
Zdraví

S kozami proti rakovině
KOSMETIKA CAPRI SPOLUPRACUJE S MAMMA HELP CENTRY
Česká kosmetika vyráběná
s vysokým obsahem kozího
mléka nebo syrovátky re-
guluje blahodárně mikro-
biom lidské pokožky i po
úspěšné onkologické léčbě.

L
etos proto začíná
velká spolupráce
s jednotlivými
MammaHelp cen-
try po celé České

republice. V úterý 12. února se
uskuteční setkání v Českých
Budějovicích.

Jak využít kozímléko po
léčbě a v prevenci rakoviny,
odpovídá zakladatelka Kos-
metiky Capri Jitka Poláková.
Po onkoléčbě potřebuje kůže
jiné složení přípravků, protože
pokožka je citlivá a nesnese
zátěžové látky. Kozí kosmeti-
ka zpracovává v přípravcích
jako jediná na světě ve vyso-
kých koncentracích kozí mlé-
ko, syrovátku, tuk a tvaroh. Ve
více než 80 recepturách se
prokázala vysoká snášenlivost
na citlivou pleť a pozitivní vliv
na složení kožníhomikrobio-
mu. Přípravky s obsahem slo-

žek kozíhomléka jsou účinné
pro svoji biologicky aktivní
hodnotu – podporují obnovu
kožní bariéry, stabilizují pH
ochranného filmu, kozí tuk je
ideálním transportním pro-
středkem účinných látek do
hlubších vrstev pokožky, což
fungujemimo jiné i na dege-
nerativní změny pokožky
způsobené stárnutím.

Co je tomikrobiom?
Bakteriální orgán ovlivňují-

cí funkci celého těla. Je to
označení promikrobiální
osídlení lidského těla. Jedná se
o soubor bakterií, kvasinek,
hub, virů a prvoků vyskytují-
cích se na lidském těle a
v něm. Zdravýmikrobiom je
zásadní pro naši vitalitu,
zdraví i zdravou hmotnost.
Složení mikrobiomu je u kaž-
dého člověka unikátní, proto
někteří vědci mikrobiom
označují jako druhý genom.
Mikrobiom je v našich
střevech i na kůži.

Co dělají Mamma
Help Centra?
MammaHELP centra

úspěšně fungují od
roku 2000 a po-
skytují cílenou
péči, individu-
ální pora-

denství a kvalifikovanou po-
moc při onko onemocně-
ní. Centra navštěvují pa-
cientky ihned poté, co jim
byla sdělena onkologická
diagnóza, pacientky s reci-

divou nemoci, kli-
entky v dlou-
hodobé léčbě
a také

v rekonvalescenci. Veškeré
služby jsou poskytovány bez-
platně. Po celé republice fun-
guje osmMammaHelp center.
Ukazuje se, že 24leté bádání

při zpracování kozích ingredi-
encí v Čechách nachází v sou-
časnosti obrovský smysl a vy-
užití při prevenci a léčbě

onko onemoc-
nění.

Produkty na bázi
kozích ingrediencí pomohou
v budoucnumnoha lidem.
(jav)

Capri

Přípravky Kosmetiky
Capri se vyrábějí v Čími
u Nového Knína, jsou lo-
kální, tudíž způsobují
minimální dopravní a
skladovací zátěž, nezatě-
žují výrobou ani svými
obaly životní prostředí,
jsou 100% recyklovatel-
né a podporují obnovu a
zachování živočišného
druhu – koz.

Pro onkologické pacienty

Česká kozí kosmetika Capri pořádá
ve spolupráci s MamaHelp cent-
rem přednášku pro onkologické
pacienty. Uskuteční se 12. února
od 15 h v budějovickémMamma
Help centru na Lannově třídě
63/41. Přednášet bude Jitka Polá-
ková (70 let), která se věnuje ko-
zím produktům více než 30 let.
Vynalezla se svým týmem přes 80
receptur, které se osvědčily v péči
o zjizvenou pokožku, ekzematic-
kou pokožku, růži, onko-pokožku
i diabetickou nohu, kde výzkum
stále probíhá.


