
Bratislava - Začali ste po lete častejšie 
sedieť pri počítači a rozhodli ste sa pre-
ventívne bojovať proti bolesti chrbta se-
dením na lopte? Nepreháňajte to.

Na nové sedenie si zvykajte po-
stupne. Najskôr si na fitlopte 

poseďte pol hodiny, potom hodi-
nu denne. Môžete ju striedať s kla-
sickou stoličkou. Pri sedení by ste 
mali mať kolenný kĺb o trochu niž-
šie ako bedrový.

Výhodou fitlopty je, že ju môže-
te použiť nielen pri aktívnom se-
dení, ale aj na seriózny tréning. Pri 
sedení svaly musia pracovať, aby 
ste sa na lopte udržali. „Pomocou 
fitlopty môžete pôsobiť na hlboký 
stabilizačný svalový systém. Po-
hojdávanie, prevaľovanie na bru-
chu a chrbte, ktoré uvoľňuje a na-
ťahuje telo, zase odbúrava stres,“ 
približuje využitie fyzioterapeutka 
Barbora Krchňavá-Hanicová.

Či už sa rozhodnete na lopte len 
sedieť, alebo i cvičiť, 
musí mať správnu 
veľkosť. Pri výbere 
zohľadnite nielen 
výšku postavy, ale 
i dĺžku paže, kto-
rá súhlasí s prie-
merom fitlopty. 
Fitlopty sú väč-
šinou nafúknuté 
slabo a sú mäkké. 
Po nafúkaní ju dajte 
k stene, urobte si na 
nej značku a odmerajte 
to. Veľkosť lopty by ma-
la zodpovedať údajom 
na výrobku.

Nedajte sa zlákať 
nízkou cenou. Kva-
litná fitlopta je 
z odolného 
materiálu. 
Má vyššiu 

nosnosť a odolnosť. Máva prí-
jemný protišmykový povrch a len 
tak ľahko nesfúkne. Unesie do 

500 kg. Väčšina je navrhnutá 
pre osoby do 130 kg statickej 
hmotnosti.
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Som stále kosť
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Pravidelne užívam 
Vitamín K2 + D3

   Calcium Ovovital 
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Fit nemusí byť len lopta
Potešíte chrbát a posilníte si aj brušné svaly +++ Na cvičenie však celej rodine jedna nestačí 

Zvoľte si správnu veľkosť
výška dĺžka od pleca  veľkosť
človeka po zápästie  lopty
pod 140 cm 45 a menej 45 cm
140 až 160 cm 45 až 50 55 cm
160 až 180 cm 50 až 60 65 cm
nad 180 cm 60 a viac 75 cm 

Prečo sa oplatí?
- odľahčuje medzistavcové platnič-

ky a stavce
- posilňuje chrbtové a brušné svaly
- zlepšuje držanie tela i správny sed
- kompenzuje svalovú dysbalanciu
- je výbornou prevenciou poškode-

nia chrbtice
- uvoľňuje chrbát počas tehotenstva
- formuje postavu
- podporuje správny sklon panvy

UŽ V PREDAJI
V limitovanej sérii vo 

vybraných stánkoch s 1. 
knihou zo série odbor-
ných publikácii Harvardo-
vej lekárskej školy.

Bez vitamínov 
to nepôjde

BRATISLAVA

Každý z nás si myslí, že hladinu vápnika má ur-
čite pod kontrolou. Veď pijeme mlieko, jeme 

jogurty, občas si dáme makový koláč, oriešky...  
Ale s vápnikom to nie je také jednoduché. 

Vápnik je nevyhnutný pri vývoji, raste 
a obnove kostí, podieľa sa na imunitných 
procesoch, regulácii krvného tlaku, raste 
krvných, svalových aj kožných buniek. Dô-
ležitý je nielen počas detstva a dospievania, 
keď sa nám tvorí kostná hmota, ale najmä 
vo veku, keď už pomaly, ale isto začíname 
pozorovať prvé vrásky. 

Vtedy je už najvyšší čas, aby ste vedeli, na 
akom princípe, kedy a ako sa vápnik vstre-
báva. Užívať ho samostatne nestačí. Na to, 
aby sa efektívne vstrebal a uložil do kostí 
a zubov, sú potrebné aj spolupracujúce vita-
míny K2 a D3. A práve tu vzniká problém. Vy-
še 60 % ľudí má nízku hladinu vitamínu D3 
v krvi. I keď prijímajú dostatok vápnika, ich 
telo ho nedokáže správne využiť a uložiť. 

Oba vitamíny si naše telo nedokáže vy-
robiť v dostatočnom množstve, a preto ich 
treba dopĺňať. Dôsledkom ich nedostatku 
môže byť nielen problém s kosťami, ale aj 
únava, problémy so zubami, nespavosť, bú-
šenie srdca, lámavosť nechtov, nebudeme 
môcť spávať, trápiť nás budú kožné problé-
my či depresia. 

Denne by sme mali prijať 800 až 1 200 mg 
vápnika. Vyššiu dávku, až 1 500 mg na deň, 
potrebujeme v prípade zlomeniny.  Zvýšené 
nároky na vápnik majú tehotné, dojčiace že-
ny a ženy v menopauze.
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Ako ste na tom s vápnikom? 

Prečo PRÍRODNÝ vápnik? 
Odpoveď je jednoduchá. Prírodný vápnik vy-
robený z  vaječných škrupín má až o 30 % 
vyššiu vstrebateľnosť ako vápnik vyrobený 
chemickou reakciou. Bonusom je, že okrem 
vápnika obsahuje aj iné dôležité minerály, 
ktoré jeho vstrebávanie podporujú, a neob-
sahuje žiadne prídavné chemické látky, ktoré 
by zaťažovali organizmus. 

Zdravá kosť a osteoporóza. 

UŽ V PREDAJI
V limitovanej sérii vo 

vybraných stánkoch s 1. 
knihou zo série odbor-
ných publikácii Harvardo-
vej lekárskej školy.


