
Dr. Julián Melgosa

Objav svoju hodnotu 
O význame sebadôvery a jej budovaní
Čo to je sebadôvera? Ako vzniká? Ktoré faktory ju ovplyvňujú?
Každý, kto chce dosiahnuť životné ciele, musí poznať svoju hodnotu. Nízka 
sebadôvera je najväčšou prekážkou, ak chceme rozpoznať vlastné schop-
nosti a dosiahnuť, po čom túžime. Táto kniha obsahuje rady, ako si vybudo-
vať a udržať zdravú sebadôveru:
• V každej životnej etape – v ranom detstve, predškolskom a školskom 
veku, mladosti a dospelosti, strednom aj treťom veku.
• Vo vzťahoch – či už priateľských, rodinných, susedských, alebo v partner-
skom vzťahu.
• Na pracovisku – ako zvýšiť sebadôveru nadriadeného a podriadených.  
192 strán, 17,5 x 25 cm, viaz.  15,- €
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George D. Pamplona-Roger, M.D. & Ester Malaxetxebarria, M.D.

250 receptov  
pre zdravie a prevenciu
Túto knihu pripravil tím uznávaných odborníkov v oblasti dietológie a výživy.
Použité potraviny nielenže pomáhajú v prevencii chorôb a zlepšujú zdravot-
ný stav, ale dokonca môžu mnohé ochorenia aj vyliečiť. Recepty sú zora-
dené podľa toho, ktorému orgánu alebo časti ľudského tela najviac prospie-
vajú. Autori na základe poznania a skúseností uvádzajú pri každom recepte 
jeho podrobnú analýzu z hľadiska zloženia, výživovej a kalorickej hodnoty, 
ochranných a liečivých vlastností. 
Kniha 250 receptov pre zdravie a prevenciu ponúka atraktívne recepty, kto-
rých príprava je pomerne jednoduchá. Zaujímavosťou sú aj tzv. prechodné 
recepty, uľahčujúce prechod zo stravy založenej na živočíšnych produktoch 
k oveľa zdravšej a bohatšej rastlinnej strave. 
288 strán, 17,5 x 25 cm, viaz.  20,- €

Pre zdravÝ  
ŽivotnÝ  
ŠtÝl

NOVINKA

NOVINKA
Mark A. Finley & Peter N. Landless

POHODA A ZDRAVIE, tajomstvo úspechu
Koľko by ste boli ochotní zaplatiť za to, aby vám niekto prezra-
dil tajomstvo celoživotného zdravia a pohody? 
Táto kniha môže zmeniť váš život. Ukáže vám prekvapivo jednoduché spôsoby, ako 
sa vyhnúť takým chronickým zabijakom, ako je rakovina, cukrovka, srdcové ochorenia 
a obezita. Dozviete sa v nej, že správna výživa lieči telo a posilňuje myseľ, prekážky 
zvyšujú vašu odolnosť a že láska spolu s odpustením dokážu uzdraviť vaše srdce!  

136 strán, 13 x 20 cm, brož.  3,- €



Josef Hrdinka

Ako prežiť krízu stredného veku
Každý človek musí prejsť touto etapou životnej cesty, nikto sa jej nevyhne. 
Aj ty si týmto životným úsekom možno prešiel alebo prešla, ale je mož-
né, že ním práve prechádzaš alebo ťa ešte len čaká. Niektorých zanechá 
v podobe sklamaných, vyhorených trosiek, ktoré ďalej „ťahajú náklad 
svojho života“, ale bez zjavnej radosti. Ďalší rozbijú to, čo roky budova-
li, a radikálne zmenia usporiadanie a spôsob svojho života. Iní túto etapu 
prežijú bez toho, aby si všimli, že vôbec nastala – a teda nič zásadné sa 
v ich živote nezmení. V konečnom dôsledku iba malé percento mužov 
a žien využije toto obdobie premien stredného veku ako jedinečnú šancu  
na skvalitnenie svojho života.
140 strán, 11 x 12,5 cm, viaz.  4,- €

Neil Nedley, M.D. 

Život bez depresie
Kniha o prevencii a liečbe depresie
Kniha ponúka spôsob, ako predchádzať depresii a liečiť ju aj bez liekov. 
Autor, lekár, zhromaždil najnovšie poznatky o tomto ochorení a výsledky vý-
skumov v oblasti mozgovej činnosti. Zameriava sa na liečbu jej skutočných 
príčin, nielen príznakov.

352 strán, 17 x 24 cm, viaz.  15,- €    10,- €
akcia

George D. Pamplona-Roger, M.D. 

Zdravie a sila v potrave
Kniha o správnom a nesprávnom výbere toho, čo jeme

Kniha španielskeho lekára, výskumníka a autora s rozsiahlou praxou po-
môže čitateľovi lepšie poznať potraviny obdarené liečivou silou a mať tak 
oveľa väčší úžitok z ich konzumácie. Dozviete sa o zložení, vlastnostiach 
a liečivom využití rôznych potravín. Orientovať sa dá podľa názvov potra-
vín alebo podľa ochorení. Kniha je graficky prehľadne riešená. Uplatňuje 
poznatky z najnovších výskumov v oblasti výživy.

384 strán, 17 x 24 cm, viaz.  23,- €

Rafael Escandón, César Gálvez 

Slobodní od závislostí
Nielen drogy (legálne a nelegálne), ale aj mnohé ďalšie predmety, druhy 
konania či situácie môžu byť návykové: hra, sex, práca, televízia, násilie… 
Práve preto sa treba zamerať na samotnú závislosť, čiže na to, čo majú 
všetky závislosti spoločné, a následne sa ju naučiť prekonať. Kniha Slobod-
ní od závislostí predstavuje pozitívny a praktický prístup ako čeliť drogám 
či iným závislostiam a ich následkom (vrátane aidsu). Ukazuje tiež, ako 
zvládnuť a podporiť (seba)ovládanie návykových sklonov človeka.

192 strán, 17,5 x 25 cm, viaz.  15,- €

NOVINKA



George D. Pamplona-Roger, M.D.

Rastliny pre zdravie
Kniha o liečivých rastlinách a fytoterapii
Kniha obsahuje približne 200 liečivých rastlín, ktoré sú zoradené podľa 
užitočnosti pre jednotlivé telesné orgány. Pri každej liečivej rastline nájdete 
botanický rozbor jej častí, liečivé vlastnosti, prípravu a uplatnenie z hľadis-
ka najnovších vedeckých poznatkov. Kniha uvádza viac ako 100 rôznych 
chorôb a porúch, pri ktorých môžete zužitkovať uvedené informácie a me-
tódy fytoterapie. Dozviete sa, ako pripravovať a používať bylinné čaje, teplé 
zábaly, kúpele a obklady, ale aj o ďalších účinných spôsoboch aplikácie 
liečivých rastlín.
384 strán, 17 x 24 cm, viaz.  22,- €    15,- €

Ramon C. Gelabert, M.D., PhD

Cukrovka (diabetes mellitus)
Moderná medicínska a prírodná liečba
Kniha, ktorá je výnimočná tým, že ak ju budete čítať nielen očami, tak do 
vášho života s cukrovkou prinesie ten malý zázrak, po ktorom túžite – lepšie 
zdravie, ľahšie dni. Ani táto kniha To neurobí za vás, ale ukáže vám, ako mô-
žete robiť to najlepšie pre seba vy sami. Každý deň. Alebo si naozaj myslíte, 
že ste odsúdení na čoraz väčšie dávky liekov, inzulín, vredy predkolenia, 
zlyhanie obličiek a infarkt? Nedajte sa! 

144 strán, 17 x 24 cm, viaz.  13,- €     8,- €

akcia

akcia

MUDr. Julian Melgosa 

Žiť naplno
Kniha o dospievaní
Vynikajúca kniha o dospievaní, v ktorej si mladý človek nájde odpovede na 
otázky a odporúčania týkajúce sa oblastí, ktoré sú pre neho kľúčové: zmeny 
v telesnom, duševnom a duchovnom vývine, štúdium a budúcnosť, vzťahy 
v rodine, medzi kamarátmi, k opačnému pohlaviu. 

192 strán, 17 x 24 cm, viaz.       6,- €     3,- €

Ramon C. Gelabert, M.D., PhD. 

Migrény a iné bolesti hlavy
Moderná medicínska a prírodná liečba
Kniha stručne popisuje rozdelenie bolestí hlavy, ich príčiny a ponúka čitate-
ľom rady na prevenciu, ale najmä postupy modernej medicínskej a prírodnej 
liečby z oblasti dietoterapie, fytoterapie, fyzioterapie, hydroterapie, psycho-
terapie a farmakoterapie. 

72 strán, 17 x 24 cm, viaz.  8,- €    5,- €
akcia

akcia



Nancy van Peltová

Ako byť skvelým rodičom
Ešte nikdy nebola rodina v takom vážnom ohrození ako dnes. Polovica manžel-
stiev sa končí rozvodom. Dôležitosť medziľudských vzťahov však zostáva rovna-
ká. Deti potrebujú rodičov. Ich úloha pri vytváraní charakteru dieťaťa je nezastu-
piteľná. Kniha vyzdvihuje sebaúctu dieťaťa ako základný faktor ovplyvňujúci jeho 
úspešnú budúcnosť.
164 strán, 11 x 12,5 cm, viaz.   4,- €
Nancy van Peltová

Ako zvládnuť partnerskú komunikáciu
Knižka je výberom najdôležitejších myšlienok z knihy Umenie komunikovať od 
známej americkej psychologičky Nancy van Peltovej. Autorka pomáha odhaliť 
a pomenovať chybné komunikačné návyky a zároveň pripomína princípy, ktoré 
– ak ich prijmeme za svoje – môžu zachrániť či obnoviť aj narušený vzťah. Part-
nerov vedie ku skutočnému záujmu o seba navzájom a k hlbšiemu porozumeniu.
164 strán, 11 x 12,5 cm, viaz.   4,- €
Nancy van Peltová

Čo by mala žena vedieť o mužovi
Mužský svet nie je taký jednoduchý, ako sa môže ženám na prvý pohľad zdať. 
Napriek tomu, že muž je symbolom sily, ochrany a istoty, bez ženy sa zaobíde 
len veľmi ťažko. V knižke sa dozviete veľa nielen o mužoch, ich psychických po-
trebách a sexuálnych túžbach, ale zároveň pochopíte, že pre rovnocenný vzťah 
s mužom potrebujete zostať sama sebou.
164 strán, 11 x 12,5 cm, viaz.   4,- €

Nancy van Peltová

Ako zvládnuť dospievanie svojho dieťaťa
Dospievanie je právom považované za najrizikovejšie obdobie ľudského života. 
Vaše dieťa, včera ešte veselé a bezstarostné, sa naraz zmení na vzdorovitého 
tínedžera, ktorý hľadá sám seba, skúma, čoho všetkého je schopný, a vytvára si 
vlastný pohľad na svet. Ale vydržte! Toto obdobie netrvá večne. Aj keď to s dos- 
pievajúcim máte teraz naozaj ťažké, pokúste sa ho akceptovať a majte ho radi.
164 strán, 11 x 12,5 cm, viaz. 4,- €
Nancy van Peltová

Umenie riešiť konflikty
Každý konflikt skrýva v sebe určité riziká. Spory medzi dvoma ľuďmi, ktorým na sebe 
záleží, by však nemali mať deštruktívny charakter. Ak si osvojíte umenie riešiť kon-
flikty konštruktívnym spôsobom, nebudete sa im musieť vyhýbať. Napriek všetkým 
nedorozumeniam budete mať istotu, že si navzájom patríte. Konflikty už nebudú 
ohrozením vašej vzájomnej dôvery, ale naopak, cestou k hlbšiemu vzťahu a zrelosti. 
164 strán, 11 x 12,5 cm, viaz.  4,- €

NOVINKA

Nancy van Peltová

Čo by mal muž vedieť o žene
Vy muži to máte skutočne zložité. Vaša žena je tajuplná ako vzdialená planéta 
v inej galaxii. Každý deň vás niečím prekvapuje a nech sa akokoľvek snažíte, 
stále nie je vedľa vás úplne spokojná. V tejto knižke nájdete to najdôležitejšie, čo 
by vám vaša žena chcela povedať a čo sa vám pravdepodobne pokúsila svojou 
ženskou rečou už niekoľkokrát naznačiť.
172 strán, 11 x 12,5 cm, viaz.   4,- €

NOVINKA


