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Obchodní prezentace společností

Allivictus Tinktura 25ml

Allivictus Spray 10ml

66 k posílení imunity
66 účinný při
chronických
a opakujících se
onemocněních
66 ochrana před
kardiovaskulárními
a civilizačními
chorobami
66 detoxikace
organismu
66 Allivictus Tinktura je
určena dospělým,
mladistvým a dětem
od 3 let

AKCE

5+1

Allivictus

Akční a rabatové nabídky uvedené u obchodních prezentací společností žádejte u farmaceutických reprezentantů a telefonních operátorek společnosti TEAM 4 YOU® s.r.o. (není-li uvedeno jinak).
Akční a rabatové nabídky jsou časově omezené a jejich platnost či obsah může být změněn dle aktuálních
aktivit inzerenta.

AKCE

5+1

66 účinná pomoc při
akutních stavech
66 při onemocnění
horních cest
dýchacích
66 při infekcích
a zánětech v dutině
ústní (dásní, jazyka,
sliznic úst, včetně aft
a otlaků)
66 posílení lokální
imunity
66 při bolesti v krku,
chrapotu, ztrátě
hlasu
66 u zánětlivých váčků
kolem zubů

Informace o věrnostním programu Allivictu získáte
u obchodních zástupců společnosti TEAM 4 YOU®.
COORDWELL

Herstat® mast podporující hojení oparů
Naturální účinné řešení
ve všech fázích oparu
• Rychlá úleva od příznaků oparu
• Urychluje hojení
• Zastavuje pocit bodavé bolesti
• Efektivní v jakékoliv fázi oparu
• Obsahuje čištěný extrakt Propolisu ACF®

AKCE
4+1, 10+3
www.herstat.cz

TEAM 4 YOU®
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herbamedicus

Obchodní prezentace společností

HERBAMEDICUS® PANTHENOL PLUS
PANTHENOL PLUS Body balsam
Regenerační a zklidňující tělový balzám s vysokým podílem panthenolu (11%), obohacený
o unikátní bylinný komplex. Obsahuje aloe
vera, používanou jako první pomoc při popáleninách, rakytník, o kterém je známo, že zabraňuje dehydrataci a posiluje ochrannou bariéru
pokožky s dlouhodobým hydratačním efektem,
měsíček, vrbu, vilín, řepík, mandlový a avokádový olej. Balzám příjemně chladí, revitalizuje
a regeneruje pokožku podrážděnou nadměrným opalováním, neucpává póry a usnadňuje
tak dýchání pokožky. Rychle se vstřebává a
nezanechává stopy mastnoty.

PANTHENOL PLUS Cream

Speciální akce přes Vašeho obchodního
reprezentanta TEAM 4 YOU®

hero

Regenerační, zklidňující ochranný krém s
11% panthenolu, obohacený bylinným komplexem, který obsahuje aloe vera, rakytník,
vilín, řepík, měsíček, vrbu a také mandlový a
avokádový olej.
Revitalizuje a regeneruje pokožku podrážděnou
nadměrným opalováním.

Hypoalergenní mléka od Nutradefense, více informací na www.nutradefense.cz.
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Ostrovidky Neo

NOVENTIS

Obchodní prezentace společností

novinka

Doplněk stravy

Kapsle s vitamínem
A a zinkem pro zachování
dobrého zraku
Více luteinu. Obohaceno o vitamíny,
minerály a světlík lékařský.
• pro namáhané oči
• při častém sledování televize
a práci s počítačem
www.ostrovidky.cz

doplněk stravy

Doplněk stravy Ostrovidky Neo
obsahuje směs vitamínů (A, C, E),
minerálů (selen, zinek), karotenoidů
(lutein, zeaxantin) a rostlinných
extraktů (antokyany z borůvek,
světlík lékařský), které pozitivně
ovlivňují zrakové funkce u mladých
lidí a zachovávají jeho kvalitu
i v pozdějším věku.

AKCE

OTC United

5+1

Vynikající chuť, díky 100%ní přírodní pomerančové šťávě, určuje
tento výrobek dětem již od 3 let. Obsažené beta-glukanys vysokou
imunomodulační schopností jsou vhodně doplněny o echinaceu s virostatickým účinkem, vitamin C a pomerančovou šťávu s antioxidačním
ochranným působením.Jednotlivé složky přípravku, kvalitní Beta glukany získané extrakcí z hlívy ústřičné, v kombinaci s dalšími imunomodulačními látkami jsou všeobecně doporučovány k podpoře a posílení
imunitního systému organismu.
Obsah potravních doplňků v 1 dražé
Množství
Extrakt z hlívy ústřičné (Beta glukan 30%) 120,00 mg
Vitamin C
80,00 mg
Echinaceapurpurea extrakt 4:1
30,00 mg
Sušená pomerančová šťáva 100%ní
20,00 mg

rapeto

Speciální akce přes Vašeho obchodního reprezentanta TEAM 4 YOU®

Imugamin Effective pro děti 60drg. TRIBOX

Doplněk stravy, dražé s cukrem a sladidlem.

% D. D.D*.
není stanovena
100
není stanovena
není stanovena

* doporučená denní dávka.

Doporučené dávkování:
Děti 1 dražé - dražé je vhodné užívat ráno po jídle.
Dospělí 2 dražé (1 dražé 2x denně) – dražé je vhodné užívat po
jídle ráno a večer.

TEAM 4 YOU®

Více informací naleznete na  www.topqualityproduct.cz

praktické informace a akční nabídky pro moderní lékárnu
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stylpharma

Obchodní prezentace společností
DIOHES plus 60tbl.
Při žilních potížích a hemoroidech

VEPAMID 60+10 kps.
Komplexní péče o Váš zrak

AKCE
10+1, 25+5

AKCE
10+1, 25+5

vegall pharma

DIOHES micro 60tbl.
Při žilních potížích a hemoroidech

AKCE

5+1
novinka

Cholest-Ex, 14 sáčků
CHOLEST-EX je dietetická potravina pro zvláštní lékařské
účely, která je určena osobám se zvýšenými hodnotami
cholesterolu. CHOLEST-EX obsahuje rostlinné steroly takzvané fytosteroly, které jsou podobné cholesterolu a podporují v organizmu látkovou výměnu cholesterolu. Rostlinné fytosteroly jsou proto schopny příznivě ovlivňovat
zvýšené hodnoty „špatného cholesterolu“ (cholesterolu
LDL) a rovněž celkového cholesterolu.

vetrisol

Více informací o přírodních preparátech: www.vegall.cz nebo bezplatná linka: 800 100 140.

AKCE

3+1
AKCE

Wellness Food

3+1
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SPEED8

balení

EAN kód

MOC Kč

CLASSIC

10 ampulí/20ml

8 591 925 000 029

450

GRAPEFRUIT

10 ampulí/20ml

8 591 925 000 906

450

CHERRY

10 ampulí/20ml

8 591 925 000 302

450

CAPPUCCINO

10 ampulí/20ml

8 591 925 000 609

450

praktické informace a akční nabídky pro moderní lékárnu

Výhodné balení,
5ks za cenu 4ks

MAGAZÍN

Aktuálně

Syndrom
karpálního tunelu
Příznaky syndromu karpálního tunelu: trvalé palčivé bolesti, které
vás mohou v noci budit, porucha čití a mravenčení v ruce, ztuhlost
a otok zápěstí, ztráta svalové síly a obratnosti.
Syndrom karpálního tunelu se stává jednou

Léčba syndromu karpálního tunelu

zády, rameny, pažemi, rukama a zápěstím může

z nejčastějších nemocí z povolání a chorob

Lékař vám může předepsat silnější analgetika

odstranit bolesti a podporuje hojení.

poškozujících ruku. V České republice postihuje

s protizánětlivým účinkem a léky na uvolnění

přibližně 35 000 obyvatel, u kterých se

svalů. Závažnost postižení se zjišťuje

Alexandrova technika

onemocnění rozvíjí na podkladě opakujících

vyšetřením nervů (EEG). Obtíže zmírní injekce

Vyškolený terapeut provede analýzu držení těla,

se pohybů v práci nebo při ostatních

kortikoidů aplikované do zápěstí, ale neodstraní

uspořádání vašeho pracoviště a navrhne vám

činnostech. Ruku poškozují i úrazy a strnulé

příčinu. Na znehybnění zápěstí se používá

změny, které zabraňují chronickým poraněním.

držení zápěstí nahoru nebo dolů. Syndrom se

speciální fixátor, který v závažnějších případech

typicky vyskytuje u lidí pracujících na počítači,

pacient nosí celý den, jinak pouze v noci. Někdy

Chiropraxe

u pianistů, žurnalistů a dělníků pracujících

se na zápěstí přikládá snímatelná sádra.

Tato metoda uvolňuje chybné postavení

se sbíječkou. U těhotných žen se může

V těžkých případech je možné operačně

kloubů a stlačené nervy. Procvičujte zápěstí i

onemocnění objevit v důsledku zadržování

přerušit zápěstní vaz utlačující nerv. Po zákroku

další místa zásobovaná mediánním nervem -

tekutin a otoku měkkých tkáni.

obtíže rychle ustoupí, ale mohou se po čase

paži, rameno a krk. Elektrická nervová stimulace

obnovit.

pomáhá tlumit bolesti přerušováním přenosu

Průběh onemocnění karpálního tunelu

bolestivých nervových impulzů.

Karpální tunel je úzká štěrbina v oblasti zápěstí.

PREVENCE

Ze tří stran je ohraničený zápěstními kůstkami

Při práci na počítači se snažte udržovat zápěstí

Fytoterapie

a ze čtvrté pevným zápěstním vazem. Tunelem

v rovině, a nikoli ohnuté nahoru nebo dolů.

Někteří pacienti pociťují úlevu po bromelinu,

prochází do dlaně devět šlach a mediánní nerv,

Pokud v zaměstnání provádíte opakované

protizánětlivém enzymu z ananasu. Obvyklá

přenášející vzruchy z mozku do části ruky. Úraz

pohyby, dělejte si co nejvíce přestávek. Každou

dávka je 1000 mg dvakrát denně mezi jídlem.

nebo otok některé šlachy zmenší v karpálním

hodinu si protáhněte paže, zápěstí, ramena a

Účinek bromelainu posiluje současné užívání

tunelu prostor a následně dojde k útlaku

krční svaly jednoduchými cviky. Dejte ohnutou

vitaminu B6 (viz níže).

mediánního nervu. Stlačený a podrážděný nerv

paži za hlavu a lehce ji stlačujte druhou rukou

způsobuje bolesti, zánět, mravenčení a další

za loket dolů. Položte ruce na okraj stolu a

Výživa

charakteristické příznaky.

kružte rameny jedním směrem a poté zpátky.

Některé studie poukazují na pozitivní účinek

Syndrom karpálního tunelu může být uznán za

Pravidelně si masírujte a protahujte prsty,

vitaminu B6 v dávce 50 mg třikrát denně.

nemoc z povolání, ale léčba je často zdlouhavá

ohýbejte zápěstí nahoru a dolů a zavírejte a

Dávka přesahující 200 mg za den může ovšem

nebo bolestivá. Proto používejte všechny

otevírejte ruce, abyste zabránili otokům.

poškození nervu zhoršit. Na zánět a otok

předepsané pracovní pomůcky a postupy,

Při práci na počítači musíte mít zápěstí

můžete brát 100 až 400 mg vitaminu E denně.

abyste onemocnění předešli. Útlak mediánního

rovně propnuté. Pořiďte si ke klávesnici

nervu v karpálním, tunelu způsobuje bolesti a

podložku pod zápěstí. Vaše poloha musí co

Fyzioterapie

mravenčení prstů.

nejméně zatěžovat všechny klouby, záda

Pomáhá tlumit bolesti a odstraňovat příčinu

udržujte vzpřímená, plosky nohou si položte

obtíží. Léčba zahrnuje tělesná cvičení,

SVÉPOMOC

na podlahu. Pokud vám opěradlo židle

ultrazvuk, diatermii, elektrickou nervovou

U syndromu karpálního tunelu je nejdůležitější,

neposkytuje dostatečnou podporu, podložte

stimulaci, hydroterapii, střídání studených a

aby nedošlo k rozvoji příznaků. Při obtížích

si bederní oblast polštářkem nebo svinutým

horkých obkladů a preventivní cvičení.

ruku a zápěstí nezatěžujte, pokud možno ji na

ručníkem.
VAROVÁNÍ

čas znehybněte. Užívejte proti zánětlivé léky,
jako acylpyrin a ibuprofen, na ruku přikládejte

ALTERNATIVNÍ TERAPIE při léčbě syndromu

Léčbu syndromu karpálního tunelu

studené obklady. Při přetrvávání obtíží

karpálního tunelu

neodkládejte, prodlení může vést k trvalému
poškození nervu a poruchám funkce ruky.

navštivte lékaře.
Akupunktura
Stimulace meridiánů procházejících krkem,

TEAM 4 YOU®

praktické informace a akční nabídky pro moderní lékárnu
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Aktuálně

Skryté pravdy
v prenatální výživě
Praha, 21. 2. 2012 – Nové poznatky v oblasti prenatální výživy poukázaly
na naléhavou potřebu zvýšení informovanosti žen o důležitosti příjmu
kyseliny listové a DHA v těhotenství, ale i v průběhu jeho plánování či v
období kojení. Nad touto problematikou se sešli v rámci odborného panelu
specialisté z oblasti gynekologie a prenatální výživy. V rámci svých příspěvků
se zabývali tím, jakými kroky mohou ženy v současné době přispět k
přirozenému průběhu svého těhotenství.
Mezi odbornou i laickou veřejností se rozšiřuje
povědomí o zvýšené potřebě kyseliny listové
v průběhu těhotenství. Už méně se však ví,
že až 50 % žen nedokáže přeměnit kyselinu
listovou na aktivní formu, kterou je tělo schopné
využít. Příčinou je nedostatečná aktivita MTHFR
enzymu, způsobená genetickými poruchami.
Odpovědí na tento problém se stává látka
Metafolin®, která je výsledkem 10letého
výzkumu společnost Merck KGaA, Darmstadt,
Německo. Díky této látce si dokáže každá žena
v těle vytvořit optimální hladinu aktivní kyseliny
listové (tzv. folátů).

Co je Metafolin®?
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Metafolin® je stabilní vápenatá sloučenina
biologicky aktivní formy kyseliny listové
5 -methyltetrahydrofolátu (5-MTHF,
L-methylfolátu). Metafolin® je tedy aktivní
folát, který, na rozdíl od kyseliny listové, pro
svoje využití v těle nevyžaduje metabolickou
přeměnu. Jeho účinek není závislý na enzymu
MTHFR a je tedy přímo k dispozici pro použití
v těle.
Metafolin® poskytuje optimální efekt pro
jednu ze dvou žen, která je ovlivněna
polymorfismem enzymu 5-MTHFR, nemůže
tedy plně metabolizovat kyselinu listovou na
aktivní foláty (omezená aktivita MTHFR enzymu
vede k limitované přeměně kyseliny listové na
biologicky aktivní formy – foláty).

Výhody Metafolinu® na první
pohled
* Klíčový enzym pro metabolizmus folátů

VZNIK AKTIVNÍCH FOLÁTŮ
Kyselina listová je syntetická látka, která
neexistuje v přírodě a nemá vlastní biologické
účinky. Aby mohla být tělem využita, musí
jím být v několika krocích metabolizována na
kvantitativně důležitější a biologicky aktivní
formy, foláty. Po vstřebání se ve střevní sliznici
metabolizuje na dihydrofolát a poté v játrech na
tetrahydrofolát. Dávky větší než 0,2 mg denně
nejsou 100 % metabolizovány.
Metabolismus kyseliny listové na biologicky
aktivní foláty probíhá v játrech za přítomnosti
klíčového enzymu MTHFR (5, 10 - methylenTHFreduktáza). Nejvýznamnějším metabolitem,
vznikajícím z listové kyseliny, je 5 methyltetrahydrofolát (5-MTHF).
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• Kvantitativně nejvýznamnější biologicky
aktivní forma kyseliny listové.
• Jeho účinek není závislý na aktivitě MTHFR
enzymu. Na rozdíl od kyseliny listové
nevyžaduje metabolickou přeměnu
v několika krocích, ale je v těle přímo
k dispozici k dalšímu využití.
• Využitelný pro každou ženu – poskytuje
optimální účinek i u žen, které nedokáží plně
metabolizovat kyselinu listovou.
• Má vyšší biologickou dostupnost ve srovnání
s kyselinou listovou.
• Dosahuje výrazně vyšší hladiny v červených
krvinkách než kyselina listová.
• Užívání Metafolinu® nemaskuje případný
nedostatek vitaminu B12.
• Použitím Metafolinu® tělo neprodukuje
nemetabolizovanou kyselinu listovou, která

praktické informace a akční nabídky pro moderní lékárnu

•
•
•

•

•

může být považována za zatěžující pro tělo.
Metafolin® je patentovaná forma kyseliny
listové, která těží z 10-ti letého výzkumu.
1998 - vyroben stabilní vápenatý derivát
5-MTHF
1999 - patentován společností Merck KGaA
Dramstadt, Německo
2001 - získal první souhlas regulačních
orgánů FDA (Food and Drug Administration)
v USA, jako nová složka potravy
2004 - prohlášen Evropským úřadem
pro bezpečnost a nezávadnost potravin
(EFSA) jako „bezpečný“ (v dávce 1 mg pro
dospělého denně)
2005 JECFA prohlásil Metafolin® za bezpečný
Společný výbor odborníků FAO/WHO
pro potravinářské přídavné látky (JECFA)
neshledal žádné bezpečnostní riziko pro
navrhované použití L-methylfolátu jako
alternativy kyseliny listové v potravinových
doplňcích, v potravinách pro zvláštní lékařské
účely či jiných součástech stravy.

Výhody Metafolinu® během
prekoncepční péče a v prvním
trimestru
Každý rok se přibližně 300.000 novorozenců po
celém světě rodí s defektem neurální trubice
(NTD). Spina bifla (rozštěp páteře) a anencefalie
(vrozená vývojová vada, při níž se nevyvine
mozek ani lebeční kosti) tvoří 95 % defektů
neurální trubice a jsou tedy nejčastějšími
vadami tohoto typu. Vzhledem k tomu, že
mutace 5-MTHFR může být příčinou malformací
a NTD a Metafolin® má přímý biologický účinek
v těle, jeví se jeho použití jako vhodnější
alternativa kyseliny listové u žen s poruchou
MTHFR. Kromě toho podáním Metafolinu®
dosáhneme rychleji optimální hladiny folátu

MAGAZÍN

Aktuálně
v červených krvinkách (více než 906 nmol/l) než
podáním kyseliny listové. Přiměřené zásobování
kyseliny listové snižuje riziko vzniku defektů
neurální trubice (NTD)1.

Výhody Metafolinu® ve druhém
a třetím trimestru
Metafolin® je více efektivní pro dosažení vyšší
koncentrace folátů v plazmě ve srovnání
s kyselinou listovou. Odpovídající koncentrace
folátů v krvi snižuje riziko předčasného porodu
(jeden z největších rizikových faktorů pro dětská
úmrtí v prvním roce života) a nízké porodní
hmotnosti. Děti rodící se s hmotností menší než

2,5 kg jsou vystaveny většímu riziku cukrovky a
kardiovaskulárních onemocnění v dospělosti.
Studie z roku 2009, zahrnující 34 480 těhotných
žen, ukázala, že 70% snížení rizika spontánního
předčasného porodu mezi 20. a 28. týdnem je u
žen, které dlouhodobě užívaly kyselinu listovou
(více než 1 rok)2. U žen, které užívaly kratší dobu
(méně než jeden rok), došlo ke snížení rizika o
50 %2. Nízká hladina kyseliny listové může zvýšit
riziko potratů, což ukázala studie z roku 2007 u
pacientek s opakovanými potraty. Skupina žen,
u kterých se opakované potraty objevily, měla
velmi často sníženou činnost MTHFR enzymu,
jejímž důsledkem mohla být nedostatečná

hladina folátů v krvi3. Na druhé straně u žen
bez enzymové poruchy (polymorfismu) nebyly
zaznamenány žádné opakované potraty3.
Tuto sníženou aktivitu enzymu je možné
kompenzovat pomocí biologicky aktivního
folátu Metafolinu®.

Výhody Metafolinu® během
kojení
Novorozenci potřebují dostatečné množství
kyseliny listové pro buněčné dělení a růst.
Užívání Metafolinu® může pomáhat při klesající
hladině folátů v mateřském mléce4.

Literatura:
1. Daly L.E. et al. JAMA 1995; 274: 1698-1702
2. Bukowski R et al.: Preconceptional folate supplementation and the risk of spontaneous preterm birth: a cohort study. PLOS Medicine 2009; 6: 5
3. D´Uva M et al.: Hyperhomocysteinemia in women with unexplained sterility or recurrent early pregnancy loss from Southern Italy: a preliminary report. Thromb J 2007; 11: 1-6
4. Houghton LA et al.: [6S]-5-Methyltetrahydrofolate is at least as effective as folic acid in preventing a decline in blood folate concentrations during lactation. Am J Clin Nutr 2006; 83: 842-850 Botto L, Yang Q: 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase gene variants and congenital anomalies: a HuGE review. Am J
Epidemiol 2005; 151: 862-877 Cyril C et al.: MTHFR gene variants C677T, A1298C and association with down syndrome: a case-control study from South India. Indian J Hum Genet 2009; 15: 60-64 EFSA (European Food Safety Authority): Opinion of the scientifi c panel on food additives, flavourings, processing aids and
materials in contact with food on a request from the Commission related to Calcium L-Methylfolate. Question number EFSA-Q-2004-007. The EFSA Journal 2004; 135: 1-20 Lamers Y et al.: Red blood cell folate concentrations increase more after supplementation with [6S]-5-methyltetrahydrofolate than with folic acid in
women of childbearing age. Am J Clin Nutr 2006; 84: 156-161 Prinz-Langenohl R et al.: [6S]-5-methyltetrahydrofolate increases plasma folate more effectively than folic acid in women with homozygous or wild-type 677C-->T polymorphism of methylenetetrahydrofolate reductase. Br J Pharmacol 2009; 158: 2014-2021
Timmermans S et al.: Periconception folic acid supplementation, fetal growth and the risks of low birth weight and preterm birth: the Generation R study. Br J Nutr 2009; 102: 777-785 van der Molen EF et al.: A common mutation in the 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase gene as a new risk factor for placental
vasculopathy. Am J Obstet Gynecol 2000; 182: 1258-1263

3D tiskárny
zvládnou
vyrobit lidské
kosti a zuby
V titulku jde samozřejmě o jistou nadsázku, nicméně
přijatelný implantát nebo protézu takto bez
problémů vyrobit opravdu lze.
Vědci z Washington State University použili 3D
tiskárnu obdobnou klasické inkoustové, která
nanáší tekuté vrstvy látky svými vlastnostmi
se podobající kostní hmotě. Základem umělé
kosti je fosforečnan vápenatý, vědci ale zjistili,
že jeho mechanické vlastnosti se výrazně zlepší
přidáním zinku a křemíku, čímž se kost stane
pevnější při zachování ohebnosti. Pak bylo
třeba odladit techniku tak, aby umožňovala
i tisk vrstev s obsahem kovu; nakonec se k
tomu vhodná ukázala být komerčně dostupná
tiskárna Pro-Metal 3D. Jednotlivé tištěné vrstvy
jsou tlusté asi 20 mikronů (zhruba polovina
tloušťky lidského vlasu).

Fosforečnan vápenatý nemá fungovat jako
trvalá náhrada, ale spíše jako lešení, které
umožní spojení samotných kostí. Materiál je
postupně vyplněn „biologickou“ kostní hmotou
a sám se průběžně rozpouští. Využití by nové
technika mohla najít v chirurgii/ortopedii,
zubním lékařství a při léčbě osteoporózy
(odvápňování kostí).

Poznámky:
• V minulosti se již objevila řada podobných
projektů. Vědci z McGill University v Montrealu
navrhli asi před 4 lety nanášet suspenze
fosforečnanu vápenatého na povrch
hydroxyapatitu. Následovala ještě chemická
reakce, do živé tkáně se prý dal výsledný

materiál vsadit už rovnou, bez předběžného
osazení kostními buňkami.
• Některé organismy používají namísto
fosforečnanu vápenatého uhličitan –
potenciálně další materiál pro podobné
projekty.
• Konečně prorůstání kostních buněk

TEAM 4 YOU®

Vstupní data se získají pomocí počítačové
tomografie (CT) a na jejich na základě je návrh
potřebného implantátu vytvořen v programu
CAD; původní článek bohužel nepopisuje,
do jaké míry je tento postup automatizován

a do jaké míry vyžaduje lékaře. Než se
implantáty vpraví do těla, ještě se pokryjí
vrstvou pacientových kostních buněk. Tím se
má zajistit, aby organismus vytištěnou kost
přijal a jeho vlastní buňky tímto materiálem
posléze prorostly. Iplantát se nakonec de facto
„rozpustí“.
Projekt ve stadiu testů na potkanech a králících,
přičemž nebyly zjištěny žádné nežádoucí
vedlejší účinky.
Zdroj: ScienceDaily

předpřipravenou strukturou bylo i cílem
kuriózního projektu, kdy se z kmenových
kostních buněk měly dělat snubní prstýnky
(ScienceWorld), nicméně potenciální zákazníci
zřejmě shledali myšlenku spíše nechutnou než
romantickou, takže od úvodního oznámení o
nápadu už nikdo nic nepublikoval.

praktické informace a akční nabídky pro moderní lékárnu
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Slavíme, vzpomínáme,
děkujeme, plánujeme!
let  od založení společnosti
let jedničkou na farmaceutickém trhu
let  stability, rozvoje a kvalitních služeb

2007 – 2012
Novinky ze společnosti
TEAM 4 YOU® v novém kabátě aneb naše velké malé výročí v roce 2012

Pokud jste se někdy v minulosti zúčastnila

a modernější grafický styl celé expozice,

některé z odborných konferencí Angis Plus,

převažující zelené barvě jsme však zůstali

nejnavštěvovanějších odborných akcí pro

samozřejmě věrni. Pro lepší přehlednost

zaměstnance lékáren v České republice, jistě

prezentovaných produktů využíváme stylové

jste nepřehlédla do zelena laděnou výstavní

vitríny místo standardních stolků, které občas

expozici společnosti TEAM 4 YOU®. Byli jsme

neumožňovaly dobrou orientaci lékárnic

jedna z prvních společností, které před 5

a identifikaci partnerských společností.

lety přinesli na semináře Angis nový - svěží
styl prezentace společnosti a současně

A co by to bylo za oslavu, kdyby chyběl dort

první outsourcingová společnost, která zde

a šampaňské. Rádi tedy i vás uvítáme v naší

kdy prezentovala své obchodní partnery.

nové expozici a krom malého pohoštění si

Nebáli jsme se investovat do zviditelnění na

odnesete i drobný dekorativní dárek a vzorky

odborných seminářích, a to jak do velikosti

některých produktů pro vyzkoušení. Na závěr

expozice, tak do vybavení. (Jako první jsme

pátečního dne losujeme hned 2 soutěže

použili pro naši prezentaci tzv. Pop-up stěnu,

o zajímavé dárky. Na společenském večeru pak

v TEAM 4 YOU® pracovně nazvanou „cirkus“).

naše barvy hájí jednatel společnosti Petr Malíř

Dnes ji využívá na podobných akcích možná

v tanečním maratonu AngiStars – když firmy

třetina vystavujících firem.

tančí.

K pětiletému výročí jsme však chtěli osvěžit naši
vizitku na odborných konferencích a nakonec
i v obchodním světě české a slovenské
farmacie. Zvolili jsme proto poněkud lehčí

Původní expozice společnosti
TEAM 4 YOU z let 2007 až 2011.)

TEAM 4 YOU®, s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov. IČ:27711773, DIČ: 27711773. Email: info@t4y.cz

TEAM 4 YOU® tančí s hvězdami
Pot, slzy a spousta emocí. To vše dokázali
zástupci farmaceutických společností přeměnit
na ladné a procítěné taneční kreace pod
taktovkou známého mistra tance Honzy
Tománka a jeho týmu Kometa Stars Brno.
Taneční soutěž amatérsko-profesionálních
párů přinesla až neočekávaný úspěch a velký
ohlas mezi lékárenským obecenstvem. Jedním
z tančících amatérů je i Petr Malíř, jednatel
a obchodní ředitel společnosti TEAM 4 YOU®,
který nám shrnul dosavadní tréninky i již
2 „ostrá“ vystoupení následujícími větami:
„Vyrostl jsem s hokejkou v ruce a s bruslemi
na nohou, tak si asi dokážete představit, jak
jsem poprvé reagoval na nabídku zúčastnit
se taneční soutěže AngiStars.“ říká Petr Malíř.
„Nicméně odjakživa jsem byl soutěživý
a zvídavý, takže chuť vyzkoušet něco nového
byla silnější a nakonec jsem na tuto neobvyklou
nabídku kývl. Dnes jsem rád, že jsem to udělal.
Můj velký obdiv patří jak mým amatérským
spolubojovníkům, tak i členům skupiny
Kometa Brno, protože s námi neměli vůbec
jednoduchou práci, na druhou stranu však také
žádné slitování.“ dodává s úsměvem.
Průvodci společenským večerem jsou pak
herečka a moderátorka Mahulena Bočanová
a již zmíněný taneční mistr Jan Tománek. Ti také

v průběhu večera vyhlásí výherce z řad diváků,
který, pokud hlasoval pro vítězný taneční pár, si
odnese domů velmi hodnotnou cenu.
Unikátní taneční projekt AngiStars je jistě
jednou z nejzajímavějších aktivit, které
se kdy na těchto odborných seminářích
odehrály a určitě stojí za to vidět a zažít
atmosféru tanečního večera. Rozhodně tedy
doporučujeme navštívit webové stránky
www.angis.cz a přihlásit se již nyní na Vám
nejblíže pořádanou konferenci Angis Plus
(pozn: přihlášky na podzimní semináře budou
dostupné koncem dubna), protože většinou je
kapacita seminářů před samotným zahájením
již naplněna a počet účastnic je omezen
kapacitou hotelových prostor.

Výročí jsme oslavili dalším
rozšířením týmu spolupracovníků
V březnu jsme opět rozšířili základnu
spolupracovníků TEAM 4 YOU® s.r.o. Je to
dáno především rostoucí poptávkou po
outsourcingových službách farmaceutickými
firmami a také pozitivními referencemi a historií
naší společnosti. V půli března se tedy týmová
základna největší outsourcingové společnosti
na farmaceutickém trhu v České republice
ustálila na čísle 65. Vítáme tedy tímto nové
spolupracovníky, kteří v lékárnách prezentují
výrobky tradičních i nově vzniklých společností
a věříme, že jejich zkušenost z navštěvovaných
lékáren budou stejně příjemné jako zkušenosti
jejich, služebně starších, kolegů.

Seznamte se
Jižní Morava:

Severní Morava:

Východní Čechy: Jižní Čechy:

Praha a Kladno:

Severní Čechy:

Západní Čechy:

Miroslav Lauermann
774 790 307

David Hanzelka
774 790 306

Jakub Šlégl
774 790 305

Viktor Kluka
774 790 304

Lukáš Vaněček
774 790 303

Radek Mlenský
774 790 302

Ivana Fidlerová
774 790 301

Pavel Vysloužil
773 758 807

Petra Křížová
773 758 806

David Kulhánek
773 758 805

Hana Hrubá
773 758 804

Lukáš Trýbl
773 758 803

Pavlína Habová
773 758 802

Tomáš Semera
773 758 801

Telefonistka:
Kateřina Synková
774 790 318

Telefonistka:
Lenka Škrobáková
774 790 315

Telefonistka:
Kateřina Synková
774 790 318

Telefonistka:
Jana Paštěková
774 790 309

Telefonistka:
Lenka Škrobáková
774 790 315

Telefonistka:
Petra Žemličková
774 790 310

Telefonistka:
Kateřina Synková
774 790 318

2007-2012

let leader
outsourcingu
ve farmacii

Jediná společnost ve střední Evropě,
poskytující outsourcingové a marketingové
služby ve farmacii, s certifikací ISO 9001:2009.

Akční a rabatové nabídky v obchodní části magazínu lze objednat pouze přes uvedené obchodní reprezentanty nebo operátorky call centra společnosti TEAM 4 YOU® s. r. o.
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