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Enzymy pomáhají při mnoha potížích

Lidé využívali enzymy již od starověku, vysvětluje Radim Kočí,
generální ředitel firmy Mucos Pharma CZ
dospělé populace. Spokojenost
s ním v současné době dosahuje
téměř 90 procent.

vě průmyslovou výrobu tohoto
léku – poprvé byl zaregistrován
v západním Německu v roce
1966. U nás je tento lék na trhu
od roku 1991.

Jaká je historie léčby pomocí
enzymů?
Enzymy byly využívány k loDošlo za tu dobu ke změnám
kální léčbě už od starověku,
v obsahu nebo ve formě tohoto
aniž by ovšem tehdy lidé věděli,
léku?
že to, co zejména v tropickém
V posledních dvou letech
radim kočí
ovoci léčí, jsou právě enzymy.
Wobenzym prošel snad možná
Od padesátých let minulého století se začal
nejvýraznějšími změnami ve své dosavadní
profesor Max Wolf v USA věnovat výzkumu
historii. V souladu s požadavky pacientů
enzymů pro léčebné účely a položil základy
byly v roce 2017 uvedeny na trh inovované
nové léčebné metody – systémové enzymotablety. Přinesly několik zásadních výhod:
terapie, která využívá působení směsí vybra- menší velikost tablet zejména pro snazší
ných proteolytických (bílkoviny štěpících)
polykání, tablety nejsou potažené cukrem,
enzymů na celý organismus. Německý vědec a jsou tak ještě více přizpůsobeny i pro diaa podnikatel dr. Karl Ransberger poté zahábetické pacienty, jsou bez chuti a bez vůně
jil ve firmě Mucos Pharma GmbH v Mnicho- a zmenšil se rozměr největšího balení.
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Wobenzym patří do skupiny takzvaných
kombinovaných enzymových léků. Čím se
liší od klasických léků?
Jeho jedinečnost spočívá například v tom,
že zatímco naprostá většina jiných léků pomáhá vždy pouze v jedné indikaci, Wobenzym je možné použít při celé řadě různých
zdravotních potíží. Enzymy, které obsahuje,
působí proti zánětům, ať jsou kdekoliv v našem těle, a posilují oslabenou imunitu. Díky
tomu Wobenzym také výrazně urychluje hojení po úrazech a operacích. Pomáhá všem
vrstvám obyvatelstva – ženám i mužům,
dětem i seniorům. Jen málo léků se může
pochlubit více než šedesátiletou úspěšnou
historií. Již od roku 2002 necháváme pravidelně u nezávislých společností zpracovávat
analýzy známosti produktu a spokojenosti
uživatelů s Wobenzymem. Výsledky nám
ukazují, že je znám zhruba 80 procentům

Domácí dodavatelé to mají složitější

Kolik vajec ročně vyprodukujete?
Vloni to bylo 70 milionů čerstvých vajec
vlastních, do tržní sítě jsme dodali celkem
100 milionů čerstvých vajec, tedy včetně
nákupu. Zpracovali jsme celkem 14 milionů
vajec v nejrůznějším provedení – vařená
vejce v nálevu, barvená a šelakovaná vařená
vejce ve skořápce.
Je Česko soběstačné
v produkci vajec?
Prostředí místního trhu není
jednoduché, občas domácím
dodavatelům znesnadňuje cestu
více než těm zahraničním. Naši
výrobci by potřebovali méně
se měnících předpisů a norem
a více prostoru pro samotnou
práci. Soběstačnost bych naší
zemi přál.

V roce 2017 se řešila kauza toxických
vajec z Nizozemska kontaminovaných
pesticidem fipronil. Může se něco
podobného stát také v českých chovech?
Nemůže. Náš chov prošel navíc modernizací,
byly do něj zavedeny nadčasové inovace.
Automatizace a počítačová obsluha provozu
se týká nejen krmení. Řídí sběr vajec, odvod
trusu, udržování vhodných podmínek od
čistoty vzduchu až po výšku
podestýlky. Monitorujeme
zdraví zvířat 24 hodin denně. Veterinární kontroly jsou
přísné. V našich dvou farmách
nenacházejí nedostatky. Ztráta
renomé by znamenala začátek
konce.

tomáš milich

Nabízíte exoticky znějící
druhy vajec jako Indiánská
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Podle Tomáše Milicha, jednatele společnosti Ovus, by čeští producenti
vajec potřebovali stabilnější pravidla
vejce nebo Farmářský výběr, čím se liší?
Specifik mají Indiánská vejce několik. Liší
zbarvením skořápky, podle plemene nosnice
mají buď tyrkysový, nazelenalý, nebo čokoládově hnědý odstín. Poměr hmoty žloutku
k bílku je mezi slepičími vejci největší. Mimo
to se vyznačují přirozeně nižším obsahem
cholesterolu. Tento druh vajec se podává i na
anglickém královském dvoře.
Farmářský výběr jsou vejce tradičních
plemen. Chováme je v halách, kde mají slepice přístup na denní světlo i čerstvý vzduch.
K tomu patří hluboká podestýlka a dostatek
prostoru, aby nosnice dokázaly volně hrabat,
hřadovat a udržovaly mezi sebou přirozený
kontakt.
Podobně vypadá chov plemene Moravia, od něhož pocházejí již zmíněná vejce
stejnojmenného názvu. Vyznačují se skvěle
šlehatelným bílkem.
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