
WOMAN jarní regenerace 

LOŽNICE, 
S PŘICHÁZEJÍCÍM JAREM děláme PSÍ KUSY, abychom se dostali 
do kondice a zbavili se známek únavy. Masáže, detox, cvičení… 
Receptů, jak na to, je CELÁ ŘADA. Tím nejosvědčenějším  
a nepřekonatelným ale zůstává především SPÁNEK. 

NEBO WELLNESS?
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Napoleon věnoval spánku čtyři hodiny denně. Podobně 
na tom byla také Margaret Thatcherová nebo Salvador 
Dalí. Možná i pod vlivem těchto velikánů s železnou pra-
videlností usedám v potemnělém pokoji k počítači a kojím 
se zoufalou nadějí, že když se mi to nepodařilo přes den, 
přes noc se očekávaná genialita stoprocentně dostaví.  
A to bohužel i přesto, že druhý den jsem sotva schopná 
najít dveře vlastního bytu, natož dosáhnout nějakého zá-
řivějšího výkonu. Proč se vyplatí spánek nešidit? 

I geniální mozek potřebuje klid
Kvalita spánku úzce souvisí s našimi mentálními 

výkony, mezi něž patří nejen schopnost soustředění, 
ale také paměť. Z tohoto hlediska hraje důležitou roli  
REM fáze, během níž se fixuje naše paměťová stopa. 
Pokud si tedy před spaním pročtete pár stránek, kte-
ré budete potřebovat druhý den na pracovním jednání, 
ráno si je snadno vybavíte. Protáhnete-li práci do ran-
ních hodin, úspěch není zaručen. 

Spánek místo energy drinku
Ve spánku se kumuluje energie. Základní metabolis-

mus se sníží o 5–25 %, klesá spotřeba kyslíku, srdeční 
aktivita a tepová frekvence, nižší je i tělesná teplota a 
hladina cukru v krvi. Tělo regeneruje a shromažďuje síly 
na výkon během dne. To koneckonců prokázali i vědci ze 
Stanfordské univerzity, kteří vysledovali přímou úmě-
ru mezi délkou spánku basketbalistů a jejich výkony na 
hřišti – čím kvalitnější spánek, tím rychlejší nohy.

Kam nemůže lékař, nastrčí postel
Ne nadarmo se také říká, že spánek léčí, a to zejmé-

na díky hluboké relaxaci a intenzivním regeneračním 
procesům, k nimž dochází od jednotlivých buněk až po 
tělo jako celek. Každý, kdo se potřeboval ze smutku, 
nemoci nebo úrazu vyspat, mi určitě dá za pravdu, že 
základem je především kvalitní matrace. Jak se pozná? 
„Hlavním úkolem matrace je vytvořit tělu perfektní 
anatomickou podporu, která umožní jeho dokonalé 
uvolnění. Ať už spíte ráda na zádech či na boku, příčná 
osa těla by měla být vždy v absolutní rovině. V oblasti 
páteře by se matrace měla přizpůsobit jejímu přiroze-
nému zakřivení a v oblasti kyčlí by měla tělo podpírat 
tak, aby se nepropadalo,“ vysvětluje František Hlaváč, 
generální ředitel české pobočky italské značky matrací 
Magniflex. A pokud si ani pak nebudete jistá, ptejte se 
po certifikaci matrace. Ty od značky Magniflex se na-
příklad pyšní nejvyšší zdravotní certifikací Medical De-
vice Class 1, která platí v celé Evropské unii a uděluje 
se jen zdravotním produktům 1. kategorie.

Spáčky jsou krásné
K tomu, abychom věděli, že nedostatek spánku na 

kráse nikomu nepřidává, snad žádných studií ani není 
potřeba. Výsledky studií University Hospitals Case 
Medical Center, které si vzaly do hledáčku ženy spící  
v průměru pět a sedm hodin denně, jsou přesto překva-
pivé. Ačkoli byly v rámci této studie srovnávány ženy 
stejného věku, ukázalo se, že Šípkové Růženky z ní vy-
šly až o pět let mladší, než ženy, které se ve spánku 
odbývají. Spánkový deficit přivolává vrásky, zvýšenou 
citlivost vůči UV záření a s ní i výskyt nerovnoměrné 
pigmentace, připravuje pokožku o přirozenou vláhu  
a tím i o pružnost a pevnost. 

Kdy matrace škodí
Pokud jde o péči o pokožku během spánku, mat-

race by ji neměla v žádném případě zatěžovat žád-
nými škodlivými látkami. „To bývá častý problém 
u matrací, které se vyrábějí v podstatě z odpadu. 
Poznáte je podle toho, že mají na svém průřezu ba-
revnou mozaiku složenou z různých kousků pěny.  
A protože tyto kousky musí nějak držet pohromadě, 
obsahují také lepidla, v nichž se mohou vyskytovat 
toxické látky,“ varuje před nekvalitními matracemi  
František Hlaváč. 

Zdravý spánek má zelenou
Díky unikátním potahům a patentovaným stude-

ným a patentovaným pěnám nabízejí matrace Magni-
flex daleko větší přidanou hodnotu, než „jen“ zdravot-
ní nezávadnost. Jsou maximálně hygienické, protože 
jsou schopné velmi rychle vstřebat a následně odpařit 
vlhkost, a jejich certifikáty garantují nepřítomnost 
alergenů. Mezi potahovými materiály najdete napří-
klad látku sterilizovanou systémem Medicare, který 
čistě přírodní a ekologickou cestou zamezuje výsky-
tu plísní a bakterií. Pro alergiky jsou úžasné také 
potahy s vetkaným stříbrem, které je známé svými 
antibakteriálními vlastnostmi. Třešinkou na dor-
tu je přírodní řada matrací Toscana s výtažky aloe 
vera, která je známá svými mnohostrannými účinky. 
Pomáhá posilovat imunitu, působí antibakteriálně  
a protizánětlivě a je katalyzátorem regeneračních 
procesů. Druhou účinnou složkou je extrakt ze slézu 
lesního, který dokáže zklidnit i velmi citlivou pokož-
ku. Díky 100% organickému složení matrací se tato 
řada pyšní certifikací GOTS a je ideální pro všechny, 
kteří chtějí udělat to nejlepší nejen pro své tělo, ale 
zároveň i pro životní prostředí.  

TEXT: ANNA MARTINKOVÁ


