toto sú 
ľudia, ktorí stoja za jej vznikom...

História firmy sa datuje od roku 1987, kedy sa Michail Shneerson 
náhodne zoznámil s mladou univerzitnou profesorkou nonou kuchi-
nou. ako sami vravia, bola to láska na prvý pohľad. Tá v nich intenzívne 
rástla od prvého okamihu. okolnosti však ich vzťahu neboli priaznivo 
naklonené. on bol v tom čase ženatý a rozbiehal obchod v afrike. 
ona zasa čerstvá emigrantka s dvoma malými deťmi a 80-ročným 
dedkom v starostlivosti. Spočiatku museli prekonávať obrovské 
množstvo prekážok, ktoré sa na nich valili z každej strany. Spoločne 
si prešli cez Mishovu stratu zamestnania, veľké dlhy a pôžičky, až po 
nonino ochorenie, kedy jej oznámili, že už zrejme nikdy nebudú môcť 
mať dieťa. Príchod malej Ruth na svet bol preto zázrak. a práve počas 
náročného pôrodu im skrsla myšlienka na vznik kliniky so špeciálnou 
starostlivosťou.
Začiatky nony a Mishu boli neľahké. Jediné, čo ich držalo nad vodou 
bola silná láska. nikdy to však nevzdali a v roku 1989 spoločnými si-
lami otvorili kliniku alternatívnej medicíny LenoM, kde sa okrem iného 
nona venovala akupunktúre a hadej terapii, Misha zase masážam. 
obaja nasadili vysoké tempo, klinika žala nesmierny úspech a dos-
távala samé dobré referencie. Lenže práve toto tempo sa prejavilo 
na ich vyčerpanosti a preťažení, ktoré vyústilo až v Mishov infarkt. Prežil 
jedine vďaka noniným neustálym pokusom o oživovanie, kým k nim 
neprišla záchranka. Pre mladú rodinu to bola ďalšia ťažká rana osudu  
a verdikt bol jasný - obaja musia poľaviť. 
v tomto čase sa na univerzitu, kde nona prednášala, dostal grant 
s informáciou o tom, že Mŕtve more údajne nie je až tak mŕtve ako 
sa predpokladalo. bolo to znamenie, ktorého sa chopili. nona sa 
zúčastnila vedeckej práce a odišla skúmať situáciu Mŕtveho mora.  
a vtedy sa v nej zrodila prvá myšlienka o produkte. Pre Mishu bolo od 
prvého momentu jasné, ako by sa mal volať...

v roku 1994 založili na pôde kliniky Lenom spoločnosť Dr. nona interna-
tional Ltd.. na jej čele už 20 rokov stojí Dr. nona kuchina s manželom 
Michailom Shneersonom. Dnes po nich postupne preberá kormidlo 
ich spoločná dcéra Ruth Shneerson. Zvyšné deti pomáhajú tiež. v iz-
raeli pôsobia traja bratia Zeev, Gideon a oren Shneersonoví a adop-
tovaná dcéra Rita kreichman. ameriku rozvíjajú súrodenci David  
a Fiona kuchina. 
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Nona Kuchina
Doktorka nona kuchina je uznávanou vedkyňou, lekárkou, 
akademičkou Moskovskej, new Yorkskej a izraelskej akadémie vied. 
vyštudovala tiež univerzitu alternatívnej medicíny v kanade. Získala 
titul Žena roka 2000 v izraeli za prácu v oblasti výskumu archeabakté-
rie. Založila a vedie vedecko-výskumné laboratórium na klinike Lenom 
v izraeli. Je autorkou viac než štyridsiatich vedeckých prác publiko-
vaných na medzinárodných sympóziách. v roku 2004 bola ocenená 
zlatou medailou Ruského fondu mieru.

narodila sa v Leningrade (dnešný Petrohrad). v sedemnástich rokoch 
len o krok unikla smrti, keď prekonala rakovinu. Lekári jej pri poku-
soch odstrániť akútny lymfosarkóm omylom prerezali krčnú tepnu  
a v domnení, že je mŕtva a nedá sa jej pomôcť opustili sál. To, že ešte 
stále žije si všimla až upratovačka, ktorá privolala pomoc. konvenčná 
medicína však none nedokázala pomôcť. napokon sa jej ujali čínski 
medici, ktorí boli v tom čase v leningradskej nemocnici na stáži. Tam 
sa prvýkrát dozvedela o čínskej medicíne a systéme energetickej 
rovnováhy Yin a Yang. Začali ju liečiť akupunktúrou. biologicky aktívne 
body jej napichávali fyziologickým soľným roztokom a naštartovali tak 
prirodzené rezervy jej organizmu.

nona vyštudovala lekársku fakultu v Minsku. neskôr, keď emigrovala 
do izraela, zamestanala sa na univerzite v Tel avive, kde prednášala 
na fakulte anatómie. Jej začiatky boli ťažké - najprv musela prekonať 
náročnú jazykovú bariéru. 
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Michail Shneerson
Michail Shneerson pochádza z kyjeva, odkiaľ emigroval do izraela 
ešte so svojou prvou manželkou. Slúžil v armáde, pracoval ako strojný 
inžinier a neskôr zasa na projektoch v Juhoafrickej republike. 
Spolu s nonou založili v roku 1994 firmu Dr. nona international Ltd..
vďaka jeho talentu a organizačným schopnostiam bol vybudovaný 
celý systém ponuky a distribúcie produktov Dr. nona. 

Misha bol v roku 2004 zvolený do funkcie predsedu Rady riaditeľov 
kontinentálnych sekcií celosvetového židovského kongresu rusky ho-
voriacich spoločenstiev. v roku 2011 dostali spolu s nonou cenu za ak-
tívnu prácu pre charitatívnu organizáciu Limud. v januári 2012 získali 
ocenenie Limud za prínos vo vzdelávaní mladých ľudí.

Spolu s nonou majú sedem detí a štyri vnúčatá. 
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Ruth Shneerson
Spoločná dcéra Ruth je tmeľom celej rodiny. a hoci je najmladšia, 
všetci sa zhodli na tom, že je najlepším adeptom na prevzatie 
firemného žezla. Práve preto v nej pracuje už niekoľko rokov a ten 
uplynulý dokonca na pozícii generálneho manažéra spoločnosti. 
Je mladá, pracovitá a do firmy vnáša sviežeho moderného du-
cha. Preberá zodpovednosť nad riadením výroby v novej továrni  
a zastupuje rodičov v propagácii produktov Dr. nona vo svete. 

Ruth je matkou trojročného synčeka, ktorého má z prvého 
manželstva. Momentálne popri práci študuje vysokú školu a pred 
nedávnom sa druhýkrát zasnúbila.

Ruth bola dieťaťom veľkej lásky. Lásky, ktorá jej rodičom dala silu 
prekonať všetky problémy a vytvoriť úžasné dielo - produkty Dr. 
nona, ktoré prinášajú zdravie a krásu miliónom ľudí po celom 
svete.
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# vyhercovia sutaze s magaseenom
# projekt magaseenadventures
# krst prveho vydania
# ako vznikalo toto cislo
# sutaz pokracuje

Magaseen

facebook.com/magaseenadventures
instagram.com/magaseenadventures

magaseenadventures.vsco.co

Najoriginálnejšie miesto, 
ktoré MAGASEEN navštívil

# vyhercovia sutaze s magaseenom

Magazín Magaseen rozbehol projekt #MagaseenAdventures (v preklade “Dobrodružstvá Magaseenu”), 
čo je nezávislý kreatívno-cestovateľský projekt prebiehajúci na Instagrame a fotoblogu VSCO. 
Vrámci neho sme prostredníctvom sociálnych sietí vyhlásili súťaž, 
ktorej prví výhercovia sú už známi...

Ešte v máji vyhlásil webportál Zdravyanezavisly.sk spolu s Magaseenom amatérsku kreatívno-cestovateľskú fotosúťaž, ktorá prebie-
hala v dvoch kategóriách. O jej výsledku rozhodla nezávislá päťčlenná porota. Tá pri hodnotení kládla dôraz najmä na originalitu  
a jedinečnosť miest, ktoré snímky zachytávali. Riadila sa vlastnou intuíciou a pocitmi prítomných okamihov.

Prvého ročníka fotosúťaže s Magaseenom sa zúčastnilo 12 súťažiach, ktorí navštívili 14 svetových lokalít a spolu tak precestovali  
štyri kontinenty. Všetky súťažné fotografie nájdete na Facebooku, Instagrame alebo VSCO blogu Magaseenu. 

VíťAZOM SA STÁVA ...

Veronika Velická
Peter Velický
fotografi, Ružindol
peterandveronika
.com

zuzana Sarlosi
grafička, Praha
newwavedesign.sk

jana Kopernická
Miroslava Korytková
PR & reklama, Košice
lemur.sk

jozef Fila
Senator Dr. Nona
Košice
zdravyanezavisly
.sk

Katharina Kosturska
šéfredaktorka Magaseenu
fotografka, Košice
katharinafoto.sk

Najkreatívnejšia fotka 
s MAGASEENOM

Kostol Hallgrímskirkja a MAGASEEN. 
Reykjavík, Island.

Katarína Vincejová, Malá Ida

zelené pleso a MAGASEEN. 
Vysoké Tatry, Slovensko.
Martina holzträgerová, Košice

Koala a MAGASEEN.
Sydney, Austrália.

Anna Špirková, Kežmarok

Výhľad na Manhattan 
zo Staten Island a MAGASEEN.
New york, USA.
Gabriela Vincejová, Malá Ida

Socha Cristo de la Concordia 
a MAGASEEN I.
Cochabamba, Bolívia.
Juliana Bodnarová, Košice

Na pamiatku obetí všetkých 
vojnových konfliktov. 
Osvienčim, Poľsko.
Michal hlinka, Košice

Psík čítajúci MAGASEEN II.
Vysoké Tatry, Slovensko.
Martina holzträgerová, Košice

Košér Reštaurácia na Broadwayi 
a MAGASEEN. 
New york, USA.
Gabriela Vincejová, Malá Ida

Psík čítajúci MAGASEEN I.
Vysoké Tatry, Slovensko.
Martina holzträgerová, Košice

Vtáčiky a MAGASEEN II.
Miroslav Gajan, Štítnik
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Víťazi fotosúťaže získavajú od redakcie Magaseenu vecný balíček produktov Dr. Nona v hodnote 50 eur.  Srdečne gratulujeme!

Sledujte Magaseen aj na Facebooku.
Čítačkou na svojom smartfóne 
nasnímajte nasledovný QR kód:

v

v

v

MAGASEEN  46 MAGASEEN  47

Foto: Katharina Kosturska | www.katharinafoto.sk

MAGASEEN | MAGASEEN ADVENTURES
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A opäť sa fotí, tvorí, cestuje a všade s  Magaseenom...

1.) NAjORIGINÁLNEjšIE MIESTO, KTORé  
MAGASEEN NAVšTíVIL
Žijete na mieste, ktoré je nejakým spôsobom zaujímavé 
alebo veľa cestujete? Nezabudnite mať so sebou MAGA-
SEEN, ktorý práve čítate.

2.) NAjKREATíVNEjšIA FOTKA S MAGASEENOM
Vymyslite spôsob, ako zakomponovať Magaseen do 
každodenného života alebo ho zachyťte v nejakej atyp-
ickej situácii. 

ČO MôŽETE VyHRAť?
Autori dvoch víťazných fotografií (1. miesto z každej 
kategórie) získajú vecný balíček v hodnote 50 eur! Desať 
najlepších fotografií bude uverejnených v najbližšom vy-
daní Magaseenu v prvej polovici roka 2015. 

PRIEBEH SúťAŽE:
Súťaže sa môže zúčastniť každý bez obmedzenia. Jedi-
nou podmienkou je vlastniť Magaseen 02-2014 a odfotiť 
ho. Všetky vami zaslané fotografie budú vrámci projektu 
#MagaseenAdventures uverejnené na našom Facebooku, 
Instagrame a fotoblogu www.magaseenadventures.vsco.co.

PODMIENKy SúťAŽE:
Súťaž trvá do 28. februára 2015. Výsledky hlasovania poroty budú 
publikované v ďalšom vydaní Magaseenu a následne zverejnené  
aj na webe www.zdravyanezavisly.sk. Víťazi budú kontaktovaní 
telefonicky alebo emailom.
Svoje fotografie zasielajte na emailovú adresu admin@zdra-
vyanezavisly.sk. Do predmetu mailu napíšte Súťažím s Maga-
seenom. V maily nezabudnite uviesť svoje meno, ID číslo (ak 
ste registrovaný v spoločnosti Dr. Nona), adresu, telefonický 
kontakt, súťažný názov fotografie a názov kategórie, ktorej sa 
chcete zúčastniť. (PRíKLAD: Fotografia sa volá “Vysoké Tatry a 
Magaseen” a súťaží v kategórii o Najoriginálnejšie miesto, ktoré 
Magaseen navštívil.)
POzOR! Maximálny počet fotografií, s ktorými sa môže 
zúčastniť jeden súťažiaci je 5! Súťažiť môžete v oboch kat-
egóriách. S jednou konkrétnou fotografiou sa môžete zapojiť len 
do jednej kategórie. Do jednej súťažnej kategórie však môžete 
zaslať viacero rôznych fotografií. (PRíKLAD: Fotka “Vysoké Ta-
try a Magaseen” je zapojená v súťaži o Najoriginálnejšie miesto, 
ktoré Magaseen navštívil. Nemôžem sa s tou istou fotkou zúčastniť 
aj kategórie o Najkreatívnejšiu fotku s Magaseenom. Do prvej ale-
bo druhej kategórie sa však môžem zapojiť ešte s ďalšími štyrmi 
fotkami.)

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť zaslané foto-
grafie do požadovanej podoby pre potreby fotoblogu. Organizá-
tor si vyhradzuje právo priebežne zmeniť podmienky alebo iný 
harmonogram súťaže.

# projekt magaseenadventures

#MagaseenAdventures je nezávislý kreatívny projekt magazínu Magaseen prebiehajúci súčasne na Facebooku, Instagrame a foto-
blogu VSCO. Ide o takzvaný zážitkový projekt, kedy sa neživá vec (Magaseen) dostáva do priamych spoločenských a sociálnych 
interakcií – ako je cestovanie, každodenný život, návštevy, rôzne záľuby, zážitky a dobrodružstvá.

Za pár mesiacov svojej existencie stihol Magaseen navštíviť už niekoľko zaujímavých krajín, ako Rusko, Ukrajinu, Izrael, Island, 
Korziku, Francúzsko, USA, Bolíviu aj Austráliu. V jeho zozname nechýbajú metropoly ako New york, Los Angeles, Moskva, Paríž, 
Sydney, Tel Aviv, Reykjavík, Viedeň, Saint Tropez a ďalšie. Magaseen bol dokonca symbolicky pokrstený aj priamo vo svätých vodách 
Jordánu.  Už teraz sa tešíme na to, čo všetko ešte sa nám podarí dosiahnuť aj vďaka vám.

# krst prveho vydania

Magaseen sme so všetkou slávou pokrstili 25. januára 2014 počas 
Slávnostného vyhodnotenia roka 2013 spoločnosti Dr. Nona  
v Košiciach. Všetko najlepšie, veľa úspešných vydaní, šťastných 
a zdravých čitateľov a zopár kvapiek šampanského mu do-
priali samotní tvorcovia - šéfredaktorka Katharina Kosturska  
a Gold Director & Senator Jozef Fila. 

Symbolicky prvý výtlačok Magaseenu poputoval ešte deň 
predtým úspešnému motivačnému rečníkovi Ivovi Tomanovi, 
ktorý do Košíc zavítal na motivačné líderské školenie. Jeho obsa-
hom a vzhľadom bol nadšený, a tak sme ho menovali neoficiál-
nym krstným otcom a poprosili ho o autogram a spoločnú fotku. 
Krajší štart pre náš MAGASEEN sme si ani nemohli priať!

# ako vznikalo toto cislo

V Beniakovciach sme si užili zábavné fotenie s Veronikou, ktorá sa rozrozprávala o živote v Amerike. Asistovala nám Ilea, ktorá sa 
pri každej možnej príležitosti snažila natlačiť do záberu. (rozhovor s Veronikou nájdete na strane 76)

# sutaz s magaseenom pokracuje dalej

Opera & harbour Bridge. Sydney, Austrália. 
Foto: Zuzana Dome

Múr nárekov. Jeruzalem, Izrael.
Foto: Jozef Fila

Červené námestie. Moskva, Rusko
Foto: Katharina Kosturska

Četnícka stanica. Saint Tropez, Francúzsko.
Foto: Alexander Stojkovič

Louvre. Paríž, Francúzsko.
Foto: Alexander Stojkovič

hollywood. Los Angeles, USA. 
Foto: Gabriela Vincejová
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Počas niekoľkodňového pobytu v Pezinku nás čakali dva “fotošútingy”. Prvý sa odohrával v preslávených pezinských viniciach,  
kde sme pripravovali aktuálnu titulku s inšpirujúcou dvojicou Luckou a Michaelom. (rozhovor s nimi nájdete na strane 14)

Druhé fotenie sa presunulo len o pár desiatok metrov ďalej na lúku. Počkali sme si na západ Slnka a vyťažili z neho  
maximum. Vďaka rozšantenej rodinke Horenitzkej to samozrejme nebol žiaden problém. (rozhovor s nimi nájdete na strane 66)
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KulinársKy
worKshop

KULINÁRSKy WORKSHOP - je nový formát prezentácií Dr. Nona, 
ktorých hlavným ozvláštnením je práve vzájomné prepojenie 

praktického kuchárskeho workshopu 
foodblogerky Kathushky (autorky Kathushkinho kulinária) 

s prednáškou o vyváženej životospráve, 
alkalickom životnom štýle a detoxikácii.

 
Zatiaľ čo Gold Director Jozef Fila ako odborník na zdravú výživu 

uvádza prítomných do problematiky očisty a výživy organizmu živou stravou, 
Kathushka s použitím vybraných doplnkov stravy Dr. Nona 

pripravuje priamo na mieste niekoľko raw a vegánskych receptov, 
ktoré na záver účastníci degustujú.

S nápadom spojiť túto úspešnú partnerskú dvojicu do jednej prednášky 
prišla Group Directorka Helena Červienková ešte v novembri roku 2013. 

Odvtedy Kathushka a Jozef Fila usporiadali 
viacero kulinárskych workshopov po celom Slovensku 

a dva úspešné celodenné vzdelávacie Dr. Nona semináre s raw cateringom 
- v Košiciach a Bratislave.

Recepty použité v kulinárskom workshope nájdete na nasledujúcej dvojstránke.
Pokiaľ chcete, aby kulinársky workshop prišiel aj do vášho mesta 

napíšte nám na chcembyt@zdravyanezavisly.sk.

Pozrite si fotogalérie z jednotlivých workshopov
na blogu www.zdravyanezavisly.tumblr.com

alebo čítačkou na svojom smartfóne 
nasnímajte QR kód:
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BANÁNOVO-ČOKOLÁDOVý SHAKE

banán
*Chocoseen
filtrovaná voda

Všetky suroviny spolu dôkladne rozmixujeme 
a podávame.
Nápoj môžeme vylepšiť tak, že namiesto čistej 
vody použijeme nejaké doma vyrobené alebo 
kúpené rastlinné mlieko (mandľové, liesko-
voorechové, makové, ryžové, atď.).
Pridaním rôzneho ovocia vieme vytvoriť 
nespočetné množstvo ďalších variácií a kom- 
binácií (hrušky, jablká, maliny, jahody, 
čučoriedky, citrusové ovocie, ananás, mango, 
kiwi a pod.).

OVOCNO-ČOKOLÁDOVý DEzERT

banán
hrozno
rôzne drobné ovocie
hrozienka
*Chocoseen
kokosové maslo
agávový (alebo javorový) sirup

Ovocie umyjeme a nakrájame. Choco-
seen, kokosové maslo a agávový sirup spolu 
rozmiešame a na chvíľu vložíme do teplého 
kúpeľa, aby sa poleva rozpustila. Následne ňou 
polejeme ovocie a dozdobíme. 

MAKOVO-OVOCNÁ POCHúťKA

jablká
mletý mak
hrozienka
orechy
rôzne ovocie
*Chocoseen

Jablká, mak, namočené hrozienka, orechy  
a Chocoseen, rozsekáme do hustejšej hmoty, 
tak ako je to na obrázku. Ak je príliš sypká, 
dolejeme pár kvapiek vody. Ovocie podľa chuti 
umyjeme, nakrájame a premiešame so vznik-
nutou masou.

KARFIOLOVO-BROKOLICOVý šALÁT

karfiol
brokolica
cvikla
pór alebo vňate na ozdobu
sušený *Gonseen

Karfiol a brokolicu rozmixujeme na drobno. 
Cviklu očistíme a nakrájame na malé kocky. 
Prepojíme spolu s karfiolovo-brokolicovou 
zmesou, dochutíme pestom a posypeme Gon-
seenom. Na záver dozdobíme na kolieska na-
krájaným pórom.

PESTO / DIP

šalát (rukola, špenát, polníček)
aromatické vňate (bazalka, petržlen, zeler)
orechy (kešu, mandle, vlašské, lieskovce)
himalájska alebo morská soľ
čierne mleté korenie, cesnak
citrónová šťava
extra panenský olivový olej
sušený *Gonseen/Soupseen

Všetky suroviny hodíme do mixéra a rozmixu-
jeme do požadovanej konzistencie. V prípade, 
že je pesto príliš suché, pridáme olivový olej. 

CUKETOVé šPAGETy

cuketa

Cuketu nakrájame škrabkou na rezance julie-
nne (ako na obrázku). Ak chceme získať dvoj-
farebné špagety rovnakým spôsobom nakrá-
jame aj mrkvu. Podávame s pestom.

 šALÁT z PARADAjOK A VňATí

cherry paradajky
petržlenová vňať
cesnak
umeocot alebo citrónová šťava
extra panenský olivový olej
himalájska soľ
čierne korenie
sušený *Gonseen/Soupseen

Cherry paradajky prekrojíme, petržlenovú vňať 
a cesnak nasekáme nadrobno. Všetko vložíme 
do misky, pokvapkáme umeoctom alebo citró-
novou šťavou, osolíme (opatrne, umeocot už 
slaný je), okoreníme, posypeme Gonseenom a 
polejeme lyžicou olivového oleja. Premiešame 
a necháme pár minút prepojiť chute.

detskááa tvorba
i

KRISTíNKA ŠEDOVIČOVÁ: GýČ

Ženská krása
nie je navždy.

Po čase zvráskavejú 
sa tie hladké ruky,
čo hladili mi tvár.

Vlasy zbelejú,
postupne vypadnú až.

Preto ženy pri pomyslení
na starobu strácajú dych.
“Len nie taká chcem byť!”

nejedna toto volá.
Zoberie farbu na vlasy,

zatrie ich prirodzený 
svieži lesklý odtieň.

A tak pod nánosom špiny
vlasy rednú, chradnú,

strácajú sily.
Na pleť dá si

vrstvu betónu.
Mastičky, púdre

denne musí
koža vydržať.

Líca si začervení,
až ako jablká

vyzerajú.
Na viečka sýtu modrú

namaľuje,
nehľadí na to, že tým oči

trpia.
A na pery, farby ruže

nanesie bordovú spúšť.
A prečo to všetko?

Vyžaduje si to spoločnosť.
Tak čo je tu potom GýČ???

KRISTíNKA ŠEDOVIČOVÁ: VOJNA

Načo vojny dobré sú?
Krviprelievanie, smrť
obchádzajú rady bojísk.
Milujú vôňu strachu,
smútku a nesplnených túžob.
Muži veľakrát prosia,
keď nepriatelia ich mučia:
,,Už si ma zober bože, už to nevydržím.
Prosím, prosím netráp už ma!
Zabi, zabi!”
Bolesť, bolesť, bolesť.
Nič už nepomôže mu, 
tortúry, trhanie,
pálenie, slzy,
krik, vresk,
bolesti, gilotína,
hlavy živé,
všetko bolí.
Nepomôže.
Končatiny rozhádzané,
duše zmárnené.
Do neba i do pekla chcú ísť.
Len preč, preč, preč!

Jurko horenitzky

Blanca Benkóczky

Majú aj vaše ratolesti nejaké krásne kresby, maľby alebo 
literárne práce, s ktorými by sa s nami chceli podeliť? 

Zašlite nám ich na adresu admin@zdravyanezavisly.sk.
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Tieto riadky sú výňatkom   
z Kristínkinej ročníkovej práce 

pre šiesty ročník! 
“Chcem byť zdravá, vitálna a plná energie 
do vysokého veku a chcem aby také bolo 
aj moje okolie. Dobré zdravie je ako dobre 
postavená budova. Aj tá potrebuje pevné 
základy, a preto je potrebné stavať ich už 
v mladosti. 
Poradcovia zdravej výživy aj lekári odpo- 
rúčajú menej jesť a vyberať si kvalitné 
potraviny bez chemických a konzer-
vačných látok a čo najmenej tepelne 
spracované. Máme čakať na pocit hladu, 
kým sa pustíme do ďalšieho jedla, piť veľa 
vody a bylinných čajov, ovocných a zeleni-
nových štiav. A práve na zdravú prírodnú 
stravu som sa v tomto výskume zamerala. 

Základné pravidlá 
zdravého stravovania

ČO OVPLyVňUJE NAŠE ZDRAVIE?

Na naše zdravie vplýva:
•	 strava
•	 životné prostredie
•	 stres
•	 relax
•	 spánok
•	 pitný režim (dospelý človek aspoň 2 

litre)
•	 okolie
•	 šport (pohyb)

Dospelý človek by mal denne vypiť naj-
menej pol litra ovocných alebo zeleni-
nových štiav. Kombinácie sú rôzne, ale 
treba dbať na to, aby sa ovocie a zelenina 
nemiešali. Výnimkou je mrkva a jablko, 
kde platí základné pravidlo, že mrkva sa 
môže kombinovať s akýmkoľvek ovocím 
a jablko s akoukoľvek zeleninou. Ovocné 
šťavy detoxikujú a dodávajú telu rýchlu 
energiu, zatiaľ čo zeleninové šťavy sú 
výstavbové. Zabezpečujú stavebné jednot-
ky pre naše vlasy, nechty, zuby a sú veľkým 
zdrojom rastlinných bielkovín (najmä ze-
lená listová zelenina).

Pravidlá stravovania:
1. jedlo musí v surovom stave lahodiť 

tvojmu oku
2. musíš ho stráviť bez vetrov, tráviacich 

ťažkostí a nevoľností
3. strava má obsahovať bielkoviny, 

minerály, stopové prvky, nenasýtené 
mastné kyseliny, vitamíny, enzýmy a 
fytoživiny

NEJEDZTE PRíLIŠ VEľA MäSA

Mäso je bohatým zdrojom proteínov 
(bielkovín). Mäso je však hlavným zdro-
jom cholesterolu. Keď zaradíte mäso do 
svojho jedálnička, nemalo by to byť viac 
ako jedenkrát týždenne. Čerstvá ryba 
je podľa odborníkov najlepšia živočíšna 
bielkovina. Po nej nasledujú kurčatá  
a moriak z prírodného chovu, z nich ale 
nekonzumujte kožu, pretože obsahuje 
veľa cholesterolu. Na treťom mieste je 
jahňacie a hovädzie mäso. 

OVOCIE A ZELENINA 
– NAJLEPŠIE DARy PRíRODy

Najlepšia ochrana proti chorobám je 
surové ovocie a zelenina. Naša strava by 
sa mala skladať zo 60% surového ovocia 
a zeleniny. Surová zelenina, slnečnicové, 
sezamové semienka, mandle, vlašské 
a lieskové orechy by mali pokryť den-
nú spotrebu bielkovín. Mali by sme sa 
vyvarovať konzumácii bieleho pečiva, 
koláčov a sladkostí. Pravidelne každý 
týždeň by sme mali po dobu 24 hodín 
piť len čistú vodu, ako naše babky, keď 
dodržiavali piatkový pôst.

NESPRÁVNE INFORMÁCIE O SOLI

Používanie upravovanej soli je jedným 
z najškodlivejších zvyklostí ľudstva. Soľ 
bola prvým konzervačným prostriedkom, 
ktorý ľudstvo objavilo. Dodnes sa používa 
na konzerváciu mnohých potravín, hlavne 
mäsa a syra. Soľ nájdeme v konzervách  
s kojeneckou výživou, v polievkových, 
zeleninových, mäsových a rybích konzer- 
vách, ovsených vločkách, vo všetkých 
druhoch chleba a ostatnom pečive. úpra-
vou ju zbavujeme minerálov a stopových 
prvkov, ktoré telo potrebuje. A tak tento 
malý zázrak meníme na pomalý jed!
Klasickú kuchynskú soľ v našej kuchyni 
nahradíme himalájskou kamennou soľou.

Odkyslenie organizmu
PRíČINA PREKySLENIA ORGANIZMU

Ako si spôsobíme prekyslenie organi-
zmu? Deje sa to životným prostredím, 
ktoré si ničíme smogom a pesticídmi  
a uponáhľaným spôsobom života. Deje sa 
to stresmi, hnevom, závisťou, negatívnymi 
emóciami a v neposlednom rade stravou. 
Potraviny existujú kyselinotvorné a zása-
dotvorné. Ak jeme veľa kyselinotvornej 
stravy, čiže potravín, nápojov a po-
chutín vytvárajúcich kyseliny, završuje sa 
prekyslenie organizmu, ktoré sa časom 

stáva chronickým a životu nebezpečným. 
Naše telo je síce vyzbrojené niekoľkými 
ochrannými mechanizmami, je to však 
často na úkor niečoho. Kyselinotvorné 
potraviny sú napríklad mäso, vajíčka či 
syry. zelenina a ovocie sú naopak zása-
dotvorné. Najideálnejšie je stravovať sa 
tak, aby v našom jedálničku prevažovali 
zásadotvorné potraviny, aby sme všetko 
strávili a nevznikal kyslý odpad. 
Keď sme prekyslení, organizmus si 
predovšetkým chráni krv. Krv musí mať 
pH približne 7, 365. Ak sa táto hodnota 
vychýli o viac ako dve desatiny, nastáva 
smrť. Telo to kompenzuje tak, že na 
vyrovnanie pH doplní krv zásaditými  
minerálmi (vápnik, horčík, sodík, draslík).  
Ak ich nemá dostatok, čerpá ich zo zásob 
- zo zubov (vzniká zubný kaz) alebo z ko-
stí (vzniká osteoporóza). 
Organizmus si kyseliny vyrába neustále aj 
sám, nevytvárajú sa len vďaka potrave. Keď 
prehnane športujeme a máme sva-lovú 
horúčku, tak aj to je prejavom prekysle-
ného organizmu. Je to následok toho, že 
svaly sú nedostatočne zásobené kyslíkom, 
tvorí sa kyselina mliečna. Kým sa z tela 
nevyplaví, tak nás to bolí. Alebo keď sa  
v uzatvorenej miestnosti dostatočne neve-
trá a vydýcha sa vzduch, začne vás bolieť 
hlava. Mozog je totiž veľmi citlivý na ne-
dostatok kyslíka a okamžite reaguje. Keď 
sa nadýchame čerstvého vzduchu, uľaví sa 
nám. 
V organizme prevažná väčšina biochem-
ických procesov prebieha optimálne 
pri slabo alkalickom pH. Keď je telo 
dlhodobo prekyslené stáva sa sídlom 
mnohých degeneratívnych chorôb, 
vrátane rakoviny, cukrovky, artritídy 
a srdcovo-cievnych ochorení. Keďže 
čerstvé zeleninové a ovocné šťavy sú zá-
sadotvorné, veľmi pomáhajú nastavovať 
acidobázickú rovnováhu. Ak nechceme 
predčasne starnúť a chorľavieť, začnime 
s odšťavovaním už dnes!

SPôSOB ZDRAVEJ PRíPRAVy JEDLA

Ak si zeleninu prichystáme na pare, 
pripravíme ju o živé enzýmy a vitamíny 
citlivé na teplo. Je to však šetrnejšie ako 
varenie alebo príprava na oleji a dusenie, 
pretože sa nám všetky vitamíny a min-
erály nevyplavia do vody. Ideálna je preto 
surová čerstvá strava. 
Pol kila surovej mrkvy zjete s ťažkosťami, 
ale šťavu z pol kila mrkvy vypijete hravo.
Keď ovocie a zeleninu spracujeme po-
mocou lisu, vláknina je už nestráviteľná. 
Všetko, čo sa z danej potraviny dalo 
použiť sa vylisovalo. 

Kristínka Šedovičová:

Zdravá strava
                                                                 (očami šiestačky)  

Kristínka Šedovičová má 12 rokov, pochádza z Košíc 
a je žiačkou 7. B triedy. Rada číta, kreslí, píše básne a tancuje. 

Jej veľkým snom je raz navštíviť Paríž.
MAGASEEN  54 MAGASEEN  55

Fo
to

: K
at

ha
rin

a 
Ko

st
ur

sk
a 

| w
w

w.
ka

th
ar

in
af

ot
o.

sk

MAGASEEN | zDRAVIE



Takéto šťavy je výhodné piť preto, lebo 
organizmus už nepotrebuje nič tráviť. 
Energiu, ktorú by sme inak vynaložili na 
trávenie ušetríme a zostane nám jej veľa 
na iné činnosti. 

Voda - elixír života
Pitie dostatočného množstva čistej 
vody nám predlžuje život, dodáva silu, 
osviežuje srdce, zlepšuje zrak a pomáha 
vylučovať toxíny z tela.

Až 70% nášho tela je z vody. Už strata 
troch percent spôsobuje dehydratáciu, 
stratu pozornosti, bolesti hlavy a únavu. 
Čistá voda je základným predpokladom 
života, je najdôležitejšou látkou na zemi. 
Človek potrebuje vodu, inak pri jej absen-
cii rýchlo zomiera. 
Vodu alebo inú tekutinu je najlepšie piť 
pol hodinu pred jedlom a hodinu po je-
dle, nie počas jedla!

ČO JE TO DESTILOVANÁ VODA?

Destilovaná voda je jediná čistá voda,  
a teda jediná voda, ktorú by sme mali  piť. 
Metóda ako vyrobiť 100% destilovanú 
vodu je destilácia parou. 
Destilovanú vodu obohatenú o fytoživiny  
pripravuje príroda. Stačí, keď odšťavíme 
ovocie alebo zeleninu.

OVOCNé A ZELENINOVé 
ŠťAVy ČISTIA TELO

Surové ovocné a zeleninové šťavy sú 
čistiacim prostriedkom pre vnútorné 
telesné orgány a krv. Pôsobia ako metla  a 
zbavujú telo odpadových a jedovatých lá-
tok. Zároveň ho zásobujú vysokokvalitný-
mi organickými vitamínmi, minerálmi a 
stopovými prvkami, prispievajú k samot-
nej alkalizácii a chránia telu vlastné zdroje 
vápnika v kostiach, vlasoch a zuboch.

OTRAVA TELA VODOU

ľudia, ktorí si cenia svoje zdravie, pijú 
vodu, ovocné alebo zeleninové šťavy a je-
dia organickú stravu. Dažďová voda bola 
považovaná za čistú a je zrejme čistá aj 
dnes, v okamihu, keď opúšťa mraky. Ale 
keď prechádza vzduchom zašpineným 
automobilovými výfukmi dochádza k jej 
zamoreniu rôznymi znečisťujúcimi splo-
dinami (kyslé dažde). Preto pite iba čistú 
vodu!

ZAUJíMAVOSTI O VODE

•	 Telo sa skladá zo 70% vody, preto si 

treba pozorne vyberať, ktorú vodu 
pijeme. Destilovaná voda neobsahuje 
žiadne chemikálie.

•	 V súčasnej dobe je na svete viac ako 
12 000 chemikálií. Je jedno či žijete v 
meste alebo na dedine, mnohé z nich 
sa môžu dostať aj do vašej pitnej vody.

•	 Neexistuje prvok, ktorý sa v potra-
vinách vyskytuje častejšie než voda.

•	 Obsah vody v tele dospelého muža, 
ktorý váži 70 kilogramov je zhruba 
42 litrov.

•	 Denný výdaj vody je 2,5 litra.
•	 Krv v tele obsahuje 92% vody. 
•	 Viac ako 50% ľudí na svete trpí 

chronickou zápchou, čo je príznak 
dehydratácie. 

FLUóR JE JED

Fluór patrí ku chemickým látkam, ktoré 
umožnili vyvinúť atómovú bombu. 
Obyvateľstvu bola poskytnutá myšlienka, 
že prísada fluóru sodného do pitnej vody 
znižuje u detí kazivosť zubov. Fluór je 
jedným z najúčinnejších jedov, ktoré 
ľudstvo pozná. Fluoridom sodným sú 
poškodzované tepny, srdce, pľúca, pečeň 
a iné životne dôležité orgány. V USA sa 
fluór pridáva do pitnej vody a vo veľkom 
množstve aj do zubných pást.

Šťavy
VýZNAM ČERSTVýCH ŠTIAV
PRE ľUDSKý ORGANIZMUS

Hodnotu čerstvých štiav uznáva veľa le-
károv, liečiteľov a dietológov. účinnosť 
štiav sa odôvodňuje tým, že sa tekutá strava 
získaná oddelením vitálnych látok a vody 
od vlákniny oveľa rýchlejšie strávi. Po-
chody potrebné k oddeleniu vitálnych lá-
tok od vlákniny vyžadujú prácu tráviacich  
orgánov a čas. 

Vláknina nemá nijakú výživovú hodnotu, 
ale pôsobí ako metla v tráviacom ústro-
jenstve a podporuje tráviace pochody. 
Vláknina predstavuje nestráviteľné zvyšky 
potravy - sú  to polysacharidy z bunkovej 
steny, ktoré sa neštiepia tráviacimi en-
zýmami. Vláknina ovplyvňuje funkciu 
čriev, nerozpustná vláknina zväčšuje ob-
jem stolice, pôsobí proti zápche a má priaz- 
nivý účinok na niektoré črevné ochorenia, 
pôsobí preventívne proti rakovine čriev. 
Preto je dôležité, aby dobre vyvážená 
výživa obsahovala tiež celé čerstvé ovocné 
plody a šaláty z rôznych druhov surovej 
zeleniny. Je veľká výhoda, ak pri zosta-
vovaní svojej stravy kladieme dôraz na 
rozmanitosť plodov, šalátov a zeleniny. 

Najlepšie je, ak si vieme zabezpečiť orga-
nicky vypestované plody.

Pri pití čerstvých štiav je proces tráve-
nia zredukovaný na minimum, iba na 
niekoľko minút a telo tak rýchlo dos-
tane potrebné množstvo vitálnych látok. 
V šťavách sú enzýmy a vitamíny priamo 
rozpustené a telo ich môže rýchlo prijať. 
Pri zelenine, ktorú väčšina z nás konzu-
muje iba tepelne upravenú, môžeme 
prirátať ešte ďalší aspekt. Enzýmy a 
mnohé vitamíny sú citlivé na teplo, a tak 
sa pri zohriatí nad 54°C ničia. Oproti 
tomu práve v surových šťavách ostávajú 
v pôvodnom stave. Už pol litra šťavy nám 
prinesie pocit uvoľnenia a dobrú pohodu. 
Šťavy z ovocia a zeleniny sú vynikajúcim 
zdrojom čistej vody, ktorá sa filtruje  
v celej ich zložitej rastlinnej štruktúre. Je 
tak odstránený jeden zo zdrojov nečistôt, 
s ktorými sa musí naša tráviaca sústava 
dennodenne vyrovnávať. 
Organické kyseliny (kyselina citrónová, 
jablčná, vínna a pod.) nachádzajúce sa 
v ovocí, pomáhajú odstraňovať toxíny 
z tráviaceho traktu. Citrusové plody, 
černice, jablká a ríbezle majú vysoký ob-
sah rozpustnej vlákniny pektínu, ktorá 
absorbuje tuky a toxíny zo zažívacieho 
traktu, vplýva na správnu funkciu a ob-
novu buniek črevnej sliznice. Napomáha 
peristaltike čreva, čiže aj posunu trávenej 
potravy. Listová zelenina je bohatá na 
chlorofyl, ktorý má liečivé, dezinfekčné  
aj detoxikačné účinky.   
Čerstvo vytlačené šťavy upevňujú 
imunitný systém a dodávajú veľmi 
rýchlo novú energiu. Šťavy pomáhajú 
regenerovať slinivku brušnú. Je to vlastne 
posilňovací drink, ktorý nás ihneď 
postaví na nohy, osvieži a umožňuje nám 
vykonávať i náročné činnosti. Navyše 
ľudia, ktorí neradi jedia surovú zeleninu 
alebo ovocie, môžu popíjaním šťavy urobiť 
prvý krok k zdravšiemu spôsobu výživy. 

AKO SPRÁVNE PIť ČERSTVé ŠťAVy

Najmenej pol litra čerstvej šťavy denne 
prináša postrehnuteľné výsledky. 
Začnime však s 2 dcl a postupne zvyšujme 
dávku, kým si žalúdok na tento druh 
osvieženia nezvykne. V zásade by sme 
nemali kombinovať ovocie so zeleni-
nou. Výnimkou je mrkva či jablko, ktoré 
môžeme použiť na dochutenie inak 
chuťovo neatraktívnych štiav. Treba si ešte 
uvedomiť, že nezriedené šťavy najmä z ci-
trusového ovocia obsahujú vysoký podiel 
kyselín, v tele však pôsobia zásadotvorne. 
Preto sa odporúča tieto šťavy riediť s fil-
trovanou vodou v pomere 1:1. Kto má 
citlivý žalúdok, môže konzumovať šťavy 

chudobné na kyseliny, napr. hruškovú, 
broskyňovú či marhuľovú a uprednostniť 
by mal šťavy zeleninové. 
šťavu je najlepšie vypiť ihneď po 
odšťavení, pretože zoxiduje. Už pol  
hodinu po príprave sa jej enzymatická 
aktivita zníži o 50%. 

Najlepší odšťavovač je na báze lisu. Je to 
nákladnejšie, ale zároveň ekonomickejšie, 
lebo z potraviny dostaneme viac šťavy  
a nevyhodíme tak zbytočne polovicu ovo-
cia, ktoré je slabo odšťavené. Na začiatku 
odšťavovanie doma zvykne človeka 
otravovať, je s tým trochu práce a ľudia 
sú pohodlní. Ale keď vás zdravie prinúti, 
vtedy pre seba urobíte všetko. Pri bežnej 
spotrebe, ak nerobíte šťavové kúry, stačí 
keď vypijete pol litra šťavy denne. Je však 
vhodné riediť ju vodou v pomere 1:1.

ENZýMy

Enzýmy slúžia na spracovanie potravy a 
riadenie tráviacich procesov v organizme. 
Sú kontrolované endokrinným systémom. 
Bielkoviny sa pôsobením enzýmov štiepia 
na aminokyseliny. Bez enzýmov naše telo 
chradne a chorľavie. Žiadny chemický ani 
biochemický proces nemôže prebehnúť 
bez enzýmu, ktorý ho spúšťa. 
Enzýmom sa vraví pracovné sily života. 
Sú robotníkmi, staviteľmi a konštruktérmi 
zároveň. Bez nich by nebol život. Poznáme 
tráviace a systémové enzýmy, ktoré sú zod-
povedné za chod celého systému. Enzýmy 
sú oslabované a zároveň ničené teplota-
mi vyššími než 43-54 ⁰C. Varením ničíme 
enzýmy a meníme organické vitamíny na 
anorganické. Vstrebateľnosť organických 
vitamínov a stopových prvkov je až 98%, 
anorganických len 3-5%. Tých zvyšných 
95% musí telo pracne dostať von, čím sa 
vlastne zbytočne zaťažuje tráviaci systém. 
Známy výskumník v oblasti enzýmov  
Dr. Edward Howell povedal: “Bez ohľadu 
na to, z akého uhla sa pozeráme na zdravie  
a chorobu, prídeme vždy k záveru, že 
choroba je stará ako kuchárske umenie!”

Tajomstvo zdravia
Aby bol človek zdravý, musí mať telo 
čisté bez usadených anorganických lá-
tok. Tie sa nachádzajú vo vode z vodo-
vodu, v riekach, jazerách aj studniach. 
Anorganické látky znečisťujú ľudské telo, 
upchávajú cievy a oslabujú dôležité orgány 
v tele. Preto telo potrebuje čistú vodu. 
Najlepšiu vodu získame priamo zo  
surových organicky vypestovaných plo-
dov ovocia a zeleniny. Táto voda je nabitá 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

slnečnou energiou, vitamínmi, organicky 
viazanými minerálmi a enzýmami. En-
zýmy pomáhajú pri vybudovaní obrany 
voči chorobám. Pomáhajú vyplaviť nahro- 
madené anorganické minerály, mŕtve 
látky a rozpúšťajú jedy, ktoré sa usadili 
hlboko v tkanivách a orgánoch tela.

Kristínkine slovo na záver
Vďaka tejto ročníkovej práci sa moja rodi-
na začala zdravšie stravovať. Mohli by ste 
to skúsiť aj vy. Neraz totiž za smrť človeka 
môže práve zlá životospráva. Pred infar-
ktom vás napríklad zachráni jedenie ovo-
cia a zeleniny, zdravé prostredie, pohyb  
a absencia stresu. 
Niektorí ľudia si myslia že keď si po obede 
dajú trochu ovocia, oproti celodennému 
jedeniu salám, šuniek, mäsa, syra a slad-
kostí im to nejako pomôže. Ovocie a 
zeleninu však treba jesť každý deň! Keď 
chcete jesť aj sladkosti, stačí si zaviesť 
pravidlo, že jeden deň v týždni, napríklad 
sobota, bude barbarský deň. Bude to deň, 
kedy sa môžete stravovať nezdravo. 
Vitamínové šťavy vám dodajú silu  
k životu. Lisované ovocné a zeleninové 
šťavy sú zásobárňou energie pre telo aj 
dušu a dodávajú telu životne dôležité vita-
míny. Šťavy si môžete pripraviť kedykoľvek  
na ne budete mať chuť. Tým urobíte niečo 
dobré pre seba aj pre svoj organizmus...”

- Kristínka (Košice)
Autorizovaný článok.
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O Barfe

JEDNOTLIVé TyPy STRAVy 

GRANULE. Klasické granule sú vyrábané 
pri teplotách 120-200°C. Touto vysokou 
teplotou sú enzýmy a vitamíny zničené. 
Bielkoviny sa zrážajú, zložité zlúčeniny 
sa rozpadajú. Minerálna podstata sa síce 
nemení, žiaden prvok sa termizáciou 
nestratí, ale menia sa ich molekulárne sku-
penstvá. Väčšinou na formy, ktoré traviaci 
trakt nevie vyextrahovať a proste prebehnú 
tráviacou sústavou a skončia v stolici bez 
toho, aby prešli krvným obehom a našli 
to správne miesto v tele našich miláčikov. 
Po termickej úprave, samozrejme ako 
náhradu za vitamíny, enzýmy a ostatné 
bioaktívne látky, je potrebné pridať syn-
tetické vitamíny, pre zabezpečenie vábivej 
vône umelé esencie a príchute (sladidlá a 
glutamány), pre predĺženie záručnej doby 
konzervanty (éčka).

zA STUDENA LISOVANé SUCHé 
KRMIVO. Tieto krmivá sú vyrobené 
šetrnou technológiou lisovaním za stu-
dena, ktorá garantuje, že takmer všetky 
vitamíny, minerály a ostatné bioaktívne 
látky ostanú vo svojej pôvodnej podobe a 
v celom pôvodnom spektre sú k dispozíci 
psiemu tráviacemu traktu. Prírodné vita-
míny na rozdiel od umelých nezaťažujú 
orgány látkovej výmeny (obličky a pečeň), 
čo býva častá príčina alergií, či kožných 
problémov. Za studena lisované krmivá v 
žalúdku psa nebobtnajú (zníženie rizika 
pokrútenia čriev) a v čreve sú intenzívne 
trávené (nedochádza k zleniveniu čreva). 
Z hotových suchých krmiv sú za studena 
lisované granule rozhodne najvhodnejšie. 

KONzERVy. Mäso a množstvo obsia-
hnutých príloh je konzervované steri-
lizovaním. Aby bola dosiahnutá záručná 
doba 2-3 roky a dodržali sa zákony, obsah 
konzervy je ohrievaný na teplotu presahu-
júcu 138°C uprostred konzervy. Podobne 
ako u termicky extrudovaných granulí je 
teda aj v konzervách vysokou teplotou 
veľká časť prírodných bioaktivných lá-
tok poškodená, zničená alebo uzavretá 
v nestráviteľných formách. Výživovým a 
zdravotným problémom je tiež u mnohých 
konzerv malý obsah mäsa (často iba 4%) a 
na kocky nakrájané sójové či iné mäsové 
náhražky (kafilérne produkty). 

DOMA VARENÁ STRAVA. Výho-
dou varenia oproti konzervám je, že si 
chovateľ psa sám volí kvalitu vstupných 
surovín, ktoré bude variť a zároveň si sám 
volí skladbu stravy striedaním rôznych 
surovín. Varenie mäsa spolu s prípadným 
podáváním rôzných varených príloh ako 
ryža, vločky, cestoviny a podobne, je na 

tom z dôvodu teploty s obsahom bioak-
tivných látok len o trochu lepšie než pri 
kŕmení konzervami. Skrátenou dobou 
varenia, alebo dusením však môžeme 
výrazne znížiť stupeň degradácie prírod-
ných bioaktívnych látok a zachovať tak 
časť ich spektra v pôvodnej podobe. 

SUROVÁ STRAVA BARF. Surové 
mäso, surové kosti a surová zelenina je 
najprirodzenejší druh výživy psa. Surové 
mäso, ako jediný druh výživy vyne-
chaním tepelného spracovania (varenie, 
extrudovanie) obsahuje všetky bioak-
tívné látky v celom pôvodnom množstve 
a v celom spektre. Preto je pre výživu psa 
najhodnotnejšie. Aby sme sa vyhli zdra-
votným problémom z nedostatku niekto-
rých živín, podobne ako u doma varenej 
stravy, musíme pri voľbe skladby dbať na 
vyváženosť a rozmanitosť tohto druhu 
výživy. K surovej a varenej strave podá-
vame prírodné doplnky výživy. 

MýTy O BARFE

Mýtus č. 1: Pes je po surovom mäse agre-
sívny! 
BARF nepodporuje krvilačnosť psov, pod-
poruje iba ich imunitný systém a celkové 
zdravie psa. Krvilačnosť a agresivitu  
u psov podporujú ich majitelia, nie surové 
mäso. Pes samozrejme bráni svoje mäso 
pred ostatnými psami. To, ale nemá 
žiadny vplyv na vzťah psa a človeka, to 
je vecou výchovy. Každý človek (aj dieťa) 
môže dobre vychovanému psovi mäso 
zobrať. Pes sa ľahko naučí, že človek pri 
kŕmení nepredstavuje konkurenciu, čo  
potvrdzujú aj skúsenosti poľovníkov.

Mýtus č. 2: Kosti sú pre psa nebezpečné! 
Áno, ale len pečené alebo varené. Tie sa 
štiepia a naozaj môžu psovi ublížiť tým, 
že sa mu zapichnú v tráviacom trakte do 
stien. U surových kostí toto nehrozí. Tie 
sú v lome menej ostré a tvrdé a husté sliny 
psa im ľahko umožnia kĺzať v tráviacom 
trakte. U psa chovaného na granuliach  
veľmi dlhú dobu je však riziko o nie-
čo vyššie, preto opatrne. Jeho tráviaci 
trakt totiž zlenivel, má oslabený alebo až 
vymiznutý ihličkový reflex. Je to obranný 
reflex žalúdka a čriev chrániaci ich stenu 
pred ostrými predmetmi, ktoré sa dostanú 
do tráviaceho traktu. Pri dotyku ostrého 
konca stena čreva ustúpi a kontrakciou je 
ostrá časť predmetu otočená tupou stra-
nou dopredu. Ak je aj druhý koniec ostrý, 
prebieha to podobne. Takto kosť prejde 
postupne zvyškom tráviaceho ústrojen-
stva bez poranenia. Tento reflex je vro-
dený, ak sa netrénuje časom vymizne. 

Podľa literatúry už do dvoch rokov.

Mýtus č. 3: Surové mäso je zdravotne 
nebezpečné!
Salmonela alebo parazity vás trápiť ne-
musia. Ak je pes pravidelne odčervovaný 
nemáte sa čoho báť. Žalúdočné šťavy u psa 
sú také silné, že surové mäso a kosti do 24 
hodín rozložia a hneď posunú do trávia- 
ceho traktu. U granulovaného krmiva 
sa obsah žalúdka spracováva aj 3-4 dni, 
čo môžeme nazvať živnou pôdou pre 
mikro-organizmy. V neposlednom rade 
nekupujte mäso s pochybným pôvodom.  
V mäsiarstve určenom pre ľudí je len mäso, 
ktoré bolo veterinárne kontrolované.

PRECHOD NA BARF?

Na začiatku prechodu na BARF treba byť 
opatrný a poriadne si tento typ stravy 
načítať! Pretože najmä pes, ktorý bol dlho 
kŕmený granulami, môže mať prvé dni 
ťažkosti. Jeho tráviaci systém je zahlie-
nený a zlenivel. Môže mať hnačku alebo 
hlienité výkaly. Mäso mu nemusí chutiť, 
lebo jeho chute sú plne ovládané preso-
lenými a umelo ochutenými granulami. 
Možno bude treba skúsiť mäso mierne 
obvariť, aby stratilo svoju typickú surovú 
vôňu. Príčinami hnačiek či zvracania  
po BARFE môže byť jednak samotný pre-
chod, pažravosť pri jedení, podchladenie 
(mäso bolo ešte priveľmi studené, psík ho 
zapil studenou vodou,  tuky z mäsa sa mu 
vyzrážali na stenách žalúdka) alebo môže 
ísť o alergiu na niektorú potravinu.

Zdroj: barfaren.sk, tobrok.sk, zvery.rodinka.sk,  
Kateřina Novosádová - BARF: Krmení psa 

přirozenou stravou

Ahojte kamaráti, rada by som vám povedala nieco o výžive nás štvornohácov. Ja doma papám už 
od svojich piatich mesiacov BARF - surovú stravu. Co to je a preco je to také dobré sa docítate 
nižšie. Doma mi ale hovoria, že vdaka tomu pekne kakám (pevné, menšie a menej zapáchajúce 
hovienka), mám hebkú srst, zdravý tráviaci trakt a pevné zúbky. A velmi mi to chutí. A viete, 
co je na tom najlepšie? Tá pestrost! Každý den mám v miske nieco iné...
                                                                     S láskou, Ilea :)

Spriateľte sa s Ileou aj na Facebooku 
na www.facebook.com/Iwilea

Alebo čítačkou na svojom smartfóne 
nasnímajte QR kód:

Surová strava označovaná aj ako BARF 
(Bones and raw food - kosti a surová stra-
va), je skrmovanie surového mäsa, surovej 
zeleniny a surových mäsových kos- 
tí, teda priblíženie sa prirodzenému 
stravovaniu šeliem v prírode - vlkom. 
Výhodami tohto spôsobu kŕmenia je 
hlavne zastúpenie minerálov, vitamínov 
a stopových prvkov v ich prirodzenej, 
pre psa ideálnej forme. Tak napríklad,  
žuvanie kostí odstraňuje zubný kameň 
a psovi nepáchne z úst. BARF je vysoko 
stráviteľný, teda sa znižuje objem trusu a 
jeho telo si z neho berie maximum. Tak-
to kŕmený pes je zdravý, vitálny, nemá 
pro-blém s alergiami, má kvalitnú srsť, 

zdravšie kosti a šľachy a podstatne me-
nej parazitov. Navyše presne viete, čo ste 
psovi dali do misky.

BARF - ŽIVOTNÁ FILOZOFIA

Všetci podvedome vieme, že výživa psa 
je nejdôležitějšia stránka fyzickej sta-
rostlivosti o našich psov. Napriek tomu 
sa väčšina chovateľov psov dodnes rada 
zbavuje zodpovednosti a zveruje túto časť 
starostlivosti výrobcom krmív. 
V prenesenom význame, keď si po-
rovnáme rozdiely v strave ľudí konzu-
mujúcich vyberanú zdravú stravu a bez-
domovcov, rozdiely budú priepastné. 

Aj tak sa obe skupiny úspešne množia a 
prežívajú. Rozdiely sa začnú prejavovať až 
v druhej polovici života, a to rozdielnymi 
zdravotnými stavmi a samotnou dĺžkou 
života. Ak je hranicou vhodnosti potravy 
udržanie sa pri živote, nároky budú iste 
nízke. Ak však hranicu vhodnosti posu-
nieme na úroveň prezentovanú slovami 
ako zdravie či komfort života, musíme 
sa skladbe potravy venovať detailnejšie. 
Našťastie pre našich miláčikov, tak ako 
rastie popularita biopotravín medzi 
ľuďmi, tak rastie aj záujem o skutočne 
vhodnú a zdravú stravu aj pre psov. 

BARF V SKRATKE

•	 zlepšenie trávenia, bez 
•	 nadúvania, bez hnačiek
•	 zmenšené množstvo  

exkrementov
•	 zdravá koža a lesklá srsť,  

bez kožných chorôb
•	 zdravý chrup, čisté a biele zuby 

bez zubného kameňa
•	 vitálnosť a väčšie množstvo 

energie
•	 pevná stavba tela
•	 stabilný imunitný systém

ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ

ˇ
ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ

MAGASEEN  58 MAGASEEN  59Foto: Katharina Kosturska | www.katharinafoto.sk

MAGASEEN | ILEINE OKIENKO



izrael 2014
Plne hradená exkluzívna dovolenka pri mori v spoločnosti zakladateľov 
firmy Dr. Nona sa už tradične stáva top očakávanou udalosťou leta. účasť 
na nej je možná len splnením prísnych podmienok motivačnej súťaže, 
ktoré sú vyhlasované začiatkom každého kalendárneho roka. 
Za našu krajinu sa ich v roku 2013 podarilo splniť až šiestim distribútorom. 
Preto hneď na začiatku júna 2014 do Izraela odcestovali - Group Director 
Jozef Čop z Košíc, Leader Directori Kvetoslava Predmerská z Bratislavy  
a Miroslav Gajan zo Štítnika, Ruby Directorka Dana Balážová z Bratislavy 
a Gold Directori Slavomír Sekelský a Jozef Fila z Košíc. Spoločne si užili 
sedem dní rozprávkového programu v blízkosti Dr. Nony a jej rodiny.  
Tak kto sa pridá o rok?
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   Prvú noc sme strávili v luxusnom priestranom apart-
máne v Tel Avive. Nesmierne sme si užili najmä večernú 
prechádzku mestom a posedenie na terase s výhľadom na 
pulzujúce rozsvietené mesto. Cez deň bolo vonku až 47°C.

       Celodenným relaxačným zážitkom bol výlet a kúpanie 
v Mŕtvom mori. Nechýbali ani liečivé bahenné zábaly a 
obľúbená hra na to, kto sa dokáže potopiť pod hladinu. :-)

  Týždňový pobyt pre najúspešnejších distribútorov  
Dr. Nona v Izraeli získava z roka na rok vyšší štandard.
Tentoraz bol opäť v niečom výnimočný - pri príležitosti 
20. výročia založenia spoločnosti Dr. Nona odhalili pred 
sídlom firmy v priemyselnej zóne Comet Kanot, neďaleko  
mesta Gedera, chodník slávy. A s ním aj prvých desať 
mien, ktoré si vyslúžili pamätnú hviezdu.

     Ako to už býva zvykom, úvod patrí návšteve továr-
ne a večernému banketu. Všetkému však predchádza-
la poznávačka komnát centrálneho sídla spoločnosti  
Dr. Nona International Ltd.. Nezabudnuteľným okami-
hom je zakaždým chvíľa, keď vás do súkromia svojich 
kancelárií vpustia zakladatelia firmy - autorka produkcie 
Nona Kuchina, prezident spoločnosti Misha Shneerson  
a ich dcéra, generálna manažérka firmy, Ruth. 
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SúťAŽ O NAjLEPšíCH 
SPOLUPRACOVNíKOV SPOLOČNOSTI 

DR. NONA zA ROK 2014

Spoločnosť Dr. Nona International Ltd. pripravila 
odmenu pre svojich najlepších spolupracovníkov, ktorí 
za obdobie od 01. januára 2014 do 31. decembra 2014 
splnia niektorú z dvoch nominácií:

PRVá NOMINáCIA:
NAjAKTíVNEjší DISTRIBúTOR 

Tejto nominácie sa môže zúčastniť každý distribútor, 
nezávisle na statuse. Víťazom tejto nominácie sa stáva 
distribútor, ktorý za obdobie 01. 01. 2014 - 31. 12. 2014 
získa minimálne 55 000 skupinových bodov (GVU) 
so zúžením siete.

DRUhá NOMINáCIA:
NAjLEPší ORGANIzÁTOR šTRUKTúRy 

Tejto nominácie sa môžu zúčastniť distribútori:
1.) Master Director a vyšší status, ktorý získa mini-
málne 7x tento status a súčasne ani raz neklesne pod 
úroveň Group Director a získa minimálne 22 000 sku-
pinových bodov (GVU) bez zúženia siete.
2.) Silver Director a vyšší status, ktorý minimálne 
10x dosiahne tento status a ani raz neklesne na status 
Group Director.

ODMENA PRE VíťAZA: 
Dovolenka v roku 2015 plne hradená spoločnosťou 
Dr. Nona International Ltd. v hodnote 3 333€.

   Hoci sa niektoré časti dovolenkového harmonogramu 
každým rokom opakujú, tentoraz nás čakalo prekvapenie 
- krst v rúchu v rieke Jordán, na miestach, kde sa dal Ježiš 
Kristus pokrstiť Jánom Krstiteľom. 

      Návšteva svätých miest Jeruzalema pre nás nikdy 
nestratí svoje čaro. Napriek tomu, že niektoré pamiatky sú 
nám už po rokoch dôverne známe, nevynecháme možnosť 
zapáliť si svätené sviečky v Chráme Svätého hrobu, ani 
príležitosť vložiť prianie do škár v Múre nárekov.

   Druhú polovicu týždňa sme strávili v Eilate. úžasným 
zážitkom pre nás bola návšteva delfinária s fantastickou 
živou šou. Okrem kúpania sa v čírom Červenom mori, 
sme sa viac tešili už len na nákup limitovaných výrobkov 
Dr. Nona dostupných pre účastníkov dovolenky.
Večer pred odletom sme sa všetci nahodili do gala. 
Hostitelia si pre nás pripravili obrovskú rozlúčkovú 
slávnosť plnú jedla, hudby, tanca a zábavy. Uprostred 
nej sme za Slovensko odovzdali Dr. None a Mishovi zlatú 
bardejovskú pamätnú mincu.
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Fotky na stiahnutie z dovolenky Eilat 2014 
nájdete na stránke www.drnona.com

alebo čítačkou na svojom smartfóne 
nasnímajte nasledovný QR kód:



Rodinka, 
ktora si pomohla 

l

Mamka Magdalénka, ocino Juraj a dvaja malí šibali - Jurko (7), ktorý 
obľubuje prácu s hlinou a keramiku a Tomáško (6), ktorého baví tenis a džudo 
- to je utešená rodinka z Pezinka, u ktorej sme počas leta strávili niekoľko 
príjemných dní. Na to, aby sme zistili, že ide o stopercentných Noňákov  
telom aj dušou nám stačil jediný pohľad do ich kúpeľne. Rodina horenitzka. 

Foto: Katharina Kosturska
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Horenitzki boli úplne klasická slovenská rodina. Jedávali 
biele pečivo, deti pili mlieko. Zatiaľ, čo menší Tomáško bol 
vždy veľký jedák a zjedol všetko, čo sa mu dalo, starší Jurko 
bol v tomto smere úplne odlišný. Neexistovalo toho veľa, čo 
by ochutnal - vyprážaný rezeň so zemiakmi, sladké cereálie, 
rožok s medom, z ovocia to bol iba banán, ošúpané jablko 
a hruška. Zeleninu odmietal úplne. Nebolo možné donútiť 
ho zjesť čokoľvek zdravé, bez toho, aby to nebol boj. Oba-
ja rodičia už vtedy tušili, že takáto strava povedie skôr či 
neskôr k nejakým zdravotným ťažkostiam. Vedeli, že ak  
s tým niečo nespravia, v dospelosti sa mu to vypomstí. 
Takáto (ne)strava u malého dieťaťa na seba nenechala 
dlho čakať - u trojročného Jurka sa začali problémy s 
vyprázdňovaním. Stalo sa pravidlom, že na veľkú potrebu 
chodil tak raz za 3-4 dni, niekedy dokonca raz do týždňa. 
K tomu sa pridružili aj veľké bolesti v brušku. 
Lenka s Jurajom už nevedeli čo ďalej. Hľadali všemožné 
riešenia, až kým im Dr. Nona Nona náhodou neskrížila 
cestu sama.  Ďalej o tom píše mamka Lenka..

ZOZNÁMENIE SA S DR. NONOU A ZMENA
“Prvý impulz týmto smerom prišiel od môjho otca, ktorý 
mal nepríjemné kožné problémy a nadváhu. Stav sa mu 
vďaka produkcii Dr. Nona rýchlo upravoval, a tak sme v 
marci 2013 aj s manželom navštívili v Bratislave prednášku 
Jozefa Filu. Okamžite nás zasiahla, zaregistrovali sme sa, 
spravili si 100-bodový nákup a hneď na sebe začali testovať 
všetko, čo sme sa dozvedeli. 

PROBLéMy S VyPRÁZDňOVANíM
Každé ráno sme celá rodina vypili čaj *Gonseen, deťom 
som do neho dávala ešte aj 1 lyžičku *Chocoseenu. Zjedli 
sme po osminke *Dakseenu a chlapcov som raz týždenne 
kúpala v *Kvartete solí, my dospelí sme soli skôr jedli. 
Zmena nastala aj v kuchyni. Do stravy sme začali pridávať 
klíčky a šťavy. Ovocné deťom veľmi chutili, dokonca aj Jurk-
ovi, a tak začal postupne prijímať aj ovocie, ktoré doteraz 
nejedol. S manželom sme pili zeleninové šťavy, ktorým sa 
deti zo začiatku bránili. Dnes ich s nami pijú tiež.
Na naše veľké prekvapenie sa stav malého Jurka začal 
zlepšovať. Stolica sa mu upravila behom 6-8 týždňov  
a bolesti ustúpili. Bola to pre nás všetkých obrovská radosť. 

DETOxIKAČNý RECEPT
Po tom, čo sme videli, že Dr. Nona dokázala urobiť s mojim 
otcom a Jurkom a po tom, čo sme počuli na prednáške, 
sme sa s manželom rozhodli, že sa pustíme do komplet-
ného detoxikačného receptu (viac sa dočítane na strane 28 
- pozn. red.). Užívali sme čaj *Gonseen, *Ravseen, *Reumo-
seen, *Cleanseen, *Dakseen, *Soupseen, *Chocoseen, kúpele 
v *Kvartete solí a sóde bikarbóne. 
Upravili sme stravu - začali sme pravidelne piť ovocné  
a zeleninové šťavy, obmedzili sme mäso, vylúčili mliečne 
výrobky, deti prešli na čerstvé kozie mlieko. Nakličovali 
sme mungo a lucernu a na naše potešenie ich chlapci začali 
jesť. Vďaka tomu, že sme pili ovocné šťavy u mňa a detí 
výrazne klesla chuť na sladké. 
Behom týždňa sme pocítili prvé pozitívne zmeny - cítili 
sme sa vitálnejšie, šťastnejšie, pozitívnejšie. Mali sme viac 
síl a hlavne ja, ktorá som bola pernamentne unavená, som 
mala kopec energie. Dokonca som zhodila 5 kíl!

NADVÁHA A CHUDNUTIE
Manžel Juraj bol milovníkom mäsa. Už dlhšiu dobu bol 
vystríhaný lekárkou, že je na hranici obezity a mal by s tým 
niečo robiť. Po nasadení detoxikačného receptu a úpravy 
stravy šla jeho váha dole bez toho, aby sa nejako obme-
dzoval. Na začiatku našej detoxikačnej kúry vážil nad 111 kg.  
Za prvé tri mesiace zmeny životosprávy zhodil 10 kíl a be-
hom nasledujúcich troch mesiacov ďalších desať. Dodnes 
si drží stabilných 91 kg.

ZAPÁLENÁ CIEVA
Ešte v lete 2012 som nohou narazila do skleneného roha 
stolu, z čoho mi vznikla nepekná modrina. Z tej sa časom 
vykľul červený svrbiaci fľak. Moja lekárka predpokladala, 
že môže ísť o zapálenú cievu, čo som si mala dať potvrdiť na 
kožnom. Ale poznáte to, vždy je tam kopec ľudí a ja som sa 
tam jednoducho nedostala.
V tom čase sme už prostredníctvom Dr. Nony riešili naše 
detoxikačné kúry, a tak som si začala na postihnuté mies-
to cielene prikladať *Obklady z Mŕtveho mora (denne na 
hodinu) a robila som si zábaly z koncentrovaného roztoku 
*Kvarteta solí. Zo začiatku, asi  tak po štvrtom dni, sa mi stav 
na nohe zhoršil. Vzhľadom na to, že som na prednáškach 
počula o reverznej reakcii (= reakcii organizmu, kedy sa 
stav pacienta zdanlivo na pár dní zhorší, ale potom nastáva 
zlepšenie - pozn. red.), nezľakla som sa, ale trpezlivo vytrva-
la ďalej. Po troch dňoch začervenanie začalo ustupovať, až 
napokon do dvoch mesiacov zmizlo. 

DR. NONA V KAŽDODENNOM ŽIVOTE
Detoxikačný program sme s Jurajom síce držali iba osem 
týždňov, ale mnohé návyky a zmeny nám už zostali. Bežnou 
súčasťou dňa nás a našich detí sú teraz šťavy, klíčky, orechy, 
zelenina, ovocie a produkcia Dr. Nona. 
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Denne používame *Zubnú pastu Shenseen Plus, *Šampón 
na časté použitie, rôzne krémy, *haloGel, *Deodoranty, 
*Dakseen, *Goldseen, *Fázu 3 a čaj *Gonseen. Dr. Nona sa 
stala neoddeliteľnou súčasťou našich životov a riešime 
ňou všetky bežné ochorenia a zranenia, ktoré sa vyskytnú.

CHRíPKy A NACHLADNUTIA
Vzhľadom na to, že Tomáško chodí do škôlky a Jurko do 
školy, chrípkové obdobia nás vždy veľmi zasiahli. V mi-
nulosti boli chlapci večne chorí. Nádchy, kašeľ, teploty  
a všetko, čo sa medzi deťmi v kolektíve dalo chytiť, to mali. 
Dnes, keď vieme, že sa takéto obdobie blíži, preventívne 
si celá rodina naordinujeme po jednej tobolke *Okseenu. 
Chorobu podchytíme hneď na začiatku, nie až keď sa 
rozvinie. A ak sa to aj náhodou nepodarí okamžite nasa-
díme *Okseen v dávkovaní 3-3-3 pre deti a 5-5-5 pre nás.  
K tomu pridáme tobolku *Pulmoseenu a prechladnutie 
zmizne do niekoľkých dní, bez použitia chemických liekov.

HNISAVÁ ANGíNA
Rada by som sa s vami podelila ešte o jednu skúsenosť. 
Jeden decembrový víkend nám Jurko ochorel. Bol veľmi 
zoslabený a mal 40°C horúčky. Okamžite som mu nasadila 
*Okseen v dávkovaní 3-3-3, *Pulmoseen 1-1-1, celú tyčinku 
*Dakseenu, *Chocoseen, *Bariseen, denne vypil liter čaju 
*Gonseen, natierala som ho *Dynamickým hydratačným 
krémom a kloktal *Kvartet solí. Teplota mu do druhého dňa 
postupne klesala, až sme sa jej úplne zbavili. Jurko sa však 
začal sťažovať na boľavé hrdlo. 
Po víkende sme šli k lekárke, ktorá mu diagnostikovala 
hnisavú angínu a predpísala antibiotiká a sirupy na hrdlo. 
Rozhodli sme sa ich neužívať. Namiesto toho som ho začala 
trpezlivo kurírovať. Jurko desaťkrát denne kloktal koncen-
trovaný roztok z *Kvarteta solí (1dcl vody + 1 lyžička soli), 
pil čaj *Gonseen a trikrát denne som mu robila zábaly na 
hrdlo. Krk som natrela *Bahennou maskou, priložila naň 
bavlnenú vreckovku namočenú do roztoku soli, obalila 
ho teplým šálom a takto nechala pôsobiť 1-2 hodiny. Po 
zložení som mu krk natrela *Dynamickým hydratačným 
krémom. Toto sme robili celé tri dni. 
Vo štvrtok sme šli na kontrolu a lekárka po dôkladnej pre-
hliadke usúdila, že hrdlo je úplne čisté. Pre istotu som ho 
do konca týždňa ešte nechala dobrať *Okseeny v dávko-
vaní 1-1-1. Zdôrazňujem, že sirupy ani antibiotiká sme 
neužívali. Všetko sme to vyriešili prírodnou cestou a sve-
domitým dodržiavaním procedúr. 

APEL NA RODIČOV
Keď som o tejto našej skúsenosti rozprávala niektorým 
mamičkám úplne ma zarazil ich prístup. Odpovedali mi,  
že im by sa to nechcelo takto komplikovať, že by sa im ne-
chcelo robiť nonstop ošetrovateľku a že ich deti by aj tak 
nič nechceli užívať. Jednoducho by dieťaťu nasadili sirup, 
antibiotiká a bolo by to pre všetkých pohodlnejšie. 
Ja na druhej strane neľutujem, že sme sa rozhodli pre celko-
vú zmenu. Bolo to náročné, vyžaduje si to hromadu trpe-
zlivosti, ale stojí to za to. Nie je to síce jednoduchá cesta, ale 
vďaka nej dnes máme doma úplne iného chlapca.” 

- Magdaléna (Pezinok)
Autorizovaný rozhovor.

“My rodičia, si musíme 
uvedomiť, 

že celá zmena k lepšiemu 
stojí len na nás! 

Dieťa sa nemôže samo 
rozhodnúť, 

ani si vybrať. 
Jeho zdravie máme 

vo vlastných rukách, 
preto k nemu musíme 

pristupovať 
zodpovedne!”
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“Pani Vali, ako ju všetci volajú, je mojou dlhodobou 
zákazníčkou v kozmetickom salóne. Je to výnimočná krásna 
inteligentná pani, mladá duchom a vďaka Dr. None už aj plná 
života. Keď v poslednom období musela užívať analgetiká, aby 
u mňa vydržala odležať ošetrenie, rozhodla som porozprávať 
s jej dcérou a nastavili sme jej program. Som rada, že moju 
pomoc prijali.”

 - Directorka Darina Vargová (Prievidza)

“Patrím medzi tých pacientov, ktorí opatrne prijímaju zmeny v liečbe 
svojich ochorení. Preto, aj ked som už mala informácie o produktoch 
Dr. Nona, velmi som čakala na výsledky u dcéry. Jej vyliečenie cysty 
na vaječníku ma samozrejme presvedčilo. A tak som začala s liečbou 
cýst a z toho vyplývajúcich silných bolestí chrbtice, bedrového kĺbu  
a nôh u seba. Prvá úľava sa dostavila v treťom mesiaci. Dnes som už 
bývalá pacientka. Upravené dávky preparátov Dr. Nona beriem stále. 
Na kruté bolesti sa tažko zabúda, preto viem, že budem produkty podľa 
možností užívať aj naďalej. 
Pri tomto programe sa mi výrazne znížila intenzita a frekvencia reu-
matických bolestí liečených tri desaťročia. Lieky na znižovanie chole-
sterolu som dokonca vysadila úplne. Neuviedla som ani všetky zlepšenia, 
ktorých som pri svojich ochoreniach vďaka produktom Dr. Nona do-
siahla. Veľmi ďakujem distribútorom, ktorí ma s nimi oboznámili. Je 
krásne žiť znovu bez krutých bolestí. A predsa nebolo neskoro!”

- Vali, 70-ročná užívateľka produktov Dr. Nona

Život bez bolestí
“Volám sa Oľga Buociková a toto je môj 
príbeh. Jedného dňa ma oslovila Helenka 
Červienková s ponukou, či by som si ne-
chcela prísť vypočuť prednášku o liečivej 
sile produktov Mŕtveho mora od Dr. 
Nona, za čo som jej veľmi vďačná. Keďže 
pracujem ako detská sestra, veľmi ma to 
zaujalo. Prednášku viedol Jožko Zetyák 
a Gabika Dereníková. Bola som nadšená 
ich erudovanou prezentáciou a hlavne 
predstavou, čo tieto produkty dokážu.
Hneď som sa zaregistrovala, aj keď som 
mala isté pochybnosti, či je naozaj možné, 
aby každý jeden z týchto produktov mal 
takú širokú škálu využitia. Povedala som 
si, že to vyskúšam a uvidím.

BOLESť HLAVy
Ako prvé som si kúpila *Deodorant. Medzi 
iným mal pomôcť aj pri  bolestiach hlavy. 
Keď som mala problém, vyskúšala som,  
či funguje a naozaj - bolesť po chvíľke 
prešla. Stále tam ale bola možnosť, či to nie 
je náhoda. Po opakovanom použití som 
sa  ale presvedčila, že skutočne účinkuje! 
Som nadšená, že pri bolestiach hlavy už 
viac nemusím užívať lieky. 

To mi otvorilo cestu k ďalšiemu spoznáva-
niu produktov a ich využitiu. Kúpila 
som si brožúrky, ktoré boli dostupné a 
študovala. Pravidelne som chodila na 
prednášky, a hoci si niekto myslí, že sú 
stále o tom istom, nie je to tak. Na každej 
jednej z nich sa dozvedáme nové veci, 
nové skúsenosti. Spoznávame spôsoby, 
ako sa starať o svoje zdravie odlišne ako 
sme boli doteraz zvyknutí.  A čo je ešte 
úžasné? Že som tam našla skvelých ľudí, 
svoju novú rodinu.
 
RýCHLE HOJENIE ODRENíN
Môj synovec si pri páde z bicykla odrel 
celú tvár, ruky a nohy. Po vydezinfiko-

vaní odrenín, ktoré boli z časti povrchové, 
ale aj hlbšie, sme rany natierali *Telovým 
mliekom Solaris. Na naše veľké prekva-
penie sa všetko zahojilo bez jaziev už  
v priebehu 7-10 dní.
 
PLESEň NA NECHTOCH
Moja ďalšia skúsenosť je s plesňou na 
nechtoch. Ani po užívaní lekárom pred-
písaných liekov pleseň na nechtoch neu-
stúpila. Skúsila som to teda s produktami 
Dr. Nona, a tak som na nechty nanášala 
*Krém na ruky a nechty, praktizovala 
kúpele v *Soli s príchuťou Eukalyptus, vnú-
torne užívala čaj *Gonseen a *Cleanseen. 
Postupne začal vyrastať zdravý necht. 
Aby sme sa dopracovali k žiaducému 
výsledku je potrebná trpezlivosť a dôsle-
dnosť. Táto kúra trvala necelý rok.
 
NÁDCHA
O nádche vieme, že to nie je závažné, ale 
veľmi nepríjemné ochorenie, s ktorým 
už ja ani moja rodina problém nemáme. 
Hneď na začiatku si nanesieme do nosa  
a na krídla nosných dierok *Krém na ruky 
a nechty alebo *Balzam na očné vrásky. Od 
večera do rána máme po nádche. Produk-
ty Dr. Nona je potrebné začať aplikovať už 
pri prvých príznakoch.
 
POMOC PRI DEPRESIÁCH
Nemenovaná slečna mala veľké problémy 
psychického rázu - depresie. Keď sa dosta-
la do depresívneho stavu odmietala jesť, 
piť, len spala cez deň aj v noci, nezáležalo 
jej na dodržiavaní hygieny. Bola nútená 
prerušiť štúdium. Bol to strašne ťažký  
stav. Po návšteve psychiatra mala nasa-
denú liečbu, ale ona spala ďalej, čo trvalo 
necelé dva týždne. Potom mala krátku 
pauzu, kedy sa zdanlivo pozbierala, ale  
po mesiaci bola znova tam, kde začala. 
Po konzultácii sme jej nasadili produkty 

*Newseen, *yamseen, *Šampon na časté 
použitie, *Dynamický hydratačný krém a 
pravidelne praktizovala kúpele v *Kvartete 
solí. Vďaka tomu sa jej tento stav už rok 
nezopakoval.
 
REUMATIZMUS
Pani má reumatizmus a na oboch rukách 
deformované kĺby na prstoch. Bolo to 
až také zlé, že nemohla zovrieť ani dlaň. 
Začala užívať produkty Dr. Nona - vnú-
torne čaj *Gonseen, *Reumoseen, *Rav-
seen a na začiatku ešte aj *Okseen. Okrem 
toho si na ruky robila zábaly z *Bahennej 
masky, kúpele v *Kvartete soli a natierala 
ich *Telovým mliekom Solaris. Dnes nemá 
problém zovrieť dlaň, deformácia jej 
kĺbov na prstoch sa zlepšila o 40% a všetci 
dúfame, že sa to postupne bude zlepšovať 
ešte viac.

Možno sa niekomu bude zdať, že veci, 
ktoré som tu opísala boli banálne. Určite 
existujú aj oveľa zložitejšie diagnózy, ale 
veď život sa skladá z maličkostí. 
Mne a celej mojej rodine dodávajú 
produkty Dr. Nona obrovskú energiu  
a možnosť naozaj vziať život do vlastných 
rúk a starať sa o vlastné zdravie. 

ŽELANIE NA ZÁVER
Prajem si, aby sme sa dožili v zdraví 
tých na prednáškach často spomínaných 
100 až 120 rokov a mohli aj naďalej 
šíriť myšlienky a poznatky o produkcii  
Dr. Nona a pomáhať tak iným ľudom. 
Veď pomoc a láska je pre život nesmierne 
potrebná.”

- Oľga (Bojnice)
Autorizovaný článok.

Skúsenosti detskej sestry
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 Strašiak menom

Borelióza

Častokrát sa na nás prostredníctvom kontaktného 
formulára na webe www.zdravyanezavisly.sk obraciate  
s otázkami súvisiacimi s Lymskou boreliózou. Preto 
tejto nielen sezónnej problematike venujeme priestor 
aj na stránkach Magaseenu. 

Lymská borelióza je multisystémové infekčné ochorenie posti-
hujúce najčastejšie kožu, kĺby, srdce a nervový systém. Antibio- 
tická liečba nedokáže borely z tela vždy úplne odstrániť. Lieči 
sa podávaním vysokých dávok antibiotík rôznych druhov.  
V tíme Dr. Nona už  máme niekoľko úspešne riešených prípadov 
boreliózy. Prístup pacientov si ale vyžaduje dôveru, trpezlivosť, 
odhodlanie a dôslednosť. 

PREVENCIA PRED CESTOU DO PRíRODy

V letnom období ľudia častejšie navštevujú prírodu, a tak sa od 

mája do septembra vystavujú možnosti infekcie baktériou Spiro-
chétou prenášanou kliešťom, s následkom možného infekčného 
ochorenia - Lymskou boreliózou. 
Premorenosť kliešťov na Slovensku boréliou je zhruba 10%,  
v niektorých ohniskách môže byť vyššia. Aby sa človek infiko-
val je potrebná prítomnosť kliešťa na koži viac ako 24 hodín. 
Preto každodenná prehliadka tela i odevu v rizikových mesia-
coch môže byť prevenciou proti vzniku ochorenia. Odporúčame 
vyhýbať sa miestam, ako je  vysoká tráva, krovie a podobne. je 
potrebné nosiť ošatenie pokrývajúce čo najväčšiu časť tela, 
hlavne ponožky, topánky a dlhé nohavice. Na nekryté časti 
použite špeciálne repelenty odpudzujúce kliešte. Dobré je užiť 
pred prechádzkou do prírody i vitamín skupiny B. 

Ak ste so sebou mali na prechádzke psa, skontrolujte ho tiež.  
U neho sa ochorenie prejaví horúčkou, nechutenstvom, opu-
chom kĺbov, stuhnutou chôdzou alebo krívaním. V takom prí-
pade je potrebné vyhľadať veterinára.

AKO SPRÁVNE VyBRAť KLIEŠťA

Kliešť na koži drží tak dobre preto, lebo je tam prilepený. Jeho 
fixačný orgán zvaný chobôtik, podobný dlhej skobe so spätnými 
zúbkami, vytvára spolu s párovými klepietkami uloženými nad 
chobôtikom kanálik, ktorým kliešť nasáva krv do ústneho otvo-
ru. Aby sa na tomto mieste udržal počas niekoľkých dní cica-
nia, vylúči látku podobnú sekundovému lepidlu a po celom 
obvode hlavičky okolo chobôtika sa ku koži prilepí. Preto sa na 
koži udrží aj pri 200-násobnom zväčšení svojej hmotnosti. Keď 
sa kliešť napije, slinami najprv lepidlo rozpustí a potom voľne 
odpadne. Pri vyberaní z kože ho preto musíme najprv odlepiť.
 
1. Kliešťa uchopíme pinzetou za hlavičku, čo najbližšie pri koži 

a urobíme jednu až dve otočky tak, aby bol stále v jednej 
rovine, kolmo ku koži. Je jedno, ktorým smerom.

2. Po jeho odlepení už len ľahko potiahneme kolmo proti 
pokožke a kliešť je vonku.

3. Miesto po kliešťovi ihneď vydezinfikujeme. Na tento účel 
fantasticky poslúži *ústna voda. Na postihnuté miesto 
potom aplikujeme hrubšiu vrstvu *Telového mlieka Solaris.

POZOR NA NESPRÁVNE TECHNIKy

•	 Kliešťa nepotierame ani na neho nekvapkáme olej. Ten mu 
upchá dýchacie otvory na boku tela a začne sa dusiť. Sám sa 
snaží z tela uvoľniť a začne s rozpúšťaním cementu. Preto 
vpúšťa do rany väčšie množstvo slín, v ktorých sú zárodky 
prenášaných chorôb a tým sa zvyšuje riziko ich prenosu. 

•	 Ďalšia nesprávna metóda je priložiť na kliešťa jemne 
navlhčený vatový tampón a niekoľkokrát na koži zakrúžiť. 
Jeho skoba totiž zostane v koži, kde sa opuzdrí a vytvorí 
malú hrčku. 

•	 Ak kliešťa pri vyberaní uchopíme za mäkké bruško, resp. až 
za hlavičkou a násilne ťaháme proti koži, tak ho roztrhneme 
a v koži zostane prilepená celá hlavička. 

PRíZNAKy LyMSKEJ BORELIóZy

Borelióza sa prejavuje najčastejšie horúčkou, únavou, bolesťami 
svalov a kĺbov, ale predovšetkým u 80% pacientov výraznou 
červenou škvrnou, nazývanou erythema migrans, ktorá sa obja-
vuje v mieste prisatia kliešťa. Škvrna sa zväčšuje a má ohraničený 
lem s bledším miestom v strede. Viditeľná je niekoľko dní po 
prisatí kliešťa, ale aj po niekoľkých týždňoch. Tato fáza môže 
pripomínať chrípkové príznaky. Časom sa môžu vyskytnúť rôzne 
prejavy postihnutia nervového, kardiovaskulárného a kĺbového 
systému. Nervové príznaky zahŕňajú bolesti hlavy, tuhnutie šije, 
poruchy citlivosti a hybnosti, ochrnutia tvárového nervu, boles-
ti v chrbte a v končatinách. Srdcové obtiaže môžu pripomínať 
infarkt myokardu. Neliečené ochorenie môže prejsť do chroni-
ckého štádia. Diagnózu je možné stanoviť vyšetrením krvi 
špeciálnymi testami.  Tie sa vykonávajú mesiac po uhryznutí 
kliešťom, zatiaľ čo lekári vám už hneď pri prvotnom podozrení 
nasadia niekoľko druhov antibiotík. 

ČO NA TO ALTERNATíVA

Pri potvrdení lymskej boreliózy odporúčame okamžite nasadiť  
regeneračný boreliózny recept Dr. Nona, ktorý nájdete 
nižšie. Celkovej regenerácii je potrebné pomôcť aj dôkladným 
dodržiavaním detoxikačných zásad a úpravou stravy, ktoré náj-
dete na 28. strane. 
Dobré skúsenosti sa dosahujú aj za pomoci bylinnej tinktúry  
z koreňa Štětky soukenické. Niektorým pacientom sa ako dopl-
nok osvedčil minerálny roztok MMS. 

RECEPT DR. NONA NA LyMSKú BORELIóZU

•	 *Okseen - nasadiť pri akútnom stave! Dávkovanie prvé 2 dni 
5-5-5, potom dobrať v dávkovaní 2-0-1

•	 po skončení nasadiť *Ravseen - 2-0-2 (resp. podľa váhy)
•	 *Reumoseen - dávkovanie 1-0-1
•	 *Fáza 3 – dávkovanie 2-0-0
•	 *Pleťová bahenná maska - nanášať na bolestivé kĺby alebo 

zapálené časti nervov
•	 odporúčame užívať aj doplnkové preparáty na posilnenie 

imunity: *Soli z Mŕtveho mora, *Telové mlieko Solaris, *Dy-
namický hydratačný krém, čaj *Gonseen, tyčinky *Dakseen  
a polievku *Soupseen

RECEPT NA BIOREPELENT PROTI KLIEŠťOM

Na prípravu potrebujete:
•	 1 vrecúško rozmarínu (kúpite v oddelení korenín)
•	 1 liter vody
•	 1 PL bieleho vínneho octu
•	 nádobku s rozprašovačom

Vodu privedieme do varu, vsypeme do nej rozmarín a necháme 
poriadne vylúhovať až do vychladnutia. Scedíme, pridáme vínny  
ocot, prelejeme do nádobky s rozprašovačom a uložíme do 
chladničky. Pred každým výletom do prírody si nasprejujeme 
telo, najmä nohy od kolien dole a obuv.

Zdroj informácií: Zdravie.pravda.sk, Borelioza.sk, Aktuality.sk

Video výpovede spokojných klientov 
nájdete na stránke www.zdravyanezavisly.sk
v článku Zbohom, lymská borelióza.
Alebo čítačkou na svojom smartfóne 
nasnímajte QR kód.
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ČO MOŽNO O KLIEšťOCH NEVIETE:

Kliešte nechytíte iba v prírode, sú aj v meste. Nájdete ich v mest-
ských parkoch i na sídliskách, bez problémov prežijú všade, kde je 
kúsok nízkeho porastu. 

Kliešte nepadajú zo stromov, žijú na zemi, akurát majú tendenciu 
migrovať smerom hore. Nachádzajú sa v porastoch do 1 metra  
a lezú na steblá trávy a kríky, kde čakajú  na svojho hostiteľa.

Uhryznutie kliešťom nebudete cítiť, je úplne bezbolestné. Keď sa 
kliešť zahryzne, je tak malý, že je nemožné to zachytiť. Čím dlhšie 
je prisatý, tým je aj väčší a miesto zahryznutia môže začať svrbieť. 

Nie každý kliešť je prenášačom nebezpečných ochorení. Kliešte 
sa infikované nerodia, nebezpečné mikroorganizmy do seba dos-
távajú až počas života. Okrem toho je pre prenos infekcie dôležité, 
ako dlho bol prisatý.  
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v amerike som PrePadla
    smoothie nápojom

v e r o n i k a 
grondžáková

veronika (19) pochádza z kežmarku a vo svojich šestnástich rokoch 
sa stala dosiaľ najmladšou registrovanou distribútorkou a Directorkou 
Dr. nona na Slovensku. k produkcii sa dostala prostredníctvom 
svojej mamky evy, ktorá je úspešnou Group Directorkou spoločnosti. 
veronika je študentkou gymnázia, rozpráva štyrmi cudzími jazykmi 
a medzi jej koníčky patrí fotografia a keramika. uplynulý rok strávila 
na Floride štúdiom na Canterbury High School, kde sa zdokonaľovala 
v angličtine a zbierala cenné životné skúsenosti. Paradoxne, práve 
v štátoch objavila čaro zdravého stravovania a smoothie...

KAPITOLA 1.   MôJ ŽIVOT, ZDRAVIE A DR. NONA
“Od deviatich rokov som aktívne hrávala tenis a pravidelne sa zúčastňovala rôznych tenisových turnajov. Zastavi-
lo ma až zranenie - zlomené zápästie, roztrhané šľachy a ganglión. Operácii som sa síce nevyhla, ale vďaka *Ba-
henným zábalom, *Dynamickému hydratačnému krému a *Kvartetu solí som rehabilitáciu zvládala veľmi rýchlo  
a  bezproblémovo. Jazvička, ktorá mi po operácii zostala sa nádherne zahojila a dnes ju už takmer nie je vidieť. 
Skvelé skúsenosti mám aj s regeneráciou organizmu počas 40°C teplôt bez použitia liekov alebo antibiotík.  
V taký čas je potrebné nasadiť čaj *Gonseen, jesť každú polhodinku tyčinku *Dakseen a robiť si zábaly z *Kvarteta 
solí. Postupne vám teplota začne klesať a maximálne do troch dní budete fit bez použitia akýchkoľvek liečiv.

KAPITOLA 2.   ŠTúDIUM A AMERICKé STEREOTyPy
V auguste 2013 som na rok odcestovala študovať na strednú školu do Fort Myers na Floride. Chcela som okúsiť 
istú dávku dobrodružstva, spoznať novú krajinu, odlišný systém vzdelávania a vyskúšať si trochu samostatnosti. 
Domov som sa vrátila po necelom roku. Teraz, s odstupom času, môžem zhodnotiť, že to bola úžasná skúsenosť, 
ale naspäť by som sa nechcela vrátiť. Život v rodine rodených Američanov bol pre mňa veľmi ťažký. Zrazu si 
uvedomíte, že mnoho z vecí, ktoré nám v našich končinách prídu ako úplne prirodzené, tam jednoducho nie sú. 

Tak napríklad také nakupovanie jedla. Bývala som v dvoch rodinách a v oboch sa mi stalo, že na nákupy chodi-
li len v nedeľu! Navyše  stále kupovali to isté - chlieb, mlieko, nejaké polotovary a kopec chipsov, pretože tie  
u nich fungujú ako príloha k všetkému. Veľakrát sa mi stalo, že v domácnosti chýbali akékoľvek potraviny. Rodi-
ny tam totiž žijú len na donutoch, fast foodoch, bufetoch a večerných donáškach pizze a číny. Každý jeden deň! 
Najbizardnejšie na tom celom je to, že Američania majú krásne priestranné domy, moderné a plne vybavené 
kuchyne, ale takmer žiadne hrnce. Veď na čo by im aj boli? Oni nikdy nevaria.

A čo typické americké stereotypy, ktoré poznáme z filmov? Väčšina z nich je naozaj skutočná. Je pravdou, že 
Američania sú obézni a stravujú sa v rýchlych občerstveniach. Život na strednej vyzerá ako v tínedžerskom seriáli  
- je tam partia dievčat, ktoré sú nesmierne obľúbené a každého ohovárajú, je tam kapitán amerického futbalu, 
do ktorého sú všetky baby zo školy zbláznené a pokiaľ sa chcete vyhnúť písomke, tak to sa treba chytiť za brucho  
a skočiť na návštevu k školskej sestre. Decká na škole sú k učiteľom nesmierne drzé, majú úplne pomýlené hod-
noty a nehanbia sa to priznať. Na prvom mieste sú u nich peniaze a značkové oblečenie. Ak ste vo filmoch videli 
šialené domové žúry, kde alkohol tečie prúdom, len čo rodičia opustia dom, tak ani tie nie sú výmyslom. Je úplne 
bežné, že sa vám do domu naženie aj stovka ľudí, pričom väčšinu z nich nepoznáte. Jeden o párty povie druhému, 
ten ďalšiemu a ďalšiemu. Vzhľadom na to, že na Floride je vlhko, v každom dome nájdete množstvo švábov. V 
mojej rodine bolo prísne zakázané čokoľvek jesť alebo piť v posteli, inak by som sa ich už nezbavila. Jazdiť iným 
ako školským autobusom sa nikomu neodporúča, pretože sú nebezpečné, jazdí nimi iba najspodnejšia vrstva 
obyvateľstva a pripomínajú skôr ghetto. Všetky miesta (napríklad domová štvrť a škola alebo nákupné centrum) 
sú od seba nesmierne vzdialené a prepojené autostrádami. Premiestňovať sa medzi nimi je možné len autom.

Život vo Fort Myers však mal aj svoje výhody. Stále tam bolo teplo a iba tridsať minút jazdy bicyklom bola mestská  
pláž, kde som sa denne chodievala učiť alebo relaxovať. V mori som z tesnej blízkosti videla voľne plávajúce 
delfíny po prvýkrát v živote. Zažila som úžasné oslavy Halloweenu, ktorými tam žijú úplne všetci. Chcela som si 
to vyskúšať, a tak som aj ja chodila v maske od domu k domu. Dokonca som tak dostala sladkosti od Phila Rudda, 
bicistu kapely AC/DC. 
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Americký školský systém je úplne iný, než na aký sme zvyknutí my. Učíte sa tam len zopár predmetov, ale tie 
preberáte dôkladne do hĺbky. V triedach ste rozdelení podľa vašej úrovne poznatkov, nie podľa veku. Tak sa 
môže stať, že sa tretiak stretne na hodine matematiky s nadpriemerne šikovným prvákom. Pokiaľ si vyberiete 
prírodné vedy, máte k dispozícii prvotriedne výučbové pomôcky. O podmorskej biológii sme sa neučili len  
z obrázkov a učebníc. Každú hodinu sme mali labák, kde sme priamo skúmali danú problematiku, napríklad 
sme pitvali žraloka či hviezdicu. Vybrať si môžete aj umelecké odbory ako fotografovanie, herectvo či hudobné 
nástroje. V takom prípade vám škola zabezpečí dostatok materiálu ako zdokonaľovať svoj talent a príležitosti, 
kde ho ukázať. 

Medzi moje predmety patrila už spomínaná matametika, chémia, podmorská biológia, americký dejepis, an-
glický a francúzky jazyk, fotografovanie, keramika, personal fitness a zdravie. Teší ma, že v niektorých z nich 
som zastupovala školu na rôznych súťažiach. Tak napríklad moja fotka reprezenzovala Canterbury High School 
na Art Festivale a vďaka môjmu tenisovému umeniu sa zasa škola po prvýkrát v histórii svojej existencie prebo-
jovala až do štátneho kola stredných škôl v Orlande vo štvorhre. V dvojhre som vyhrala všetky zápasy v distrikte. 

KAPITOLA 3.   PREČO PRIŠLA ZMENA
Aj keď som sa snažila jesť čo najmenej polotovarov, nikdy sa im úplne nevyhnete, najmä ak nemáte prístup  
do nákupného centra, ktoré je od vášho domu vzdialené niekoľko desiatok kilometrov. Obedy v škole pozo-
stávali stále z toho istého. Mali sme na výber fast food alebo žemľu, vyprážané mäso a hranolky. Doma som 
častokrát nenašla nič iné ako jogurt alebo cestoviny. Suroviny na omáčku by ste však už hľadali márne. Tak sa 
stalo, že po pol roku v Amerike som pribrala osem kíl. A to aj napriek tomu, že som každý deň behala a cvičila. 
Začala som sa cítiť zle a vedela som, že potrebujem uskutočniť poriadnu zmenu.

Kúpila som si knihu Victorie Boutenko Zelená pre život a úplne som si ju zamilovala. Spísala som svojej rodine 
zoznam, čo mi majú nakúpiť a začala som sa stravovať sama. Ráno som si pripravila trištvte litra smoothie, ktorý 
som si so sebou zabalila do školy. Zbalila som si nejaké orechy a ovocie na deň a večer po príchode domov som 
zjedla už len rybu alebo zelený šalát. úplne som vylúčila akékoľvek pečivo alebo cestoviny. Mäso som minima-
lizovala na 1x týždenne. 
Takmer okamžite som pocítila rozdiel - mala som viac energie, cítila som sa zdravšia a vitálnejšia. ľahšie sa 
mi učilo a pri tréningu som toho vydržala viac. Kvalita môjho života sa neporovnateľne zlepšila. A nielen mne 
- moja angličtinárka bola tehotná, a tak som jej každý deň nosila do školy pohár smoothie nápoja. Dodnes sme  
v kontakte, dieťatko je už na svete a ona mi ďakuje za to, že sa mu tak skvele darí. Nepoľavila som ani po návrate 
domov na Slovensko, svoje novonadobudnuté stravovacie návyky naďalej dodržiavam.

KAPITOLA 4.   PRODUKTy DR. NONA A AMERIKA
Produkcia Dr. Nona je súčasťou môjho aj mamkinho života už dlhé roky. A tak som si samozrejme nevedela 
predstaviť rok bez nich. Preto som si na cestu nabalila kufor plný všetkého, čo bežne používam, prípadne budem 
potrebovať - *Dynamický hydratačný krém, *ústnu vodu, *Dakseen, *Chocoseen, *Okseen, *Reumoseen, *Telové 
mlieko Solaris, *Šampón na vlasy, *haloGel, *Bahennú masku a ďalšie. 
Keď mi zásoby došli, musela som si ich objednať. A tak som si na vlastnej koži vyskúšala čaro sieťového marke-
tingu, ktorý nepozná hranice krajín. Na internete som si našla kontakt na americký distribučný sklad Dr. 
Nona, zavolala tam a objednala si, čo som potrebovala. Prebehlo to bezproblémovo - do troch dní som mala 
tovar doma, body pripísané na mojom riaditeľskom účte a všetko to bolo vybavené na moje registračné ID číslo, 
ktoré som dostala na Slovensku. Jednoduché, však?
O Dr. None a jej úžasnej produkcii vedia aj moji priatelia a učitelia v škole. Dokonca už máme za sebou spolu  
s mamkou aj nejaké prednášky cez Skype.

Na záver by som sa chcela poďakovať mojim rodičom za podporu a možnosti, ktoré mi dali. Vďaka nim sa mi 
otvorili dvere nových skúseností a poznatkov.”

- Veronika (Kežmarok)
Autorizovaný článok.
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MAKROBIOTICI - stravu majú zloženú 
zo 60% z obilnín, strukovín, zeleniny a 
morských rias, obmezujú mliečne výrobky 
a cukor
VEGETARIÁNI - nejedia mäso
VEGÁNI - nejedia nič živočíšneho pôvodu 
(ani vajíčka, mlieko a syry)
VITARIÁNI - sú ľudia, ktorí nekonzu-
mujú varené ani inak tepelne upravované 
potraviny, jedia iba surovú prirodzenú tzv. 
raw stravu - zeleninu, ovocie, klíčky, orechy, 
semená
FRUTARIÁNI - konzumujú ovocie, orechy, 
semená, mali by to byť iba čerstvé plody, 
podľa možností lokálne a bez chémie

superpotravina: chia semienka

Chia semienka sú hotovou energetickou elektrárňou. Obsahujú veľký 
podiel rozpustnej vlákniny, ktorá spomaľuje premenu sacharidov na jed-
noduché cukry, čím sa energia z potravy uvoľňuje pomalšie. Budete sa 
tak cítiť dlhšiu dobu sýty, čo uvítate najmä, ak ste sa rozhodli chudnúť. V 
chia semienkach nájdete 5x viac vápnika ako v mlieku a majú vysoký ob-
sah omega 3 a 6 nenasýtených mastných kyselín. Neobsahujú cholesterol  
a znižujú krvný tlak. Navyše sú výborným antioxidantom, detoxikujú 
organizmus a sú bohaté na vitamíny skupiny B, konkrétne vitamín B17, 
nazývaný amygdalín. Slúžia ako prevencia proti rakovine. Recept na chia 
puding nájdete na strane 83.

superpotravina: maca
Maca je prastará liečivá bylina z Peruánskych Ánd. Súčasný 
vedecký výskum potvrdil jej výrazný účinok na zlepšenie 
fyzickej a psychickej výkonnosti, predlženie života  
a predovšetkým významný vplyv na reprodukčné zdra-
vie. Napomáha pri sexuálnej impotencii mužov, frigidite 
žien a neplodnosti. Maca stimuluje mozgové centrum, 
reprodukčné orgány, pomáha riešiť krízu stredného veku, 
syndróm vyhorenia, zvyšuje libido a výrazne podporuje 
erekciu. Pre svoje účinky je nazývaná Peruánskou modrou 
tabletkou. Klinické testy potvrdili pozitívny vplyv na ob-
jem semena, pohyblivosť a počet spermií. Maca pôsobí 
proti duševnej vyčerpanosti, stresu, posilňuje psychickú 
odolnosť. Posilňuje a omladzuje organismus, zmierňuje 
príznaky starnutia, podporuje rast svalovej hmoty.

poznáte amarant?
Zo všetkých obilnín sa práve amarant môže pýšiť 
najväčším obsahom bielkovín.  Je zdrojom lysínu - cennej 
esenciálnej aminokyseliny, ktorá podporuje tvorbu 
mozgových buniek a duševný vývoj, preto by nemal 
chýbať v jedálničku našich najmenších. Amarant je bo-
hatý hlavne na železo, vápnik, horčík a kyselinu listovú. 
Z vitamínov v ňom nájdeme C, B a E. Má veľa vlákniny 
a je zdrojom rutínu - látky, ktorá priaznivo pôsobí na 
naše cievy. Vďaka svojmu zloženiu je amarant vhod-
ným jedlom pre športovcov, pretože podporuje nárast 
svalovej hmoty. Zo zdravotného hľadiska znižuje cho-
lesterol a pravidelná konzumácia je skvelou prevenciou 
civilizačných ochorení, vrátane rakoviny.  Odporúča sa 
aj pri redukčných diétach, pretože má nízky glykemický 
index a dokáže zasýtiť na dlhšiu dobu. Podobne ako qui-
noa určite poteší celiatikov, pretože neobsahuje lepok.

... avokádo je ovocie

Avokádo je veľkým bobuľovitým ovocím, 
ktoré sa pestuje v tropických krajinách. 
Jeho veľkosti sa líšia - najmenšie majú 
veľkosť vajíčka, tie najväčšie vážia aj kilo. 
Avokádo obsahujte vitamíny E, C, B1 či 
draslík a zároveň málo sodíka, preto sa jeho 
konzumácia odporúča pri problémoch  
s krvným obehom. Avokádo obsahuje železo, 
a to v takej forme, ktorá je pre náš orga- 
nizmus stráviteľnejšia ako v iných druhoch. 
Preto je vítaný v tehotestve a puberte, kedy 
sú nároky na príjem železa vyššie.
Avokádo je výživné, nie však kalorické 
ovocie. Odporúča aj osobám trpiacim 
cukrovkou. Má tiež blahodárny vplyv na 
tráviaci trakt - pri žalúdočných vredoch  
a gastritíde, a tiež na nervovú sústavu.

... paradajka bola ovocie

Paradajky boli kedysi považované za jedovaté a využívali 
sa len ako okrasné kríky. Už koncom 19. storočia ľudia 
riešili otázku či paradajky patria medzi zeleninu alebo ovo-
cie. Vzhľadom na to, že plody paradajky vznikajú oplod-
nením kvetu, z botanického hľadiska patria medzi ovocie. 
Týmto poznatkom argumentoval istý americký podnikateľ, 
ktorý nechcel platiť vysokú zeleninovú daň. Preto musel v 
roku 1893 rozhodnúť najvyšší americký súd a paradajky 
oficiálne uznal za zeleninu. Tak sa spory nadobro uzavreli.
Paradajky obsahujú množstvo vody, vlákniny, vitamínov 
A, B, C, E, antioxidačné látky a draslík. Draslík pomáha 
pri znížení krvného tlaku a odstraňovaní škodlivých látok  
z nášho organizmu. Paradajky sú veľmi vhodné počas 
chudnutia. Chróm, ktorý sa v nich nachádza vyvoláva dlho- 
dobý pocit sýtosti.

Olivy sú považované za jeden  
z najstarších druhov ovocia. K 
ich vzniku sa viažu rozličné mýty  
a dočítať sa o nich môžete aj Ho-
mérovej Iliade a Odysei.
Olivy obsahujú vitamíny K, D, 
E, prírodné antioxidanty, železo  
a meď. Vďaka tomu účinne chránia 
bunky pred voľnými radikálmi 
a pôsobia aj ako prevencia pred 
kardiovaskulárnymi ochoreniami.  
Olivy dokážu zlepšiť priechodnosť 
ciev a chránia bunky pred rakovi-
novým bujnením. 
Liečia kožné poranenia, podporujú 
trávenie, urýchľujú metabolizmus, 
zlepšujú vyprázdňovanie a detoxi-
kujú celý organizmus.

Vedeli ste, že?

... melon je zelenina

Melóny, hoci sa im hovorí ovocie pre ich 
sladkosť, sú vlastne zelenina. Patria do 
čeľade tekvicovitých, ako napríklad uhorky. 
Melón je vynikajúci pre naše cievy - pomáha 
regulácii vysokého krvného tlaku, erektilnej 
dysfunkcie u mužov, pri ochoreniach srdca 
a pri diabetes mellite 2. typu. Hrá významnú 
úlohu v imunitnom systéme a hlavne v pre-
vencii rakoviny prostaty (obsahuje lykopén 
ako paradajky). Patrí medzi alkalizujúce 
potraviny. Je zriedka alergénom, takže je 
vhodný pre všetkých. Svojím vysokým ob-
sahom vody predstavuje príjemný spôsob  
na rehydratáciu organizmu.

... ananás nerastie na strome

Ananás je viacročná rastlina s výškou pol až 1,5 metra. Rastie 
vo vlhkých trópoch. Darí sa mu aj ako izbovej rastline, ktorú si 
môžete dopestovať z ružice plodu. 
Čerstvý ananás obsahuje okolo 90% vody, 10% sacharidov,  
v menšom množstve aj rastlinné bielkoviny a vlákninu. Má veľký 
obsah provitamínu A, vitamínov skupiny B, najmä tiamínu, ri-
boflavínu a kyseliny listovej, vitamínu C a vitamínu H (biotín). 
Ten je známy svojim priaznivým vplyvom na pokožku, vlasy  
a nechty. Za najcennejšiu látku sa považuje bromelaín - enzým, 
ktorý zlepšuje trávenie bielkovín, rozpúšťa krvné zrazeniny a má 
aj protizápalové účinky. Ananásová dužina odvodňuje, preto sa 
stala obľúbenou súčasťou redukčných diét a očistných kúr.
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sladkosti
Kathushkine kulinárium predstavuje šesť receptov, pri ktorých sa nemusíte báť výčitiek svedomia ;-)

3.1. 2.

4. 5. 6.

1. BEZLEPKOVé PALACINKy
#vegan

250 g guľatozrnej ryže
200 ml filtrovanej vody
40 g vlašských orechov
1 zrelá hruška
štipka soli
kokosový olej na panvicu
obľúbená náplň (napr. jahody 
rozmixované s lyžičkou medu)
posypané *Chocoseenom

Ryžu prepláchneme, zalejeme vodou 
a necháme cez noc namáčať. To isté 
urobíme s vlašskými orechmi, len ich 
namočíme v osobitnej miske. 
Ráno ryžu a orechy zlejeme a spolu  
s hruškou, štipkou soli a vodou
rozmixujeme na hustejšie cesto.
Pavnicu zľahka vymažeme kokosovým 
olejom, rozohrejeme, naberačkou nane-
sieme cesto, roztečieme do kruhu 
a pečieme ako klasické palacinky 
z oboch strán.

Jahodová plnka: 200 g čerstvých jahôd
200 g lúpaných mandlí (predom 
namočených)
4 PL agáve sirupu
2-3 PL kokosového oleja  
strúhaný kokos na zahustenie 
Mandle rozmixujeme na jemnú hmotu, 
pridáme ďalsie ingrediencie a ako 
posledné vmiešame jahody, ktoré sme 
predtým rozsekali nadrobno.

2. JAHODOVO-ČOKOLÁDOVÁ 
TORTA
#vegan #raw

Korpus: 400 g nasekaných orechov
6-8 datlí (alebo sliviek či fíg, ak sú 
sušené, vopred ich namočíme) 
4 PL agáve sirupu
200 g čerstvých jahôd

Všetky ingrediencie na korpus spolu 
rozmixujeme na tvarovateľnú, jemne 
mazľavú hmotu. Pripravíme si formu, 
vyložíme ju potravinárskou fóliou, aby 
sme s tortou mohli lepšie manipulovať 
pri servírovaní. Pripravenú hmotu pre-
miestnime do tortovej formy a od stredu 
roztláčame až ku krajom. Následne ju 
dáme na 30 minút do mrazničky. 
Potom formu vytiahneme a po jej 
obvode naukladáme pozdĺžne na polo-
vicu prekrojené jahody. Na vychladený 
korpus natrieme plnku, korpus znovu 
vložíme na 30 minút do mrazničky, aby 
všetko stuhlo. Natrieme ďalšiu plnku a 
znovu dáme na 30 minút do mrazničky. 
Nakoniec ozdobíme podľa vlastného 
uváženia a fantázie ovocím a znovu dáme 
na 20-30 minút stuhnúť do mrazničky. 
Po uplynutí tejto doby môžeme tortu 
hneď podávať. Ak ju chceme podávať 
neskôr, uložíme ju do chladničky.

Čokoládová plnka: 4-6 zrelých avokád
4-6 PL agáve sirupu 
4-6 PL nepraženého raw kakaa
2 PL kokosového oleja
Najprv rozmixujeme avokádo na hladkú 
hmotu, postupne pridávame sirup, 
kokosový olej, kakao a dochutíme.

3. POMARANČOVO-ČOKOLÁDOVý 
CHEESECAKE
#vegan #raw

Korpus: 1 hrnček lúpaných mandlí
1/4 hrnčeka raw kakaa
3 datle

Krém: 3 bio pomaranče
2/3 hrnčeka agáve sirupu
2  a 1/2 hrnčeka kešu orechov (namočené 
aspoň 3 hodiny)
3/4 hrnčeka kokosového masla

Suroviny na krustu dohladka rozmixu-
jeme. Vzniknutú masu rozprestrieme 
po spodku tortovej formy a prstami 
uťapkáme. Dáme tuhnúť do chladničky.
Nastrúhame kôru z pomarančov (mali 
by nám vyjsť aspoň 3 PL). Pozor, aby ste 
strúhali len oranžovú časť, pretože biela 
dreň je horká. Pomaranče odšťavíme 
(mali by sme dostať asi 2/3 hrnčeka). 
Namočené kešu orechy, agáve, kokosové 
maslo a pomarančový džús 
v mixéri rozmixujeme dohladka. 
Keď dostaneme hustý  krém, primiešame 
doň pomarančovú kôru a touto zmesou 
zalejeme krustu v tortovej forme. 
Pred servírovaním necháme cheesecake 
aspoň 4 hodiny stuhnúť. 

4. DROBENKOVý KOLÁČ 
S TOFU KRéMOM
#vegan

Drobenka: 250 g celozrnnej špaldovej 
múky
100 g trstinového cukru (alebo mix časť 
cukru a časť rozmixovaných hrozienok)
100 g Alsan Bio alebo tradičného masla
1 KL vanilkového extraktu
1 KL kypriaceho prášku bez fosfátu
štipka soli

Plnka: 250 g tofu natural
50 g trstinového cukru
1 KL vanilkového extraktu
citrónová kôra
100 g orechov
slivkový kompót (na obloženie)

V miske prstami premiešame suroviny a 
vyrobíme drobenku. V mixéry dohladka 
zmixujeme suroviny na náplň aj so

šťavou z kompóta.
Tortovú formu vyložíme papierom na 
pečenie. Z väčšiny drobenky (asi z 2/3 
alebo aj viac) prstami vyformujeme a 
jemne utlačíme spodok korpusu, 
potrieme ho náplňou, navrch poukla-
dáme slivky a posypeme zvyškom 
drobenky. Pečieme na 180 stupňoch po 
dobu asi 25-35 minút.

5. MALINOVý CHIA PUDING
#vegan #raw

4 dcl mandľového mlieka
chia semienka
hrsť mrazených malín
ovocie a oriešky podľa chuti

Mandľové (alebo iné obľúbené mlieko) 
rozmixujeme s malinami. Do takto 
ochuteného mlieka vsypeme chia 
semienka (podľa potreby), poriadne 
premiešame a necháme niekoľko hodín 
nabobtať, až kým nevznikne hustá „kaša“. 
Potom naservírujeme do pohárov s 
ovocím, semiačkami a orechami.

6. JAHODOVO-AGAROVÁ TORTA
#vegan

Korpus: 1,5 hrnčeka namočených 
orechov podľa vlastnej chuti
4-5 datlí 
2 PL agáve sirupu
1 PL nepraženého raw kakaa
lyžica kokosového oleja

Krém: 3 hrnčeky jahôd
2 PL agáve sirupu
1 balíček agaru
ovocie na ozdobu

Všetky suroviny na korpus rozmixujeme 
na masu, ktorú potom rozotrieme po 
spodku tortovej formy. Následne vložíme 
do mrazničky stuhnúť.
Jahody spolu s agáve rozmixujeme do 
hladka. Podľa objemu, ktorý sme získali 
prilejeme ešte vodu, aby sme spolu získali  
1 l a dáme variť. Následne pridáme agar 
podľa návodu, odstavíme zo sporáka 
a masu rýchlo nalejeme na korpus, 
pretože za chvíľu začne tuhnúť.
Ešte než agarová poleva úplne stuhne 
ozdobíme tortu ovocím a necháme 
vychladnúť. Uschováme v chladničke.

Ďalšie zdravé recepty nájdete na facebooku na 
www.faceboook.com/
KathushkineKulinarium 
alebo čítačkou 
na svojom smartfóne 
nasnímajte QR kód:
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s l á v n o s t n é
v y h l á s e n i e
v ý s l e d k o v
z a r o k 2 0 1 3

rovná sto päťdesiatka distribútorov dr. nona 
sa spolu stretla 25. januára 2014 v košiciach, 
aby si naplno vychutnali najväčší firemný 
sviatok roka - slávnostné vyhlásenie výsledkov 
a sumarizáciu vzostupov roka predošlého. 
Bol to deň plný úspechu, vďačnosti, krásnych 
ľudí, skvelého programu a radosti.

Fotogalériu zo Slávnostného vyhlásenia výsledkov nájdete
na blogu www.zdravyanezavisly.tumblr.com.

Alebo čítačkou na svojom smartfóne 
nasnímajte QR kód:
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Program slávnostného vyhodnotenia sa začal už krátko 
popoludní. Oficiálnemu vyhláseniu výsledkov zástupcami 
spoločnosti D.N.I.-EU predchádzalo líderské predstavenie 
inovovanej Rady riaditeľov Dr. Nona Slovensko a Rady lídrov 
Dr. Nona Slovensko, počas ktorého každý z prítomných 
členov načrtol svoju vlastnú cestu za úspechom a zdravím vo 
firme Dr. Nona. Celým dňom vtipne sprevádzal Amber Di-
rector Jozef Zetyák. 
Postupne sa so svojim odkazom predstavili všetci členovia 
Rady riaditeľov Dr. Nona Slovensko, menovite Jozef Čop, Ga-
briela a Anton Kunecoví, Anna Kravčáková, Gabriela Dere-
níková, Júlia Šoltésová, Kveta Predmerská a Miroslav Gajan.
Po nich nasledovali osobné vyznania Rady lídrov Dr. Nona 
Slovensko s ich inšpiratívnym odkazom pre všetkých prí-
tomných. Počuť ste mohli Danu a Miroslava Balážových, 
Slavomíra Sekelského a Jozefa Zetyáka. Blok uzavrel Senátor 
Jozef Fila. RýCHLy šTART 2013 - NOVÁČIK

1. miesto: Eva Semanská
2. miesto: Štefánia Kvačkajová
3. miesto: Stanislav Vaniak

NAjVyšší SKUPINOVý OBjEM 2013
1. miesto: Kvetoslava Predmerská
2. miesto: Darina Vargová 
                  Dana a Miro Balážovci 
                  Anna Kravčáková
3. miesto: Libuše Jankůjová
                  Jozef Čop 
                  Miroslav Gajan

DOSIAhNUTý VyŠŠí STATUS 2013
Gold Director: Slavomír Sekelský
Ruby Director: Dana a Miro Balážovci
Leader Director: Miroslav Gajan
                   Lucie Balážová a Michael Moder
                   Kvetoslava Predmerská

STABILNý Vyšší STATUS 2013
Stabilný Gold Director: jozef Fila
Stabilný Group Director: Anna Kravčáková 
                                   Kvetoslava Predmerská

DOVOLENKA V IZRAELI
Jozef Fila
Slavomír Sekelský
Dana Balážová
Kvetoslava Predmerská
Miroslav Gajan
Jozef Čop

Oficiálne vyhlásenie výsledkov spoločnosti Dr. Nona so sebou prinieslo viacero 
noviniek. Tou najväčšou z nich bolo bezpochyby predstavenie novej webstránky 
spoločnosti (viac o nej sa dočítate na strane 22 v sekcii Novinky - pozn. red.). Zatiaľ, 
čo nový svieži vizuál oficiálneho európskeho webu www.drnona.eu je už naplno 
spustený, v súčasnej dobe sa testuje aj online objednávací systém Solaris. 

Počas celého večera zaznelo viac než 35 oceňovaných mien a rozdalo sa dvoj-
násobné množstvo hodnotných vecných darov. Hudbe, zábave a tancu až do 
hlbokej noci viac nič nestálo v ceste.
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Štyridsiatka lídrov Dr. Nona zo Slovenska a Čiech si kon-
com januára 2014 vychutnala exkluzívny celodenný semi-
nár známeho českého motivátora Iva Tomana, ktorý sa  
v Košiciach predstavil po prvýkrát. Školenie na tému Mo-
tivácia a úspech bolo súčasťou akcie Slávnostné vyhlásenie 
výsledkov za rok 2013 spoločnosti Dr. Nona. 

Ivo Toman je český podnikateľ, marketingový odborník a školiteľ  
v oblasti osobného rozvoja. Preslávil sa tým, že sa aj najpriek svojmu 
hendikepu v podobe Tourettovho syndrómu dokázal vo svete obchodu 
presadiť a uspieť. Je najpredávanejším českým motivačným autorom. 
Dosiaľ vydal 9 kníh, 5 audionahrávok a 4 videoškolenia.

“Už dlho som túžil zúčastniť sa seminára pána Iva Tomana a nebol som 
sám. To, o čom viacerí z nás snívali, nám splnila spoločnosť D.N.I.-EU. 
Tento seminár bol totiž jej darom za našu prácu. Veľká vďaka patrí najmä 
pani Emílii Konečnej a Dmitrijovi Bululukovi. Ďakujeme za podporu a 
úžasný novoročný darček, ktorý si pre nás pripravili!” nechal sa počuť 
slovenský líder a senátor spoločnosti Jozef Fila. “Prednáška pána Toma-
na bola skvelá, inšpiratívna, motivujúca a vysoko profesionálne odvedená. 
Všetkým ju vrelo odporúčam!”

Líderský seminár  Iva Tomana

Fotogalériu zo seminára Iva Tomana nájdete
na blogu www.zdravyanezavisly.tumblr.com.

Alebo čítačkou na svojom smartfóne 
nasnímajte QR kód:

KDO JE IVO TOMAN?
Po roce 1989 začal Ivo Toman podnikat ve 
výrobě nábytku. “Vždycky jsem chtěl něco řídit; 
kromě toho, kdo by mě zaměstnal?” říká o svých 
začátcích. V podnikání se mu ale nedařilo a 
jeho dluhy se vyšplhaly na 5 mil. korun. Aby se 
zbavil dluhů, začal s přímým prodejem v multi-
level marketingu. Přes počáteční obtíže se brzy 
stal nejúspěšnějším prodejcem firmy. Ostatní 
začal školit víceméně z finančních důvodů, ale 
zjistil, že ho tato práce jednak baví a jednak má 
talent lidi zaujmout a strhnout. Z těchto školení 
vznikly jeho první knihy Jak začít MLM - strašák 
nebo příležitost a Jak budovat MLM.
Současně s přímým prodejem se Ivo Toman 
věnoval metodám osobního rozvoje jednotlivců, 
aplikované psychologii a marketingu. Získané 
poznatky zkoušel v praxi při prodeji finančních 
produktů a potravinových doplňků. Když začal 
zjišťovat, že pravidla a poučky vyčtené z knih 
jsou v řadě případů pro jeho praxi nepoužitelné, 
založil v roce 1998 společnost TAxUS. Tato 
společnost měla být laboratoří, ve které mohl 
Toman zkoušet nové postupy a strategie. 
V roce 2002 se přestěhoval do Prahy a o rok  
později začal s manželkou Martinou 
Králíčkovou vyvíjet novou metodu výuky cizího 
jazyka. Ivo Toman se dál zajímal o fungování 
lidského mozku. Rozšířil témata svých školení. 
O to, co funguje, se Ivo Toman podělil již s de-
sítkami tisíc lidí. Školil v České republice, na 
Slovensku, v Maďarsku a v Rakousku. 
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PouŽiTé Liečebné PRoGRaMY
NEPLODNOSť / STR. 20 / LUCIE BALÁŽOVÁ A MICHAEL MODER

ČISTENIE ZUBOV / STR. 24 / LIBUŠE JANKůJOVÁ

PRI CVIČENí / STR. 24 / LIBUŠE JANKůJOVÁ

DETOxIKAČNý RECEPT SLNIEČKO ZDRAVIA / STR. 29 

ZAPÁLENÁ CIEVA NA NOHE / STR. 69 / MAGDALéNA HORENITZKA

NACHLADNUTIE / STR. 70 / M. HORENITZKA

HNISAVÁ ANGíNA / STR. 70 / MAGDALéNA HORENITZKA

BOLESť HLAVy / STR. 73 / OľGA BUOCIKOVÁ

PLESEň NA NECHTOCH / STR. 73 / OľGA BUOCIKOVÁ

NÁDCHA / STR. 73 / OľGA BUOCIKOVÁ

DEPRESIE / STR. 73 / OľGA BUOCIKOVÁ

REUMATIZMUS / STR. 73 / OľGA BUOCIKOVÁ

HOJENIE ODRENíN / STR. 73 / OľGA BUOCIKOVÁ

LyMSKÁ BORELIóZA / STR. 75 / 



Spoločnosť Dr. Nona International 
Ltd. už tradične pripravuje pre klien-
tov rôznorodé akcie. Pravidelne raz 
mesačne je to populárna produktová 
akcia mesiaca, príležitostne sú to 
zľavnené vstupy a mimoriadne akcie,  
ale pre budovateľov siete majú 
najväčšiu hodnotu práve obľúbené 
dlhotrvajúce motivačné programy.

Dlhodobé motivačné programy sú pripravené tak, aby sa do 
nich mohol zapojiť ktorýkoľvek distribútor. Nie je nutné byť 
najúspešnejším pracovníkom, stačí pracovať cieľavedome a na 
plný výkon. V tejto kategórii sú dva programy: Bývanie a Auto. 
Programy sú príznačne odvodené od našich najčastejších cieľov. 

Charakter obidvoch programov je rovnaký a to, že za každú spl-
nenú podmienku programu získava distribútor prémiové body 
(PB), ktoré sa pripisujú na jeho osobný účet. Body sú pripis-
ované mesačne. Súťažiaci získa finančnú odmenu ako základ na 
kúpu bytu alebo auta. Všetky informácie týkajúce sa Programu 
Bývanie a Auto nájdete v brožúre spoločnosti Dr. Nona - Marke-
tingový plán a Motivačné programy.

úspešným plniteľom Programu Bývanie je Gold Director Jozef Fila, 
ktorý v máji 2014 obdržal od spoločnosti Dr. Nona šek v hodnote  
12 500€. Stal sa tak historicky druhým Slovákom, ktorý si takúto 
čiastku odniesol domov. Už teraz sa naskytá otázka - kto bude ďalší?

M o t i v a č n ý 
p r o g r a m 
Bý va nie a A u to

SKUPINOVé BODy:

každých 3 000 GVU ......... 1PB
každých 4 500 GVU ......... 2PB
každých 6 000 GVU ......... 3PB
každých 8 000 GVU ......... 4PB
každých 10 000 GVU ....... 5PB

OSOBNé BODy:

každých 1 000 PVU .......... 1PB
každých 1 500 GVU ......... 2PB
každých 2 500 GVU ......... 3PB

STATUS:

Master Director ......... 1PB
Amber Director ......... 1PB
Silver Director ............ 2PB
Ruby Director ............. 2PB
Gold Director ............. 3PB
Sapphire Director ....... 3PB

PRéMIOVé BODy (PB) V PROGRAME BýVANIE A AUTO SA ZARÁTAVAJú ZA TIETO PRACOVNé AKTIVITy:

Online Marketingový plán a motivačné programy
nájdete na www.issue.com/zdravyanezavisly.sk.

Alebo čítačkou na svojom smartfóne 
nasnímajte QR kód:

Šéfredaktor:
Katharina Kosturska

Prispeli a spolupracovali:
Jozef Fila
Michael Moder
Lucie Balážová
Libuše Jankůjová
Emília Konečná
Júlia Šoltésová
Kristínka Šedovičová
Magdaléna Horenitzka
Darina Vargová
Oľga Buociková
Veronika Grondžáková
a všetci účastníci fotosúťaže s Magaseenom

Kontakty:
Facebook - www.facebook.com/magaseenadventures
Instagram - www.instagram.com/magaseenadventures
Facebook - www.facebook.com/zdravyanezavisly.sk
Twitter - www.twitter.com/jozeffila
Vimeo - www.vimeo.com/zdravyanezavisly
Issue - www.issuu.com/zdravyanezavisly.sk
Tumblr - www.zdravyanezavisly.tumblr.com
Email - admin@zdravyanezavisly.sk

ww.magaseenadventures.vsco.co
www.zdravyanezavisly.sk

Nápady na články do ďalšieho čísla nám zasielajte na admin@zdravyanezavisly.sk.

Kontaktné údaje na distribučné centrá Dr. Nona na Slovensku:
D.N.I. - EU, s.r.o.

Štúrova 27
040 01 Košice

IČO: 36 792 381
DIČ: SK2022398796

č.ú.: 400 514 6111/7500 (ČSOB)
301 012 0851/0200 (VúB)

Otváracia doba:
Po - Štv: 9:00 - 17:00

Pia: 9:00 - 15:00
objednávky: objednavky@drnona.eu

transfer bodov: transfer.sk@drnona.eu

Košice, Štúrova 27:
Tel.: 055 / 720 34 10 - 11

Fax: 055 / 720 34 15
e-mail: kosice@drnona.eu

Bratislava, Mierová 16:
Tel. : 02 / 4363 0751

e-mail: bratislava@drnona.eu

Kontaktné údaje na distribučné centrá Dr. Nona v Českej republike:
D.N.I. - EU, s.r.o.

U Zvonařky 16, 120 00 Praha 2
DIČ: CZ25794345

č.ú.: 159851448/0300 (ČSOB)

Otváracia doba:
Po - Štv: 9:00 - 17:00

Pia: 9:00 - 15:00

Tel: 222 522 051
Fax: 222 522 052 

e-mail: praha@drnona.eu
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