
Vítězství v soutěži dm {START} je pro Annu Sedlákovou a Karolí-
nu Krejčovou velkým úspěchem. Tyto dvě mladé ambiciózní ženy 
založily v říjnu roku 2019 neziskovou organizaci Indiánky. Jejím 
hlavním je řešení často tabuizovaných ženských témat.

Rozkvět indiánky:
Nestyďte se být ženou

Podle průzkumů trpí či v životě trpělo 
plísňovým onemocněním nehtů a okol
ní kůže až 90 % lidí v České republice. 
Společnost Nanuntio zabývající se pro
dukcí v oblasti nanovláken se v projek
tu dm {START} představila s unikátním 
lakem na nehty a krémem na okolní 
kůži FRANAIL.

Firmě Nanuntio se podařilo vyvinout přípravek, 
který si s mykózou nehtů dokáže skutečně poradit. 
Jeho základem jsou na prášek pomletá nanovlákna, 
která jsou obohacená o silná přírodní antimykoti
ka – oreganový olej a výtažky z aloe vera. Díky na
novláknům je lak velmi pevný a přilnavý, takže vy
drží nanesený na nehtu i více než 14 dní bez většího 
poškození. Přírodní antimykotické složky obsažené 
v nanovláknech tak mohou působit na plíseň sku
tečně dlouhodobě, což je v boji s plísní vedle do
držování základní hygieny nohou (či rukou) velmi 
důležité. Přírodní složky a nanovlákna obsažené 
v produktech Franail dokáží zafixovat plíseň nehtu 
na místě a ta pak jednoduše sama postupně odros
te spolu s nehtem.
Nehet stačí nalakovat a standardně o něj pečovat: 
pilovat ho a zastřihovat. Výsledky jsou vidět často 
již po necelém měsíci používání. FRANAIL lze použít 
i jen jako podkladový lak. Není proto nutné ustupo
vat od estetické stránky úpravy nehtů, jako je lako
vání nehtů barevným lakem. Zároveň je vše doplně
no i o krém se stejnými přírodními látkami, kterým 
lze posílit jak nehet, tak nehtové lůžko a okolní kůži 
a působit tak preventivně proti šíření plísně. 
FRANAIL při testování zaujal několik stovek zákaznic 
a získal velmi pozitivní zpětnou vazbu. 87 % uživa
telů uvedlo, že se stav nehtů zlepšil, 95 % uvedlo, 
že nehty byly po užívání FRANAILu pevnější. 

Rozhovor
V rámci organizace Indiánky jste 
uskutečnily průzkum o neplodnosti 
a hormonální nerovnováze. 
Kolik že se zapojilo?
Ann a Kája: Okolo dvou set žen. Je to 
vcelku velké číslo, je vidět, že ženy 
o tématu chtějí hovořit.

Co vás vedlo k založení organizace?
My samy jsme hledaly pomoc, kte
rou jsme nenašly. Chceme proto, aby 
i ostatní ženy ztratily ostych a nezdrá
haly se o svých problémech hovořit. 
Vědomí, že v tom nejsou samy, je vel
mi povzbudivé.

Setkáváte se i s negativními  
reakcemi?
Mezi mladou generací se setkáváme 
hlavně s pozitivním přijetím. Mile
niálové se zajímají o ekologii, přírodní 
léčbu apod. Jsou otevřenější. Ale rády 
bychom ale oslovily ženy všech věko
vých kategorií.
Kája: Když jsem babičce řekla, že ře
šíme témata spojená s menstruací, 
byla zděšená. Je vidět, že i takto běž
né téma může být tabu. 

Co si slibujete od produktu Rozkvět 
indiánky?
Produkt je unikátní směsí bylin, kte
rou máme samy vyzkoušenou. Tyto 
byliny jsme pečlivě vybraly od čes
kého dodavatele a věříme, že může 
pomoci řadě žen zmírnit jejich ženské 
obtíže. 

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Byly bychom rády, kdybychom se 
mohly normálně bavit i o tématech, 
která se stále veřejně moc nezmiňují.

Anna a Karolína by samy sebe zařadily 
do generace mileniálů. Nechybí jim odva
ha a energie. Založily organizaci, ve kte
ré se věnují tématům, o kterých se ženy 
veřejně často bojí hovořit. Zabývají se 
neplodností v ČR, hormonální nerovno
váhou, syndromem polycystických ovarií 
a endometriózou. Chtějí především uká
zat, že se problém týká velkého počtu žen 
a dívek. Postupně začaly šířit osvětu v mé
diích a vytvořily první zázemí bez strašení 

a studu ve formě webu indianky.cz, který 
nabízí ženám možnost pomoci jim s řeše
ním problémů bez ostychu a obav. Něco 
takového jim samotným totiž chybělo: Ony 
samy trpí onemocněním PCOS (syndrom 
polycystických ovarií), o kterém se nemlu
ví, ale je velmi rozšířené, podle odhadů 
jím trpí 7–20 % žen. Dívkám a ženám 
může pomoci už jen vědomí, že rozhodně 
nejsou samy a mohou tak předejít pozděj
ším traumatům. 

Odkazy a více informací
WEB: 
https://indianky.cz/
FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/indiankycz/
INSTAGRAM: 
https://www.instagram.com/indiankycz/
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Čaj Rozkvět indiánky
Čaj Rozkvět indiánky byl primárně 

vyvinut pro dívky s PCOS, hormonální 
nerovnováhou či ženy v menopauze. 
Takové směsi bylinek totiž doposud 
chyběly v jakékoliv české drogerii,  
i když se uvedené problémy týkají 
obrovské cílové skupiny. Pečlivě 

vybrané byliny od předního českého 
dodavatele tak mohou napomoci k cestě 

za hormonální rovnováhou, ale také 
pomoct s větší osvětou (ne)plodnosti. 
Celý finanční výnos z čaje totiž putuje 

do neziskové organizace.

ROZHOVOR
Výrobcem produktů řady FRANAIL je 
rodinná firma Nanuntio, s.r.o., kte
rá byla založena profesorem 2. Lé
kařské fakulty Univerzity Karlovy 
RNDr. Evženem Amlerem, CSc. roku 
2018 jako způsob, jak dovést výsledky 
jeho dlouholetého výzkumu na trh.

Kdy jste dostali nápad vytvořit tento 
produkt?
Evžen Amler: V rámci vývojových 
aktivit jsme s naší skupinou chtěli 
vytvořit před asi pěti lety inteligent
ní lak na dřevo s dlouhodobým pro
tektivním účinkem proti červotočům. 
V té době ale byla výroba funkciona
lizovaného aditiva na bázi frakciona
lizovaných nanovláken ve větším než 
laboratorním měřítku ekonomicky 
těžko realizovatelná. Tehdy přišla 
myšlenka od kolektivu Jany Závodské 
z naší partnerské firmy Pronanotech 
vyzkoušet jiný lak: lak na nehty. Myš
lenka se mi líbila a po další výzkum
né práci přišel na svět FRANAIL.

Kdo Vám pomáhal s výrobou?
Za výrobou se skrývá mnoho let vý
zkumu. Ne, že by platily v nanomet
rových rozměrech jiné fyzikálněche
mické zákony, ale dominují tam jiné 
jevy, které v „makrosvětě“ zdaleka 
tak dominantní nejsou. 

Jak jste ho testovali?
Z laboratoří jsme věděli, že lak 
s naším antimykotický aditivem má 
skvělé parametry. Nejen, že přírodní 
složky chrání proti plísním, ale nano
vlákenná složka má také zpevňující 
účinek. Výsledky testování na skupi
ně dobrovolníků předčily naše očeká
vání. Samozřejmě jsme podstoupili 
i všechna povinná testování a certi
fikace, které nařizuje právní řád ČR. 
Zákazníci oceňují, že jsou produkty 
z přírodních látek a že opravdu po
máhají.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Využití našich chytrých nanovláken 
v kosmetice má obrovský potenci
ál. V plánu máme například rozšířit 
řadu FRANAIL o šampón, personali
zovat produkty o nanovlákna s vůní 
specificky vybranou zákazníkem 
či ve spolupráci s italskými kolegy 
uvést na trh novou řadu produktů. 

Proč jste se přihlásili do projektu 
dm{START}?
Uvítali jsme nápad mé dcery Joha
ny, která přišla s možností zviditelnit 
naše produkty, o kterých jsme pře
svědčeni, že si je oblíbí i širší skupina 
zákazníků. Za tuto možnost děkuje
me a vážíme si, že dm podporuje za
čínající české firmy a jejich produkty.

◄  V prodejnách dm se zákazníci setkají 
se dvěma produkty: FRANAIL laku na nehty
a FRANAIL antimikrobiálního krému.

:
pryč s plísněmi 
nehtů
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