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„Új esztendő beköszön / régi könyvben új 
lap / új topán a küszöbön / ég küszöbén új 
nap.” Nem is írhatott volna frappánsabban 
a reménykeltő új esztendőről Babits Mihály. 
Hiszen az új év első napjaiban mindenki 
felteszi a kérdést, vajon mit hoz 2020? A 
tudatos tervezés sokat segít az álmok be-
teljesülésében, de másban is: megteremti a 
gördülékeny hétköznapokat, a kiszámítha-
tóságot, a nyugalmat, és sok idő takarítható 
meg vele! Életmód rovatunk erről is szól. A 
régiek is terveztek, ők hiedelmeikre építve 
jóslatokba bocsátkoztak – a januári népszo-
kásokra is kitérünk.
A karácsonyi nagy lakomák után mindenkire 
ráfér a mozgás. Persze nem csak ezért fontos 
a téli sport! A jobb közérzet, az energikusság 
az aktív élet alapja. Az nem kifogás, ha vala-
ki idős: a gyaloglás, némi lépcsőzés beikta-
tása a napi rutinba csodákra képes.
Téved, aki azt hiszi, a citrommal lúgosítani 
tudja szervezetét! Fogadjuk el, hogy ez az 
egészséges gyümölcs savas, és a gyomor-
savproblémát nem oldja meg! Részletek az 
Egészségtár rovatban.
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Híresek és betegek rovatunkban a nemzet 
csalogányáról, Blaha Lujzáról írunk, akit 
tüdőgyulladása döntött le a lábáról.
A frissensült édesanyák olykor tanácstala-
nok a gyermekápolás kérdéseiben, de a kis-
gyerekes szülők sem mindig tudják,  mikor 
kell popsitörlőt használni pelenkázáskor, 
vagy hogy jó-e a gyerkőc hajára a szülők 
samponja. Gyermeksarok rovatunk erre is 
kitér.
Télen elengedhetetlen a vitaminpótlás. Mire 
jó a napjainkban olyan divatos gumivita-
min? Erre keressük a választ Beszéljünk ko-
molyan rovatunkban.
Kökény Attila egy televíziós tehetségkutató 
műsornak köszönhetően robbant be a köztu-
datba, és nem is merült feledésbe! Portré ro-
vatunkban a háromgyermekes családapával 
ismerkedhetnek meg.
Januári számunkban most is találnak rejt-
vényt, mesét. Újévi recepteket is ajánlunk.
Valamennyi munkatársam nevében egész-
ségben gazdag, boldog új esztendőt kívánok 
kedves olvasóinknak. Az új évben is számít-
hatnak ránk!

dr. Nagy Ildikó
gyógyszerész-tanácsadó

Pingvin Patikák

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Pingvin Magazin-
ban megjelenő cikkek alapvetően általános tájékozta-
tásokat, iránymutatásokat tartalmaznak, és nem helyet-
tesítik a személyre szabott szakmai, orvosi tanácsadást. 
Ezért bármilyen egészségügyi panasza, tünete van, 
forduljon közvetlenül orvosához, gyógyszerészéhez! 
• A  magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért és 
a helyesírási hibákért felelősséget nem vállalunk!
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 várjuk Önt!

bemutatkozik a

szegedi
Reformház

Kedves Olvasóink!

Idén immár 5. éve várjuk kedves vásárlóinkat Szegeden, a Budapesti krt. 38. szám 
alatt a Pingvin Patikával karöltve. 

Különleges üzletnek számítunk, hiszen a patikával osztozunk a különféle termék-
csoportokon.

A hatékonyabb vásárlás miatt alakultunk át a patikával együtt: bizonyos termék-
csoportok helyet cseréltek közöttünk. Ez a nagyobb változás 2017 júniusában tör-
tént életünkben. 

Nálunk, a Reformházban találhatóak az alapvitaminok (B- és C-vitamin), az állat-
gyógyászati, baba-mama, bőrápolási, szem-, orr-, fül-, fogyókúrás, diabetikus, 
gluténmentes, illetve laktózmentes termékek, a reformélelmiszerek, gyógycu-
korkák, gyógynövényes krémek, a hajápoláshoz, sebkezeléshez, női higiéniához, 
szájápoláshoz kapcsolódó termékek és a gyógyvizek.

Igyekszünk mindenki igényének megfelelni. Üzletünkben számos akcióval, négy-
hetente megújuló Vitália gyógynövény- és reformházas újságunkkal várjuk Önö-
ket.

Üzletünk fő célkitűzése az egészségmegőrzés és az egészséges életmód támo-
gatása.

Köszönjük a bizalmat és a sok kedvességet, amelyet Önöktől kapunk!

Sok szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!

Tisztelettel:

Bánságiné Mityók Bettina 
Reformház-vezető

bemutatkozó3

Budapesti krt. 38.

január



A PINGVIN PATIKÁK TERMÉKCSALÁDJA!

TROPY Echinacea + béta glükán, 100 fi lmtable� a

régi ár: 1999 Ft, megtakarítás: 600 Ft

www.pingvinpatika.hu  •   www.pingvinshop.hu

ISMERJE MEG A TELJES TROPY TERMÉKCSALÁDOT!

Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 

KIEMELT AJÁNLATUNK!

-30%KEDVEZMÉNNYEL!

Érvényes: 2020. január 11-től 2020. január 31-ig, illetve a készlet erejéig!

TARTÓSAN ALACSONY ÁRON:

1399 Ft
13,99 Ft/db

TROPY B-komplex,
100 fi lmtable� a

1299 Ft
12,99 Ft/db

 •  TROPY C-vitamin 1000 mg, 20 pezsgőtable� a  (49,95 Ft/db) 999 Ft

 •  TROPY C-vitamin 1000 mg retard, 

100 table� a vagy fi lmtable� a  (14,99 Ft/db) 1499 Ft

•  TROPY C-vitamin 1000 mg + D3 + Cink,

100 retard fi lmtable� a (17,99 Ft/db) 1799 Ft

•  TROPY C-vitamin 500 mg, 60 fi lmtable� a  (12,32 Ft/db) 739 Ft

•  TROPY D3-vitamin 2000 NE, 100 lágyzselatin kapszula   (12,99 Ft/db) 1299 Ft

•  TROPY Diozmin-Heszperidin, 100 fi lmtable� a (29,99 Ft/db) 2999 Ft

•  TROPY Ginkgo Biloba 120 mg, 90 fi lmtable� a (22,21 Ft/db) 1999 Ft

•  TROPY Ginkgo Biloba 80 mg, 90 fi lmtable� a (19,99 Ft/db) 1799 Ft

•  TROPY Gumi-Brumi D3-vitamin, 60 gumi  table� a (28,32 Ft/db) 1699 Ft

•  TROPY Gumi-Brumi Kalcium, 60 gumi table� a (36,65 Ft/db) 2199 Ft

•  TROPY Gumi-Brumi Multivitamin+Omega3,
60 gumi table� a (34,48 Ft/db) 2069 Ft

•  TROPY Kalcium + D3 + K2-vitamin, 

60 lágy zselatin kapszula (13,32 Ft/db) 799 Ft

•  TROPY Kalcium Magnézium + Cink, 100 fi lmtable� a (12,39 Ft/db) 1239 Ft

•  TROPY Koenzim Q10 60 mg, 30 table� a  (40,63 Ft/db) 1219 Ft

•  TROPY Koenzim Q10 50 mg,  30 lágyzselatin kapszula  (37,63 Ft/db) 1129 Ft

•  TROPY Kurkuma 500 mg, 60 fi lmtable� a (16,48 Ft/db) 989 Ft

•  TROPY Lecitin 1200 mg, 100 lágyzselatin kapszula (14,99 Ft/db) 1499 Ft

• TROPY Lutein Forte, 60 lágyzselatin kapszula (36,65 Ft/db) 2199 Ft

•  TROPY Magnézium + B6-vitamin, 100 fi lmtable� a (16,99 Ft/db) 1699 Ft

•  TROPY Máriatövis 210 mg, 60 kapszula  (31,98 Ft/db) 1919 Ft

•  TROPY Multivitamin senior, 60 fi lmtable� a (24,98 Ft/db) 1499 Ft

•  TROPY Omega3 halolaj, 90 kapszula (20,77 Ft/db) 1869 Ft

•  TROPY Szabalpálma 320 mg, 90 kapszula (23,32 Ft/db) 2099 Ft

•  TROPY Szelén 50 µg, 60 fi lmtable� a  (11,65 Ft/db) 699 Ft

•  TROPY Szépségvitamin, 90 fi lmtable� a  (12,77 Ft/db) 1149 Ft

•  TROPY Szerves Króm 200 µg, 60 fi lmtable� a (16,32 Ft/db) 979 Ft

•  TROPY Tökmagolaj, 100 lágyzselatin kapszula (12,99 Ft/db) 1299 Ft

•  TROPY Tőzegáfonya 300 mg, 60 fi lmtable� a (19,98 Ft/db) 1199 Ft

•  TROPY Vas 8 mg + Folsav, 60 table� a  (11,65 Ft/db) 699 Ft

Kötszerek:  

•  TROPY Vágható sebtapasz sensitive, 1 m x 6 cm  (4,99 Ft/cm) 499 Ft

•  TROPY Vízálló sebtapasz többféle méret, 30 db   (16,63 Ft/db) 499 Ft

•  TROPY Textil ragtapasz, 5 m x 2,5 cm  (1,16 Ft/cm) 579 Ft

TROPY Multivitamin 
felnő� eknek,
60 fi lmtable� a

1329 Ft
22,15 Ft/db

TROPY C-vitamin 
100 mg,

100 rágótable� a 

1299 Ft
12,99 Ft/db

TROPY Hialuronsav,
100 fi lmtable� a

2199 Ft
21,99 Ft/db

TROPY L-karnitin
500 mg,

100 fi lmtable� a

3599 Ft
35,99 Ft/db

TROPY Gumi-Brumi
C-vitamin,

60 gumitable� a

1869 Ft
31,15 Ft/db

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

életmód5

Baromfit és halat nem szabad enni az új év első napján, ezt mindenki tudja!  
Ennél azért jóval több népszokás, hiedelem maradt fenn a régi időkből  
az utókor számára. Mutatjuk!

Szent Antal szerzetes volt, akit a 
háziállatok védőszentjeként tisz-
teltek. Szent Antal tüzének nevezik 
az orbáncot, amelyet imádságok-
kal, ráolvasással próbálták gyógyí-
tani. Vagy: az orbáncos betegről 
le lehet venni a tüzet, ha három, 
Antal nevű ember megáll a beteg 
ágya mellett, ott elszív egy pipa 
dohányt, és a betegre fújja a füstöt. 
A pipát tűzkővel és taplóval kellett 
meggyújtani, hétszeri csiholással. 
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Január 1.   Újév
A Julius Caesar-féle naptárreform után,  i. e. 45-től vált évkezdő nappá. Hazánkban a Gergely-féle naptárreform 1582 
óta vált általánossá. Régen szokás volt az újévi jókívánságok elmondása házról házra járva, amiért a háziak megkínálták 
a köszöntőket.
Halat ne együnk ezen a napon, mert elúszik a szerencsénk. Helyette itt a lencse, rizs, köles: a sok apró mag sok pénzt hoz 
az új évben! A malac befelé túr, így a szerencsét nem ki a házból, hanem be a házba túrja. Ezért szokás malacsülttel indí-
tani az évet.  E napon tilos a mosás, a teregetés, a varrás. A szemetet sem szabad kivinni, mert a szerencsét is kiönthetjük 
a házból. Pénzt ne adjunk kölcsönt, orvost ne hívjunk, ne menjünk hozzá, mert akkor egész évben betegeskedhetünk. 
A baromfi hátrakaparja a szerencsét, ezért ezt ne együk! Ezen a napon amelyik leánynak először viszi el a kutya a ko-
csonyacsontját, az megy leghamarabb férjhez. Híres mondás: „Újév napján, ha csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha piros 
a hajnal, akkor szeles lesz az esztendő.” Vagy: „Ha újesztendő napján szép napfényes idő van, az jó esztendőt jelent.”

Január 6.  Vízkereszt
Ez a háromkirályok napja, a karácsonyi ünnepkör zárása, és a far-
sangi időszak kezdete. Az egyház ekkor emlékezik meg Jézus meg-
kereszteléséről és a napkeleti bölcsekről, és szenteli meg a vizet. 
Ezzel a vízzel meghintették a házat, az állatokat a gonosz szellemek 
ellen. Betegség ellen is bevetették, sőt, használták a mezőgazdaság 
és állattartás területein is. A víz és tömjén szenteléséből alakult ki a 
házszentelés. Vízkeresztkor bontjuk le a karácsonyfát.
Időjárásjóslás erre a napra:„Ha vízkeresztkor megcsordul az eszter-
héj, az íziket rakjátok el, mert hosszú lesz a tél”. Az ízikkel ugyanis 
(takarmánymaradék, nádtörmelék, kukoricaszár) fűtöttek is.

Január 17.  Antal napja

Január 18. 
Piroska napja
„Ha Piroska napján 
fagy, 40 napig el nem 
hagy!” Az a lány, aki 
ezen a napon piros ken-
dőt köt a nyakába, az új 
évben férjhez megy.

Január 21.  
Ágnes napja
A várandós asszonyok sós 
vízben mosdottak, hogy a 
gyermekeik egészségesek 
legyenek. „Ha Ágnes hideg, 
engesztel Vince, hogy teljék 
a pince.”

Január 22.  Vince napja
A szőlőtermelők e napon megfigyelték az 
időjárást. Szép időben jó, cudar időben 
rossz bortermést jósoltak. Máshol vince-
vesszőt vágtak, amit a szobában vízbe állí-
tottak, a kihajtott vesszőkből jósolták meg 
az évi termést.

Januári



Az időskori testmozgás hasznos és élveze-
tes is, persze csak a megfelelő keretek kö-
zött. Mindenki annyit mozogjon, amennyi 
jólesik. Ha már elhatározta magát, érdemes 
háziorvossal konzultálni, mit, mennyit és 
hogyan lehet sportolnia! Például a már 
meglévő mozgásszervi problémákat, ízüle-
ti betegségeket, szív- és érrendszeri gondo-
kat figyelembe kell venni.
Idővel a test összetétele, működése, al-
kalmazkodó képessége és fizikai ereje is 
megváltozik, de ez nem azt jelenti, hogy 
kimaradhat a sport a mindennapokból. A 
mozgásnak fontos szerepe van az izomtö-
meg és az izomerő megtartásában, a hajlé-
konyság és a mozgékonyság javításában és 
a csonttömeg csökkenésének lassításában.

Miért kell mozogni időskorban is?

Egyrészt azért, mert a rendszeres sporttól a 
közérzet, a mentális egészség sokat javul. 
Másrészt a keringési, mozgató- és ideg-
rendszer leépülése így nagyban lassítható. 
Rendszeres mozgás mellett az életminőség 
javul, az önálló életvitel tovább fenntartha-
tó. Ebben a korban egyértelműen nem az 
a lényeg, hogy csúcsokat döntögetve spor-
toljon az ember. Persze jó, ha egy konkrét 
kitűzött cél lebeg a szenior sportoló szeme 
előtt, főleg, ha egész életében versenysze-
rűen sportolt.
Az egyéni adottságok figyelembevétele 
mellett az alacsony intenzitású, minimális 
sérülésveszéllyel járó mozgásformákat vá-
lassza! Ennek egyik legjobb formája a gya-
loglás. Ha orvosa ezt nem javasolja, akkor a 
kerékpározás vagy a szobakerékpár is meg-
oldás lehet. A kertészkedés jó elfoglaltság, 
hiszen a friss levegőn történik, kikapcsol, 
viszont nem mozgatja át olyan mértékben 
az izmokat, mint például a gyaloglás. Rá-
adásul télen a kerti munkákkal sem lehet 
számolni. A lépcsőzés is ingyen van, a fo-
kozatosság elvét követve is egy sport!

Társas elfoglaltság

Szerencsére gyalogolni, túrázni, bicajozni 
többekkel összefogva is lehet. Jó társaság-
ban a mozgás is jobban esik, és a közér-
zetet is pozitívan befolyásolja. Nyugdíjas-
klubok, szenior foglalkozások, időseknek 
meghirdetett kirándulások összehozzák a 
résztvevőket.

mozogni!
Mozgás

életmód7

Nem csak az ünnepekkel járó túlevést kell ledolgozni most: a mozgás életkortól 
függetlenül mindenkinek fontos – még télen is. Az időskori sportoláshoz adunk 
néhány tanácsot.

Ízlés szerint válasszon!

Mielőtt  
belevágna

• gyaloglás
• természetjárás 
• úszás
• futás, tájfutás
• vízi torna
• szenior torna
• gerinctorna

• gimnasztika
• kerékpározás
• tánc
• síelés
• tenisz, tollas
• korcsolyázás
• lépcsőzés

• A fokozatosság elvét tartsa szem előtt, a kezdeti,  
túlzásba vitt sport többet árthat, mint használ

• Betegen ne erőlködjön, várja meg a gyógyulást!
• Főétkezés után közvetlenül ne sportoljon,  

teljen el legalább 1-1,5 óra
• Kell a bemelegítés

Élethosszig tartó biztonság!  Azonnali beköltözéssel!
Kényelmes elektromosan mozgatható testhelyzethez igazítható profi ágyak
Egyénre szabott egészségmegőrző és fejlesztő programok, Bemer terápia

Alacsony regisztrációs díjak, korrekt havi térítés
Hangulatos közösségi programok

Szakképzett munkatársak

6900 Makó, Szegedi u. 16/B
+36 20 378 9722 

w w w . m a k o i l i g e t . h u
i n f o @ m a k o i l i g e t . h u

6750 Algyő, Aranyhíd u. 36.
+36 20 378 9722 
 w w w . g y e v i l i g e t .h u
 i n f o @ g y e v i l i g e t .h u
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Összegezzük az előző évet, és von-
juk le a tanulságokat: mi az, ami jól 
ment, mi az, ami kimaradt idő, szer-
vezés híján (sportolás, saját hobbi). 
Ezt mindig családilag vagy leg-
alábbis a másik felnőttel beszéljük 
meg, ne egyedül döntsünk!

Vegyünk egy jókora falinaptárt, 
vagy készítsünk mi magunk egyet! 
Akkora legyen, hogy minden általunk 
meghatározott szempontot folyama-
tosan vezetni tudjunk 12 hónapon át.

Keressük meg a négynapos hosszú 
hétvégéket!

Számoljuk ki, hány nap szabadság-
ra lesz szükségünk a nagyobb ün-
nepek körül!

Írjuk be a téli, tavaszi, nyári, őszi 
tanévi szüneteket!

Jegyezzük fel, ki mikor megy spor-
tolni, edzésre (és ki tud a kicsikért 
elmenni utána)!

Találjuk ki, hová és hány napra 
akarunk elutazni – erre kell sza-
badság is!

Milyen családi eseményekre, ün-
nepekre kell készülni! Kit mikor 
kell megköszönteni!

Mennyi pénzt és mikor kell rendsze-
resen befizetni (pl. ebédpénz, adó)!

A rendszeres heti tevékenységek 
mellett keressük meg azokat a héza-
gokat, amikbe befér az énidő!

Minden dátumot jegyezzünk fel év 
közben: például orvosi vizsgálat, 
hangverseny, mozi, tárgyalás, isko-
lai ünnepség.

A naptár alapján osszuk be, ki mi-
kor legyen a gyerekekkel, ki tanul 
velük délutánonként. Ki intézze a 
bevásárlást, a tankolást, a bankot, 
a műszaki vizsgát. Írjuk fel, mikor 
lesz az esetleges nyelvvizsga, to-
vábbképzés, kötelező túlóra stb.

ÉNIDŐ: Jó szervezés mellett a felnőttek-
nek is jut idő saját magukra. Feltöltődés, 
kikapcsolódás nélkül hosszú távon nem 
megy!

SIKER: alapos tervezés mellett könnyeb-
ben jönnek a megálmodott célok. A sikerél-
mény pedig újabb lendületet ad.

ÖNBIZALOM: akár fogyózni, életmódot 
váltani, vagy leszokni akarunk, akár nyel-
vet tanulunk vagy szakmailag képezzük 
magunkat, önbizalmat ad, ha lépésről lé-
pésre haladunk. A kis eredményektől ma-
gabiztosabbak lehetünk!

ÚJRATERVEZÉS: Nem minden az elő-
zetes elképzelések szerint halad, ezt el kell 
fogadni! Viszont sokkal könnyebb a terv-
módosítás, ha tudjuk, mi a végső cél.

MEGVALÓSULT CÉLOK: Olyan célok 
is elérhetőek, amikről korábban csak azért 
nem gondolkodtunk, mert azt hittük, ez 
úgysem fér bele az időnkbe. Tudatos terve-
zéssel az eredmény sem marad el.

MOTIVÁCIÓ: húzhatjuk a strigulát, vág-
hatjuk a centit, a végső cél minden egyes 
nappal egyre közelebb van. Erre emlékez-
tet, ha mindennap rápillantunk a részletes 
naptárunkra.

IDŐ- ÉS PÉNZTAKARÉKOSSÁG: az 
ember élete folyamatos harc az idővel. 
Ebből sosincs elég, akárcsak a pénzből. 
Mindkettővel tudunk spórolni, ha előre 
gondolkodunk.

ELKERÜLHETŐ A KUDARC: persze 
csak abban az esetben, ha az év közepén 
nem dobjuk ki a naptárunkat. 

BIZTONSÁG: az év elején elkészített terv 
biztonságot ad: látjuk, hogy minden úgy 
halad, ahogy elképzeltük.

NYUGALOM: sokkal nyugodtabban telik 
az év, ha nem ad hoc jelleggel telik a család 
élete. A stressz kiiktatásának remek módja 
a tudatos tervezés.

1

2

3

4
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MIT JEGYEZZÜNK FEL?

Miért hasznos  
a tudatos tervezés?

Ember tervez, Isten végez – tartja  
a mondás. Valóban nem lehet mindent 

apróra kitalálni és megvalósítani,  
ugyanakkor a hétköznapok 

gördülékenyebben, sikeresebben  
valósulhatnak meg egy jól használt  

„szamárvezető” mellett.  
Tippek és tanácsok mindenkinek.

tervezze
meg
az évet!

Tudatosan

 

  

TERMÉSZETES SEGÍTSÉG 
A SZERVEZETNEK!

2529 Ft / 70 db

1999 Ft*
29 Ft / db

K2-vitamin 150 µg
D3-vitamin, növényi kivonatok

1399 Ft*

1799 Ft / 70 db
20 Ft / db

B-vitamin Komplex
Időszemcsés nyújtott felszívódású

1799 Ft*

1799 Ft*

1399 Ft*

2309 Ft / 70 db
26 Ft / db

Cukormentes Multivitamin
Gyermekeknek

2319 Ft / 70 db
26 Ft / db

Kurkuma 500 mg

1759 Ft / 70 db
20 Ft / db

Rutin 20 mg
Fahéj kivonattal, B3-vitaminnal

2209 Ft / 70 db

1699 Ft*

24 Ft / db

Multivitamin

A tájékoztatóban feltüntetett összegek maximált bruttó fogyasztói árak. Az akció időtartama 2020. 01. 11. - 2020. 01. 31., illetve az akciós 
árak a készlet erejéig érvényesek. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.

21%
KEDVEZMÉNY

22%
KEDVEZMÉNY

22%
KEDVEZMÉNY

23%
KEDVEZMÉNY

22%
KEDVEZMÉNY

20%
KEDVEZMÉNY
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– Mivel fürdessük  
a babákat?
– Fürdésnél használjunk enyhén sa-
vas pH-jú fürdetőszert, de az egysze-
rű gyógyszertári fürdető is megteszi. 
Ügyeljünk rá, hogy a gyereket ne „áztas-
suk”, mert ha hosszú ideig van a fürdővíz-
ben, leázik róla a bőr természetes védőréte-
ge, a zsír- és savköpeny. És azután jönnek 
a „bőrbajok”. A bőrünk nem steril, békésen 
együtt élünk vírusokkal, baktériumokkal, 
gombákkal, de ha lebontjuk a „határkerí-
tést” a hosszú ideig tartó habfürdőztetéssel, 
ezek a kórokozók rögtön támadnak.

– Mennyi ideig tartson a fürdés?
– Köztudott, hogy a kisgyerek nagyon 
szeret pancsolni. Néha alig lehet kihúz-
ni a habos fürdővízből. Mivel a hosszú 
ideig tartó, lúgos kémhatású habfürdő árt 
a gyerekek bőrének, a néhány percig tar-
tó langyos vizes tusolás és csak bizonyos 
testrészek (popsi, fül mögött, nyak, kezek, 
lábfej) mosása szappannal, tusfürdővel az 
ideális.
– Milyen tusfürdőt vásároljunk?
– Azok a jók, melyek enyhén savas pH-jú-
ak (4,5–5,5), így nem ártanak a bőrt védő 
savköpenynek.
– Mire jó a babaolaj?
– A csecsemő és a kisgyerek ápolásakor 
fontos, hogy fürdés előtt az összefekvő 
bőrfelületeket töröljük át tiszta olajos vat-
tával (ez a fülek mögötti részt, a nyakat, 
a hónaljat, a combredőt érinti). Ez azért 
fontos, mert így a természetes módon le-
vált bőrhámsejteket és a használt hintőport 
vagy krémet könnyebben tudjuk eltávolí-
tani. 

– A pelenkás korúak nemi  
szerveit elegendő popsitörlővel 
tisztogatni?
– Csak abban az esetben, ha nem vagyunk 
otthon. A nemi szervek tisztítása kisgyerek-
korban langyos vizes, szappanos lemosást 
jelent. Amíg pelenkás a kisgyermek, csakis 
akkor használjunk popsitörlő kendőt, ha 
útra kelünk! Otthon mindig elérhető a me-
leg víz és a szappan. Ez biztosan nem árt a 
kicsik bőrének.

Meddig tartson a 
csecsemő fürdetése? 

Milyen samponnal 
mossuk a kicsik haját? 

Mikor vethető be a 
popsitörlő? Hogyan 

kezeljük a kisfiúk nemi 
szervi problémáit? 

Dr. Prágai Ágnes 
házi gyermekorvos 

babaápolási 
tanácsadásának első 

része nem csak kezdő 
szülőknek szól. 

ápolás

– Hogyan kerüljük el a 
kisfiúk nemi szervénél 
a letapadást?
– Az újszülöttek tág kutacs-
csal és a kisfiúk szűk fitymá-
val születnek. A kutacs 1-1,5 

éves korra benő (innen ere-
deztethető a mondás: „valaki-

nek sosem nő be a feje lágya”). 
A fityma 3 éves korban húzható 

a makk mögé. Előfordul még ekkor 
is úgynevezett sejtes letapadás, de ez 

idővel spontán oldódik. Hároméves korig 
tilos a fityma „tornáztatása”! Az erőszakos 
tágítás berepedést okozhat a bőrön, ami 
hegesedéssel gyógyul, ennek pedig műtéti 
megoldása van. A háromévesek státusz-
vizsgálatánál a gyerekorvos az, aki meg-

kísérli óvatosan a fityma hátrahúzását. Ha 
a szülő megfigyelése szerint a vizeletsugár 
vékony, a fityma pisiléskor léggömbsze-
rűen megduzzad, és préselve ürül a vize-
let, az már valódi fitymaszűkületet jelent. 
Megoldása műtéti úton lehetséges.
– A lányoknál is lehetséges  
a tapadás?
– Kislányoknál csecsemőkorban előfordul 
a kisajkak másodlagos sejtes összetapadá-
sa. Ez ösztrogéntartalmú kenőccsel oldha-
tó fel.

kezdjük az

alapoknál

gyereksarok11
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étrend
-kieg

észítő

Eredeti ár: 3 409 Ft
Megtakarítás: 1 110 Ft (33%)
Egységár: 38,32 Ft/db
Akció időrtama: 2020.01.11-01.31.

akciós ár:

2 299 Ft

*A kedvező hatás 250 mg dokozahexaénsav (DHA) napi bevitelével érhető el.

DOKOZAHEXAÉNSAV (DHA)*: hozzájárul a normál agyműködés 
fenntartásához

LECITIN: jelentős mennyiségben megtalálható az idegsejtekben és az 
agyban.

GINZENG: támogatja a memóriát, a koncentrációt, hatással van az agy 
teljesítményére és reakcióképességére.

AZ  AGY  VITAMINJA

MÉG NEM KÉSŐ MEGMENTENED
A VIZSGAIDŐSZAKOT!

„

IDÉN VÉGRE TÉNYLEG SZABADULJ MEG 
A VÁLTOZÓKORI PLUSZ KILÓKTÓL!
BÍZD MAGAD A KLIMIN SLIM TRIO-RA ÉS MI SEGÍTÜNK, HOGY ÚJÉVI 
FOGADALMAD NE CSAK EGY ÚJABB MEGSZEGETT ÍGÉRET LEGYEN.

A KESERŰ NARANCS HOZZÁJÁRUL 
A SÚLYCSÖKKENTÉSHEZ.

A PAPRIKA KIVONAT TÁMOGATJA A 
ZSÍR ÉS SZÉNHIDRÁT ANYAGCSERÉT.

A KÓLADIÓ SEGÍTI A ZSÍRÉGETÉST.

JÓDMENTES RECEPTÚRA.

Eredeti ár: 4 299 Ft
Megtakarítás: 1 400 Ft (33%)
Egységár: 48,32 Ft/db
Akció időrtama: 2020.01.11-01.31.

akciós ár:

2 899 Ft

Eredeti ár: 4 159 Ft
Megtakarítás: 1 360 Ft (33%)
Egységár: 46,65 Ft/db
Akció időrtama: 2020.01.11-01.31.

akciós ár:

2 799 Ft

étrend-kiegészítő

100 mikrogramm organikus szelénnel a pajzsmirigy 
normál működésének támogatásáért.

Guarana kivonattal a zsíranyagcsere és a testsúly 
kontroll segítéséért.

Keserű naranccsal a súlycsökkentésért, a zsír és 
szénhidrát anyagcsere támogatásáért.

FOGYÁSOD MELLETT PAJZSMIRIGYEDÉRT 
IS TEHETSZ A PAJZSMIRIGY+SLIMMEL!

JÓDMENTES RECEPTÚRA.
Egy megoldás mindhárom időszakra

tervezés várandóssá
g szoptatás

gravidaopt ima.hu

Egy megoldás mindhárom időszakra

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 
A készítmény nem szolgál betegség kezelésére, gyógyítására. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! Gyermek elől elzárva tartandó! 
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Nőgyógyászati Marketing Osztály: +36-1-505-7788. 
Gyógyszerbiztonsági osztály: +36-1-505-7032, drugsafety@richter.hu, www.richter.hu. 
Lezárás dátuma: 2019.12.17. Document ID: KEDP/DADHHA

Az akció a Pingvin Patikákban 2020.01.11-2020.01.31 között, ill. az akciós készlet erejéig érvényes.

Akciós ár: 5 399 Ft

Régi ár: 7 269 Ft
Megtakarítás: 1 870 Ft
Egységár: 96,41 Ft/db

Akciós ár: 12 599 Ft

Régi ár: 17 199 Ft
Megtakarítás: 4 600 Ft
Egységár: 74,99 Ft/db

26%

27%

Gravida Optima 
28 db � lmtabletta + 
28 db lágyzselatin 
kapszula

Gravida Optima 
84 db � lmtabletta + 
84 db lágyzselatin 
kapszula

A Gravida Optima étrend-kiegészítő a fogantatás tervezésétől a várandósságon át 
a szoptatás végéig megnövekedett vitamin és ásványi anyag szükséglet kiegészítésére ajánlott.

RG_GravidaOptima_210x290_2019dec_pingvin.indd   1 2019. 12. 17.   15:48:09
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Boldogan kezdi az új 
esztendőt, tele van új 
tervekkel. Szerencséje van, 
most mindenkivel könnyen 
kezeli nézeteltéréseit, nem 
sértődik meg akkor sem, 
ha valaki rendesen önre 
pirít. Vigyázzon a pénzére, 
valakinek nagyon fáj rá a 
foga.

Mostanában rátalált régi 
szenvedélyére, az olvasás-
ra, és alig tudja letenni a 
könyveket. Nagyon élvezi, 
nem is érdekli most más. 
Azért a csekkjeit készítse 
ki, nehogy elfeledkezzen a 
havi befizetésekről.

Végre vette a bátorságot, 
és kivizsgáltatta magát. 
Nincs minden rendben, 
de legalább most tisztán 
lát, tudja a helyes irányt. 
Ne veszítse el a hitét, még 
minden jóra fordulhat.

Szerelmes, nem tud mit 
tenni ellene – csakhogy 
sajnos egy harmadik 
félbe. A párja pedig nem 
akar erről tudomást venni. 
Érzelmekről egyébként 
sem lehet vitatkozni. Nem 
tudja, mit tegyen.

Örül, hogy véget értek az 
ünnepek, kicsit besokallt 
már a „felfordulástól”. 
Ugyanakkor vallja be, 
jó volt kizökkenni a 
megszokott kerékvágásból. 
Gyermekei útját kéretlenül 
is egyengetni akarja. Ne 
tegye, csak árt nekik vele!

Régóta tipródik, mivel 
okozhatna örömet 
párjának, akivel olyan 
kevés időt tudnak 
együtt tölteni. Nem kell 
messzire menni, elég egy 
jó fürdőzés, szaunázás 
kettesben, ahol végre 
van idejük mindent 
megbeszélni egymással.

Örül, hogy ismét a 
hétköznapi teendőkbe 
menekülhet a családi 
problémák elől. Jobban 
tenné, ha alaposan 
kibeszélné végre az 
illetékesekkel magát, 
könnyebb lenne a lelke, 
egyenesebben néznének 
egymás szemébe.

Várakozásaival 
ellentétben jól sikerült a 
karácsony, az új év. Most 
örül és kiegyensúlyozott. 
Ideje lenne pozitívan látni 
az életet, sokkal többet 
nevetne így!

Várakozással telve kezdi 
az új évet, bízik egy új 
lehetőségben, munkában. 
Nem kell már sokáig vár-
nia, addig is, tegye rendbe 
dolgait, készítsen elő min-
dent, hogy gördülékenyen 
történjen meg a váltás.

Arra vágyik, hogy önnek 
is segítsen valaki a 
hétköznapokban, úgy érzi, 
teljesen magára maradt. 
Talán próbálja nagyobb 
önállóságra szorítani 
a gyerekeket, mindjárt 
könnyebb lenne az élete.

Sikerült töltekeznie 
az ünnepek ideje alatt, 
hosszúra nyúlt a téli 
szünet. Igaz, pluszsúllyal 
kezdi az évet, de ne 
bánkódjon, gyorsan 
megszabadul majd tőle.

Tervezget, számolgat. 
Ezzel telnek az év első 
hetei. Nemcsak az 
anyagiakat latolgatja, 
hanem a szabadidejét és 
az új év feladatait is. Az 
ismert mondásról azért ne 
feledkezzen meg, ember 
tervez, Isten végez.  

KOS 

MÉRLEG

RÁK 

BAK

BIKA 

SKORPIÓ 

OROSZLÁN 

VÍZÖNTŐ 

IKREK

NYILAS

SZŰZ

HALAK

III. 21.–IV. 20.

IX. 23.–X. 22.

VI. 22.–VII. 22.

XII. 22.–I. 20.

IV. 21.–V. 20.

X. 23.–XI. 21.

VII. 23.–VIII. 22.

I. 21.–II. 19.

V. 21.–VI. 20.

XI. 22.–XII. 21.

VIII. 23.–IX. 22.

II. 20.–III. 21.
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A meghirdetett árak minden Pingvin Patikában érvényesek. A százalékban számított engedmény a kiadványban egész számra kerekítve jelenik meg.  * régi ár: a Pingvin Patikákban korábban alkalmazott normál eladási ár. 
** orvosi rendelvény nélkül kapható gyógyszer, vagy gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítmény. *** kötszer, gyógyászati segédeszköz vagy gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz. Az ajánlat 
a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről tájékozódjon a patikákban!  Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A termékek csomagolása eltérhet az itt ábrázolttól. Jelen ajánlat 
nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak szolgáltatásainak népszerűsítését szolgálja.  A kék EP jellel ellátott termékek egyes egészségpénztáraknál elszámolhatók, míg másoknál nem. Kérjük 
vásárlás előtt érdeklődjön választott egészségpénztáránál, mivel patikai számítógépes rendszerünkben az elszámolhatóságot nem tudjuk leellenőrizni.

Egészségpénztári kár-
tyára  is megvásárolható

EGYES egészségpénztári 
kártyákra megvásárolható.

A feltüntetett engedmény az átlagos gyógyszertári tranzakciós árhoz viszonyított minimum engedmény mértéke.
Átlagos gyógyszertári tranzakciós ár: panelen mért, országosan reprezentatív statisztikai adat. IQVIA Pharmatrend, 3 havi átlag: 2019. 08. 01-től 2019. 10. 31-ig

Az árak 2020. január 11-től 2020. január 31-ig érvényesek

(Kozmetikai termék ajánlatunk
a készlet erejéig érvényes!)

KOZMETIKAI AJÁNLATUNK

Az étrend-kiegészítő készítmény fogyasztása nem helyettesíti
a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 

Proenzi3® Krém, 100 ml

A Proenzi3 krém könnyű masszázs-
krém. A masszírozás csillapítja az 
ízületi problémák tüneteit, segíti a 
fe szülés csökkenését és javítja az 
ízületek mobilitását. 
Kozmetikum.

Forgalmazza: Walmark Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

 Ft

3579 Ft* helyett:

megtakarítás: 1380 Ft, (21,99 Ft/ml)

39%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN
BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

21

Proenzi® Intensive
80+40 tabletta
Proenzi® Intensive a Proenzi® legösszetettebb 
terméke, mely az ízületi porcot alkotó építőelemek 
mellett gyógynövényeket és speciális felszívódást 
elősegítő összetevőt is tartalmaz.

Koenzim Q10-et, 13 féle vitamint, 9 féle ásványi anyagot és nyomelemet 
tartalmazó pezsgőtabletta vitamin kellemes narancs-marakuja ízben.

Étrend-kiegészítő

Forgalmazó: Bayer Hungária Kft.,
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Supradyn® Energia Plus, 10 pezsgőtabletta

-%  Ft

1579 Ft* helyett:

megtakarítás: 480 Ft, 
(43,96 Ft/g)

Biomed® Körömvirág krém Forte, 
60 g
Nehezen gyógyuló zárt felületi sebek, hámsérülések, gyulladásos 
bőrbetegségek időszakában ajánlott, bőrápolási céllal.
A krém stimulálja a bőr természetes immunitását, nyugtatja, védi az 
érzékeny, irritált, sérült bőrt. Továbbfejlesztett össze tétel echinacea 
kivonattal. Higiénikus és biztonságos tubusos csomagolás.
Kozmetikum.

 Ft

739 Ft* helyett:

megtakarítás: 240 Ft, (8,32 Ft/g)

32%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

4

-%  Ft
(129,90 Ft/db)

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

12
Étrend-kiegészítő.

Forgalmazza: Walmark Kft.
1138 Budapest, Madarász 
Viktor u. 47-49.

 Ft

7769 Ft* helyett:

megtakarítás: 3070 Ft, (39,16 Ft/db)

40%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

46

A Bio Oil egy speciális 
bőrápoló olaj. Alkalmazása 
segít javítani a hegek,
a striák és az egyenet-
len bőrtónus kinézetét. 
Öregedő és vízhiányos bőr 
ápolásában is hatásos lehet.

Bio-Oil, 125 ml

Komplex összetételű, vitaminokban gazdag 
gyógyszer felületes hámsérülésekre, irritá-
ciókra. Aktívan nyugtatja a bőrt, gyulladás-
csökkentő, bőrgyógyító hatású.

Neogranormon kenőcs, 25 g**

Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt., 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

**A kocká zatokról és a mellékhatásokról  ol  vassa el a betegtájé koztatót, vagy kérdezze meg kezelő or vo sát, gyógyszerészét!

-%  Ft

6219 Ft* helyett:

megtakarítás: 1920 Ft, (34,39 Ft/ml)

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

42

-%  Ft

959 Ft* helyett:

megtakarítás: 260 Ft, (164,47 Ft/g)

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

6

Carmex
szájbalzsam stift, 4,25 g

Szilárd állagú hidratáló ajak-
balzsam, amely hosszan tartó 
védelmet nyújt a környezeti 
hatásokkal szemben. SPF 15-ös 
fényvédővel van ellátva, így 
télen-nyáron alkalmazható.

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Az árak 2020. január 11-től 2020. január 31-ig érvényesek

HETI

PINGVIN JEGY 1.
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HETI

PINGVIN JEGY 2.

most csak:

HETI

PINGVIN JEGY 3.

1,99 Ft/db

Perla papírzsebkendő,
10 x 10 db

1,43 Ft/g

Érvényes:
2020. 01. 18. – 2020. 01. 24.

129,
- Ft

Érvényes:
2020. 01. 25. – 2020. 01. 31.

A Pingvin Jegyet a Pingvin Patikában válthatja 
be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve és 
csak egy termék megvásárlására használható 
fel. Az akció időtartama alatt egy személy 
csak egy jegyet válthat be. Az ajánlat a 
készlet erejéig érvényes. A Pingvin jegy bevál-
tásáért kapott bónuszpontokat a Bónusz 
Plusz kártyáján írjuk jóvá. A kínálat patikánként 
eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a pati-
kákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.

199,
- Ft

Érvényes:
2020. 01. 11. – 2020. 01. 17.

most csak:
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A Pingvin Jegyet a Pingvin Patikában válthatja 
be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve és 
csak egy termék megvásárlására használható 
fel. Az akció időtartama alatt egy személy 
csak egy jegyet válthat be. Az ajánlat a 
készlet erejéig érvényes. A Pingvin jegy bevál-
tásáért kapott bónuszpontokat a Bónusz 
Plusz kártyáján írjuk jóvá. A kínálat patikánként 
eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a pati-
kákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.

A Pingvin Jegyet a Pingvin Patikában válthatja 
be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve és 
csak egy termék megvásárlására használható 
fel. Az akció időtartama alatt egy személy 
csak egy jegyet válthat be. Az ajánlat a 
készlet erejéig érvényes. A Pingvin jegy bevál-
tásáért kapott bónuszpontokat a Bónusz 
Plusz kártyáján írjuk jóvá. A kínálat patikánként 
eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a pati-
kákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.

+30
bónuszpont

+10
bónuszpont

+10
bónuszpont

most csak:

- Ft- Ft
4,67 Ft/db

Libero törlőkendő, 
nedves, 64 db

299,
- Ft

KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSRA JOGOSÍTÓ JEGYEK

**A kocká zatokról és a mellékhatásokról  ol  vassa el a betegtájé koztatót,
vagy kérdezze meg kezelő or vo sát, gyógyszerészét!

Palmolive 
szappan,
90 g, különféle

Flexagil krém, 
150 g**

Feketenadálytő gyökér 
folyékony kivonat tartal mú 
vény nélküli gyógyszer 
izom- és ízületi fájda-
lomra.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

OGYI-T-20774/03
P&G Hungary Kkt.
1082 Budapest,
Kisfaludy utca 38.

-% Ft

4349 Ft* helyett:

megtakarítás: 1050 Ft, (21,99 Ft/g)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

A Duspatalin közvetlenül a gyomor és bélrendszer 
simaizomzatára hat, normalizálja a bélműködést, 
oldja a görcsöt, enyhíti a fájdalmat és rendezi
a székelési panaszokat, így a különböző készítmény-
ek kombinálása nélkül, komplexen szünteti meg
a hasi panaszokat!
A Duspatalin 200 mg retard kemény kapszula vény nélkül kapható, 
mebeverin-hidroklorid hatóanyagú gyógyszer.

Duspatalin® 200 mg, 30 retard kemény kapszula**

-%  Ft
(66,63 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Gyermekeknek és felnőtteknek a C-vitamin hiány 
megelőzésére.
Hatóanyag: aszkorbinsav. Vény nélkül kapható gyógyszer.
P&G Hungary Kkt., 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.

Cebion 100 mg/ml belsőleges oldatos cseppek, 30 ml**

-%  Ft
(39,97 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Ketodex® 25 mg, 20 fi lmtabletta**

Akut mozgásszervi (bokasérülés, hátfájás, derékfájás, ízületi fájdalom), fog- és 
menstruációs fájdalmak tüneti kezelésére vény nélkül kapható fájdalomcsillapító és 
gyulladáscsökkentő hatású gyógyszer.
Hatóanyag: dexketoprofén

-%  Ft

2199 Ft* helyett:

megtakarítás: 500 Ft, (84,95 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ
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KICSIK, NAGYOK  
KEDVENCE LEHET
A gumivitaminok finom, édes, gyümöl-
csös ízűek, és illatukban, formájukban 
is az édességként forgalmazott gumi-
cukrokhoz hasonlítanak. Állagukat te-
kintve puhák, könnyen szétrághatók és 
lenyelhetők, víz nélkül is bevehetők. Ez 
különösen azoknak a gyerekeknek az 
esetében előnyös, akik viszolyognak a 
tabletták, kapszulák bevételétől, ugyan-
akkor a nyelési nehézséggel küszködő 
felnőttek számára is nagyon kedvező. 
Ezek a készítmények a vitaminokat, ás-
ványi anyagokat és nyomelemeket a fel-
nőttek számára ajánlott napi beviteli ér-
téknek (NRV) megfelelő vagy annál 
kisebb mennyiségben tartalmazzák tab-
lettánként. Ennek megfelelően gyerme-
kek számára naponta 1-2 tabletta elfo-
gyasztása ajánlott, felnőttek esetében 
akár több is megengedett.

CSAK MÉRTÉKKEL!
Fontos kihangsúlyozni, hogy a multivi-
tamin típusú gumitabletták rendszerint 
zsíroldékony vitaminokat (A-, D-, E- és 
K-vitamin) is tartalmaznak, melyek a 
szervezetben raktározódva képesek fel-
halmozódni, így huzamosabb ideig, 
nagy mennyiségben történő fogyasztá-
suk túladagoláshoz vezethet. Ezt segíti 
elő a gumivitaminok finom íze és kelle-
mes állaga is, ami miatt sokszor nehéz a 
mértékletes fogyasztást betartani. 
Ugyanakkor a gumitabletták vonzerejé-
nek köszönhetően a rendszeres napi be-
vitel könnyebben megvalósítható, ami a 
vitaminok esetében különösen fontos.

MI VAN BENNÜK?
Összetevőiket tekintve a gumivitami-
nok – az említett zsíroldékony vitami-
nokon kívül – még jellemzően C-vita-
mint, különböző B-vitaminokat, 
kalciumot, cinket, jódot, omega-3 zsír-
savakat és növényi kivonatokat tartal-
maznak. A segédanyagok között szere-
pelnek ízanyagok (gyümölcsaromák), 
színezékek (rendszerint természetes nö-
vényi koncentrátumok), zselésítő anya-
gok (pl. zselatin), fényezőanyagok (pl. 
karnaubaviasz), antioxidánsok és édesí-
tőszerek. A gumitabletták édes ízét cuk-
rok (glükóz, fruktóz, szacharóz) és/vagy 
cukoralkoholok (szorbit, maltit) adják. 
A kellő ízhatás érdekében ezekből az 
összetevőkből általában viszonylag sok 
van a készítményekben. Az édes, raga-
dós kis tabletták a fogakhoz tapadva 
elősegíthetik a fogszuvasodást, míg a 
cukoralkoholok nagy mennyiségben fo-
gyasztva hasmenést és puffadást okoz-
hatnak. A mértékletes fogyasztásra te-
hát emiatt is fontos odafigyelni!

vitaminok
vagy

nyalánkság 

gyógyszer?
Gumi-vitamin

ÍGY TÁROLJUK
A gumitabletták nagy melegben megol-
vadhatnak és összetapadhatnak, ezért a 
készítményeket szobahőmérsékleten, 
száraz helyen, napfénytől és közvetlen 
hősugárzástól védve kell tárolni! A gu-
mivitaminokat tartsuk gyerme-
kektől távol, és hangsúlyoz-
zuk számukra, hogy ezek 
a készítmények nem 
édességek! 

KÖNNYŰ BESZEREZNI
A gumivitaminok megjelenésüket és ál-
lagukat tekintve, valamint vonzerejüket 
illetően is különleges helyet foglalnak el 
a gyógyszertárban kapható termékek 
között. Ezeknek a készítményeknek a 
hirdetéseivel több médiafelületen is 
rendszeresen találkozhatunk, amik bi-
zony a gyerekekhez is eljutnak. Fontos, 
hogy szülőként megismerjük a gumivi-
taminokat, tisztában legyünk előnyeik-
kel és hátrányaikkal, és odafigyeljünk a 
mértékletes fogyasztásra mind magunk, 
mind pedig gyermekeink részéről.

Valójában egyik sem. A gumivitaminok a patikában kap-

ható vitaminkészítmények egy sajátos csoportját képezik. Ezek az apró, 

színes, finom gumitabletták méltán a gyerekek kedvencei, akik sokszor 

hajlamosak édességként tekinteni rájuk. A gumivitaminok fogyasz-

tása azonban mértékletességet igényel – csábító erejük ugyanis 

nem csak előnyöket hordoz magában. Érdemes jobban megismerni  

a vitaminkészítményeknek ezt a színes és ízletes csoportját!

➔
3 év alatt ne!

 Kategóriájukat tekintve étrend-
kiegészítőknek minősülnek, s habár 

fogyasztásukkal sokat tehetünk 
egészségünk megőrzéséért és  

a gyermekek megfelelő  
fejlődésének támogatásáért,  

a gumivitaminok alkalmazása  
„nem helyettesíti a kiegyen- 

súlyozott, vegyes étrendet és  
az egészséges életmódot”.  
Alkalmazásuk hároméves  

kor alatt, illetve a készítmény  
valamely összetevőjével  

szembeni túlérzékenység 
esetén ellenjavallt. 
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Dr. Csábi József, PhD
gyógyszerész-közgazdász



Segítség a fájdalom ellen.

Hátfájás

Fogfájás

Menstruációs
fájdalom

Berlin-Chemie/A Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann János u. 1. 
Tel.: 06-23-501-301

*A Ketodex az egyetlen dexketoprofén hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer enyhe 
és középsúlyos akut fájdalmak tüneti kezelésére. 

GRANULÁTUMGRANULÁTUM

TABLETTATABLETTA

H
U

-K
ET

-0
3-

20
20

-V
01

-P
O

S-
#1

91
95

   
   

 A
 le

zá
rá

s 
dá

tu
m

a:
 2

01
9.

12
.1

3.

f e l s z í v ó d á s

GY
ORS

a f á j d a l o m el l e
n

H
AT

ÉKONY

EG
YE

DÜLÁLLÓ

h a t ó a n y a g
*

Híresek és betegek21

h
ird

e
té

s

Blaha Lujza valójában Riedl Ludovika 
néven született 1850. szeptember 8-án, 
Rimaszombaton. Katonatiszt édesapja, 
aki később vándorszínésszé avanzsált át, 
és édesanyja, Ponti Lujza színésznő ha-
tására a kislány egész gyermekkorát be- 
lengte a színház világa. Sőt, 5 évesen már 
fellépett szüleivel, és remek énekhang-
jának hála hamar népszerű lett. A ván-
dortársulattal, amely saját gyermekének 
tekintette, és Cukorbabaként becézte, 
Lujza fellépett Győrött, Sopronban, Szé-
kesfehérvárott, Pozsonyban, Szabadkán, 
Besztercebányán és Vácott. 
Később a szabadkai színházhoz szegődött, 
ott ismerkedett meg Jan Blaha karmester-
rel, akinek nevét élete végéig megtartotta. 
Ám a férfi korai halála miatt 1895-ben 
kötött házasságuknak vége szakadt. A telt-
karcsú termetű, bájos arcú, gyönyörű ének-
hangú díva játszott Debrecenben is, itt vált 

országos hírű primadonnává. Majd a fő-
városi Nemzeti Színházhoz szegődött. Az 
1875-ben felépült Népszínház üdvöskéje 
lett: magyar dalokat magyarul énekelt, így 
sztárként tekintett rá a pesti közönség. Itt 
lett Blaha Lujza a „nemzet csalogánya”. 
1901-ben ő lett a Nemzeti Színház örö-
kös tagja elnevezésű intézmény első tagja, 
mely tagság örökös jövedelmet biztosított 
számára haláláig. 1909-ben – két házasság 
után – visszavonult, utoljára 1923-ban lé-
pett színpadra a Városi Színházban. Leg-
nagyobb sikereit a Falu rosszában, a Sárga 
csikóban, a Piros bugyellárisban aratta, s 
olyan dalokat vitt diadalra, mint a Cserebo-
gár, sárga cserebogár, a Mi mozog a zöld 
leveles bokorban. 
1914-től visszavonultan élt nővérével, 
majd Manci nevű kis unokájával. Agyára 
húzódó betegsége egyre erősödött, szerve-
zete legyengült, többnyire pesti lakásában 

tartózkodott, melynek ablakából rálátott 
egykori színházára. A teret, ahol egykor 
a Nemzeti Színház állott és ahol a szí-
nésznő is lakott, 70. születésnapján tisz-
teletére Blaha Lujza térre keresztelték. 
1923-ban megválasztották az Országos 
Színészegyesület örökös tagjának. 
Tüdőgyulladást kapott, melyből felépült, 
de ágyhoz kötve élt tovább. 1926. január 
18-án hunyt el az ünnepelt színésznő, aki 
a magyar nyelvű színjátszás egyik leg-
nagyobb úttörőjeként vonult be a szín-
háztörténelembe. „És ha – amint érzem 
– az én jó közönségem haló poromban 
sem fog sajnálni tőlem egy virágszá-
lat, itt adom tudtára, hogy hova vigye: 
Koszorús költőnk, Jókai Mór sírjának 
szomszédságába, ahová magam kíván-
koztam...” – írta naplójába. Ravatalánál 
a Kerepesi úti temetőben kétszáz fős ci-
gányzenekar muzsikált.

CSALOGÁNYA
nemzet a
Cukorbabából 

Végzetes tüdőgyulladás okozta a vesztét  
Blaha Lujzának, a nemzet csalogányának.  
Bár a betegségből felépült, mégis egészen  
haláláig ágyhoz kötötten élt.
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1 899 Ft
2 669 Ft helyett:
-29%

(1899 Ft/készlet)

(26,63 Ft/tasak)

(26,63 Ft/tasak)

ClinSin med JUNIOR - Orr- és melléküreg 
öblítő készlet, 1 flakon + 16 tasak

ClinSin med - Orr- és melléküreg öblítő 
készlet, 1 flakon + 16 tasak

ClinSin med JUNIOR - Utántöltő az orr- és 
melléküreg öblítő készlethez 30 tasak

ClinSin med - Utántöltő az orr- és 
melléküreg öblítő készlethez 30 tasak

ClinSin med: Felnőtteknek és 12 éven felüli gyerekeknek ClinSin med JUNIOR: 4 év feletti gyerekek számára
FORGALMAZZA: NATURPRODUKT KFT.   I   2046 TÖRÖKBÁLINT DEPO, PF. 8   I   TEL.: 06 23 511 337

Fizetett hirdetésOrvostechnikai eszközök, melyek egyben gyógyászati segédeszközöknek is minősülnek.

Az árak 2020.01.11-től 01.31-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

...ÉS FELLÉLEGEZHET

 • Segítség az arcüreggyulladásnál

 • Orr- és melléküregek gyulladása

 • Különböző eredetű nátha

 • Allergiás panaszok esetén

EP-kártyára is kapható
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  AKCIÓ IDEJE: 2020. január 11.–2020. január 31.

Dr. Weiss

-29%

-29%-29%

-29%

-29%-29%

A Herbal Swiss Hot Drink komplex gyógynövényes forró italpor, a Herbal Swiss Medical szirup és Herbal Medical 
gyógynövény pasztilla megvásárolható a Pingvin Patikákban. www.simply-you.hu

Ajánlott fogyasztói ár:  2 409 Ft
 Akciós ár: 1699 Ft 
Megtakarítás: 710 Ft
Egységár: 84,95 Ft/db

A HERBALMED® MEDICAL pasztilla egészségpénztári kártyára is 
megvásárolható!

Komplex gyógynövényes forró italpor
A HERBAL SWISS® Hot Drink 19 gyógynövény kivonatát 
tartalmazó étrend-kiegészítő instant italpor C-vitaminnal.
Várandós és szoptató nők is fogyaszthatják.

Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Gyógyászati segédeszköznek nem minősülő orvostechnikai eszköz!***

Gyógyászati segédeszköznek nem minősülő orvostechnikai eszköz!***

A HERBALMED® Medical pasztilla hatóanyagai a nyálka hártya 
felületén védőréteget hoznak létre, amely védi az irritált, gyulladt 
nyálkahártyát és aktiválja a természetes gyulladáscsökkentő, 
regeneratív mechanizmusokat. Ennek köszönhetően 
hatékonyan enyhíti a fájdalmat és az égető érzést a torokban, 
csillapítja a köhögést és korlátozza a nyálka képződését.

A HERBAL SWISS MEDICAL szirup 5 gyógynövény kivonatát 
tartalmazza, amelyek segítik a megfázással kapcsolatos 
nátha, köhögés és rekedtség tüneteinek enyhítését. A szirup 
védőréteget képez a száj nyálkahártyáján és a torokban, 
ezáltal enyhíti az irritációt, köhögést, és a torokkaparás érzését. 
A készítményt lisztérzékenyek és cukorbetegek is fogyaszthatják. 
Felbontás után 3 hónapon belül felhasználható.

Ajánlott fogyasztói ár:  2 519 Ft
 Akciós ár: 1 799 Ft 
Megtakarítás: 720 Ft
Egységár: 11,99 Ft/ml

HERBAL SWISS® Medical Szirup 150 ml

Ajánlott fogyasztói ár:  3 509 Ft
 Akciós ár: 2 499 Ft 
Megtakarítás: 1010 Ft
Egységár: 104,13 Ft/tasak

HERBAL SWISS® Hot Drink 24x

HERBALMED®

MEDICAL 
Dr. Weiss

Dr. Weiss

A  
 egészségpénztári kártyára 

is megvásárolható!

***A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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–Saját elhatározásából, egyik napról a 
másikra szokott le káros szenvedélyeiről. 
Miért?
– Egy-egy átbulizott éjszaka után a hango-
mon éreztem, nem tett jót az előző esti sok 
cigaretta. Az énekesnek szakmailag sem 
használ a dohányzás, és én nagyon szeretek 
énekelni. Tudtam, hogy tönkretesz a 
dohányzás, hiszen az emberi szervezet leg-
mélyére, egészen a sejtekig hatol a nikotin. 
És arra is kíváncsi voltam, függő vagyok-e 
akár a dohány, akár az alkohol tekintetében. 
Magamat tettem próbára, szándékosan.
– Mennyire ment nehezen a leszokás?
– Voltak nehéz pillanatok. Szerintem a 
fokozatosság elve ilyenkor nem működik. 
Az nem jó módszer, hogy „nem dohány-
zom, csak a reggeli kávém mellé gyújtok 
rá. Meg a délutáni mellé”. Most, 11 hónap 
dohány- és 8 hónap alkoholmentes élet után 
olyan, mintha sosem éltem volna ezekkel a 
szerekkel. Százszor jobban érzem magam 
a bőrömben, mint korábban. Egyébként 
rájöttem, a dohányzás számomra sokkal 
károsabb volt, mint az alkohol, mert a ciga-
rettával naponta éltem, az alkohollal pedig 
inkább csak hétvégente.
– Mi lendítette át a mélypontokon?
– Az evés. Ha úgy éreztem, jó lenne rágyúj-
tani, ettem, méghozzá édességet, csokolá-
dét. Meg is lett az eredménye, mert 5 kilót 
már az első 3-4 hónapban felszedtem ma-
gamra. Szokásommá vált, hogy fellépések 
előtt jégkrémet, csokikat, csipszet ettem. 
Olyanokat, amikkel korábban nem éltem, 
ugyanis egyáltalán nem vagyok édesszá-
jú. Az 5 kiló pluszból azért mára sikerült 
lefaragnom.
– Sporttal?
– Nem, arra sajnos egyáltalán nincs időm 
mostanában. Diétával. Ma már sokkal 
jobban odafigyelek, milyen ételeket és főleg 
mennyit fogyasszak. Szerintem a mérték-
letességen van a hangsúly. A kedvencem 
a pörkölt nokedlivel, erről nem tudok 
lemondani.

– Alig vagyunk túl a szilveszteren. Mun-
kával töltötte az év utolsó napját is?
– Igen. Többek között Egerben, Debrecen-
ben, Budapesten és környékén léptem fel. 
Délután 2 órakor elindultam otthonról, és 
másnap reggel 5 óráig nyomtam. Fellépés, 
utazás, fellépés, utazás. A családom már 
megszokta, nem is hiányoltak hazulról szil-
veszterkor sem. És a hétvégéim is ugyan-
így telnek szinte egész évben. Járom az 
országot, kevés hely van, ahová a koncertek 
miatt eddig nem jutottam el.
– Pedig népes família veszi önt körül, 
három gyermeke is van.
– Igen, de a két nagyobbik gyermekem már 
kirepült otthonról, önálló életet élnek. Csak 
a legkisebb él velem és a feleségemmel. 
Azért január közepéig kicsit pihenek, utána 
visszatérek a szokásos menetrendemhez: 
dalszerzés, televíziós szereplések, vide-
óklip-forgatás. A pörgős időszakokban 
ezek kötnek le, nyáron pedig ugyancsak 
dömping van a fellépésekből. Azért a hét 
napból 1-2 mindig marad a családra.
– A felesége jól viseli az ön életformáját?
– Arankának sokat köszönhetek, 22 éve a 
társam. Maximálisan stabil hátteret biztosít 
számomra, mindent kézben tart, nekem 
nem is kell mással foglalkoznom, csak a 
karrieremmel. Pedig olyan nehéz terheket is 
levesz a vállamról, amelyekről tudom, hogy 
az én dolgom lenne megoldani. Ő a leg-
nagyobb kincs az életemben. És nem csak 
azért, mert a három csodálatos gyermekem-
nek ő az édesanyja. Tökéletes társ és anya. 
Nem is tudom, mi lenne velem nélküle. 
Nagyon szeretem, jól megvagyunk együtt.
– Január eleje van, ilyenkor sokan 
megtervezik a következő esztendőt. Ön is 
ilyen típus?
– Nem, egyáltalán nem. Valójában a szak-
mám miatt erre képtelen vagyok. A nyaralá-
sokat sem lehet nálunk előre tudni. Amikor 
látjuk, hogy na, most lesz egy szabad he-
tünk, akkor felkerekedünk. A fellépésekhez 
igazodom, azokat lehet előre tudni.

– Foglalkozott valaha mással a zenélésen 
kívül?
– Sokat gondolkodtam rajta, mi lett volna, 
ha nem ezt a pályát választom. Soha nem 
csináltam mást egész életemben, csak 
zenéltem, dalokat szereztem, zongoráz-
tam, és ezzel jártam a világot. Bárokban, 
hajókon léptem fel. A Megasztár évekkel 
ezelőtt népszerűséget hozott, azóta még 
több helyen énekelek. Rájöttem, ha nem 
teszi bele az ember szívét-lelkét abba, amit 
csinál, az nem fog sikerülni. Én is bepróbál-
koztam többféle területen a zenélés mellett, 
de mindegyik befuccsolt. Egy idő után 
megfogadtuk a feleségemmel, nem kezdek 
bele másba. Ha írok egy dalt, az sikert hoz. 
A muzsikálás megy nekem, mással nem is 
akarok foglalkozni. Mindenki maradjon a 
saját kaptafájánál – legalábbis így tartja a 
mondás, és én ehhez tartom magam. 

névjegy

Kökény Attila    
1975. április 20-án  
született Budapesten. 
2000 óta énekel. Először bárokban,  
hajókon lépett fel. Saját dalait maga 
szerzi. Régóta zongorázik. A Megasztár 
5. szériájába gyermekei nevezték be.  
A döntőig jutott, és bár nem ő nyert, 
2010 legjobb férfihangja lett.  
Zenekarával számos fővárosi és vidéki 
helyszínen fellép. 

Nős, három gyermek édesapja.  
Családjával ma is a fővárosban él.

portré25

Mindenki  
maradjon  
a saját  
kaptafájánál!”

„

Kökény
Attila

Kökény Attila nem újévi fogadalmat teljesített azzal,  
hogy 30 év dohányzás után végleg lerakta a cigarettát. 
Szerinte leszokni nem is lehet másként. A majd 10 évvel 
ezelőtt egy televíziós tehetségkutatóból megismert 
előadóművész 11 hónapja nem gyújtott rá, és 8 hónapja 
egy korty alkoholt sem fogyaszt. Az országot viszont 
változatlanul járja – fellépésről fellépésre.
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Persze ha valaki ezzel ellentétes tév-
hitben ringatja magát, annak tetszetős 
lehet a két csodás összetevő kombi-
nálása, ami még csodásabb hatások 
elérésével kecsegtet. Csakhogy sajnos 
mindez nem igaz, sőt: a citromlé és a 
szódabikarbóna éppenséggel semle-
gesítik egymást... 
A savakról és lúgokról köztudott, 
hogy a vizes oldatok kémhatását sa-
vas, illetve lúgos irányba befolyá-
solják. A citromról pedig köztudott, 
hogy savanyú, ami a benne található 
savaknak (elsősorban a citromsavnak) 
köszönhető. A citromlé nemcsak sa-
vanyú, hanem kémhatása is savas. 
Ha pedig savas kémhatású anyagot 
fogyasztunk, az nem lúgosít.
Ha savasat eszünk-iszunk, akkor a 
szervezet a saját egyensúlyi pH-jának 
megtartása érdekében a fölösleges 
savat megpróbálja semlegesíteni és/
vagy eltávolítani. Erre való például 
a vese: a fölösleges savat kiválaszt-
ja, így nem mi savasodunk, hanem a 
vizeletünk. Ugyanez a helyzet a lúgos 
táplálékokkal: nem mi lúgosodunk, 
hanem csak a pisink. Tehát: a citrom 
nem lúgosítja a szervezetünket, 
egyrészt, mert savas, másrészt meg 
azért sem, mert még ha lúgos lenne, 
akkor sem lenne képes erre.
A citrom savassága csökkenthető szó-
dabikarbónával. Mi történik ilyenkor? 
A sav és a lúg sóképződés közben re-
agál, és semlegesítik egymást. Ez a 
reakció vizes közegben megy végbe 
(mivel a citromsav és a szódabikar-
bóna is szilárd anyagok), eredménye-
ként nátrium-citrát só, szén-dioxid és 
víz keletkezik. 
Fokozza-e egymás hatásait a cit-
romlé és a szódabikarbóna? Nem. 
Téves minden olyan állítás, miszerint 
a szódabikarbóna minden körülmé-
nyek között lúgosítja a szervezetet és 
támogatja a fiatalító folyamatokat. 
Ha a szervezet működését egy al-
kalmatlan beavatkozással próbáljuk 
korrigálni, egy másik alkalmatlan 
beavatkozás nem teszi hatásosabbá a 
„kezelést”. 
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Lefűzve hasznos lehet az egész csalá
dna

k!

CITROMLÉ

Ugye tudjuk, hogy a 
szódabikarbóna és a citrom 

külön-külön csodákra képes? 
Az egyik kiváló háztartási 

tisztítószer, utóbbi saláták és 
egyes levesek kimaradhatatlan 

alkotórésze. A citromlé ezen 
kívül egy egészséges élelmiszer. 

Viszont sem a citromlé,  
sem a szódabikarbóna nem 

gyógyítja a rákot. 

– szódabikarbónával sem

Forrás: Kodpiszkalo.blog.hu

citromlé 
lúgosít !
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www.novoCnyeremeny.hu
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Nyerj utazást! 3 nap

Nyerd meg a kisorsolásra kerülő nyere-
mények egyikét! Növelheted nyerési 
esélyedet ha további kódokat töltesz fel! 
A vásárlást igazoló blokkot vagy számlát 
mindenképpen őrizd meg, a nyeremény 
átvételéhez szükséges.

A játék szervezője: Penta Pharma Kft.

Párizsban párosban!

Játssz! Regisztrálj a weboldalon és
töltsd fel a vásárlást igazoló blokkon 
szereplő AP kódot, dátumot és nyug-
taszámot a kódfeltöltés menüpontban!

JÁTSSZ!

Vásárolj 2019.12.15. és 2020.03.31.
között legalább egy, bármilyen kiszerelésű
Novo C plus vagy Novo C komplex
liposzómális C-vitamint!

VÁSÁROLJ!

Kapszula Régi ár Akciós ár* Megtakarítás
Ft

Megtakarítás
%

Egységár

Novo C plus liposzómás 
kapszula csipkebogyóval (30x)

30 db  2 579 Ft 1 799 Ft 780 Ft 30%  59,97 Ft

Novo C plus liposzómás 
kapszula csipkebogyóval (60x)

60 db  4 369 Ft 3 099 Ft  1 270 Ft 29%   51,65 Ft

Novo C plus liposzómás 
kapszula csipkebogyóval (90x)

90 db 5 559 Ft  3 899 Ft 1 660 Ft 30%   43,32 Ft

 Akció időtartama: 2020.01.11. – 01.31. *

és NYERD MEG heti ajándékutalványaink egyikét! 

Mit kell tenned?

NYERJ!

NovoC_nyeremenyjatek_PARIZS_Pingvin_210x290_hird.indd   1 2019. 12. 18.   9:15:25
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Forgalmazza: Naturprodukt Kft.   I   2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8   I   Tel.: 06 23 511 337

Dr. Theiss HerbalSept nyalóka  
torokfájásra 6 db

Dr. Theiss HerbalSept nyalóka  
köhögésre 6 db

HerbalSept Köhögés elleni szirup Duo 100 mlHerbalSept Köhögés elleni szirup Good Night 100 ml

Orvostechnikai eszközök, melyek egyben gyógyászati segédeszközöknek is minősülnek!

Az árak 2020. 01. 11-től 01.31-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.Fizetett hirdetés.

899 Ft

1 499 Ft 1 499 Ft

899 Ft
1 269 Ft helyett:

1 959 Ft helyett: 1 959 Ft helyett:

1 269 Ft helyett:
-29%

-23% -23%

-29%
(149,83/db)

(14,99/ml) (14,99/ml)

(149,83/db)

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!természetesen 28Süssünk, főzzünk 28

Ez a finom almás-fahéjas-
zabpelyhes sütemény tökéletesen 

segíti az újévi diétát. 
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Zabpelyhes-almás süti

Hozzávalók:

• 1 bögre lencse (száraz)
•	 2	evőkanál	citromlé
•	 2	evőkanál	balzsamecet
•	 4	evőkanál	olívaolaj
•	 1	darab	kaliforniai	 
paprika

•	 1	bögre	zöld	olívabogyó
•	 3	darab	zöldhagyma
•	 1	marék	petrezselyem	
(friss)

•	 1	marék	oregánó	(friss)
•	 ízlés	szerint	só	és	bors

Elkészítése:

1. Tegyük a lencsét háromszoros 
mennyiségű vízbe, alacsony lángon 
főzzük, amíg meg nem puhul, ez kb. 
30 percet vesz igénybe.
2. Szűrjük le az elkészült lencsét, 
hagyjuk teljesen lecsöpögni. Ke-
verjük össze 1 evőkanál citromlé-
vel, balzsamecettel és olívaolajjal. 
Hagyjuk ebben a „pácban” 10-20 
percig, addig készítsük elő a többi 
hozzávalót.
3. Vágjuk össze a kaliforniai papri-
kát, a zöldhagymát és az olívabo-
gyót, tegyük őket egy nagy tálba. 
Öntsük nyakon őket a másik evő-
kanál citromlével, balzsamecettel 
és a 3 evőkanál olívaolajjal.
4. Tegyük a marinált lencsét is a 
tálba, keverjük jól össze. Ha nem 
szeretnénk ennyi dresszinget, akkor 
a lencséről előbb öntsük le a levet.
5. A petrezselymet és az oregánót 
aprítsuk fel, adjuk hozzá a lencsé-
hez. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint.

Hozzávalók:

•	fél	kg	zabpehely
•	10	dkg	light	margarin
•	reszelt	citromhéj
•	vanília
•	fahéj
•	édesítőszer	vagy cukor
•	1	kg	alma

Elkészítése:

Fél kiló zabpelyhet 10 dkg 
light margarinnal összedol-
gozunk. A keveréket reszelt 
citromhéjjal, vaníliakivonat-
tal, fahéjjal és ízlés szerint 
cukorral vagy édesítőszerrel 
ízesítjük. Lereszelünk egy kg 
almát, kinyomkodjuk a levét, 
majd összekeverjük a marga-
rinos-zabpelyhes masszával. 
Egy kiolajozott tepsibe öntjük 
a masszát, és 15-20 percig 
sütjük.
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Szokatlan  
összetevőkből  
készül ez az  
egészséges  
újévi fogás,  
mely húsok  
mellé kitűnő.

Lencsesaláta
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Bizakodva 
tekintek a 2020-as 
évre, és remélem, 
hogy a sorsom 
mind az egészség, 
mind a boldogság 
vonatkozásában 
pozitív fordulatot 
vesz.

Egészséget szeretnék, hogy a saját 
és a gyermekeim kertjét tudjam 
gondozni, és a négy drága 
unokám előmenetelét nyomon 
tudjam követni. És ha szükséges, 
segíteni tudjak nekik.

A szlogenem: „adni nagyobb 
öröm, mint kapni.” A családom-
nak, a közösségeknek, melyek 
körülvesznek, tevékeny napokat 
és biztatást szeretnék adni a 
hétköznapokra. Mindehhez  
jó egészséget kívánok!

Szeretném, ha 
2020 karácso-
nyát is a nagy 
családommal 
együtt, egészsé-
gesen tudnánk 
megünnepelni.

A teljes családom 
kapcsán az egész-
séges életmódra 
való törekvés a cél 
2020-ban, hiszen 
az egészség a leg-
drágább kincs.

VÁLASZ

kérdés Mit szeretne idén megvalósítani?

51
Élt messze Indiában, az óceán partján egy 
gazdag paraszt, olyan kapzsi és zsugori em-
ber, hogy messze földön híre járt.
Egyszer kókuszdiót kívánt. Fogott egy 
ezüstpénzt, és kiment a piacra.
– Mennyiért méred a kókuszdiót? – kérdezte 
az első árustól.
– Négy rézpénzért.
– Nem tudod-e, hol adnak három rézpén-
zért? – kérdezte a zsugori.
– De tudom. Itt ni, a szomszédban.
Ment az ember a másik árushoz. Attól meg 
két rézpénzért akart venni. Az árus egy har-
madikhoz küldte.
Végül talált egy olyan árust, akitől egy réz-
pénzért vehetett volna kókuszdiót. De attól 
meg azt kérdezte: – Nem tudod-e, hol adnak 
ingyen kókuszdiót? Van ugyan 
pénzem, de sajnálom kó-
kuszdióra költeni.

Azt felelte az árus:  
– Ott ni, a tengerparton, 
látod azokat a kókuszpálmá-
kat? Eredj oda, mássz föl, szedj magadnak, 
azt ingyen adják.
Megörült a kapzsi ember, futott a tengerhez, 
fölmászott egy kókuszpálmára, és le akarta 
szakítani a legszebbik kókuszdiót. Húzta, 
cibálta, de nem bírt vele: erősen odanőtt az 
ághoz. Rántott rajta egy nagyot, de csak nem 
tudta letépni, hanem a lába megcsúszott a 
pálma törzsén, majdnem leesett.
A kókuszdióba kapaszkodott, úgy lebegett 
ég és föld között. Szerencsére egy elefánt-
hajcsár haladt el elefántjával a pálmafa alatt.
– Segíts rajtam, jóember! – rimánkodott neki 

a magasból a kapzsi. – Állítsd a fa alá az 
elefántodat, mássz föl a hátára; és 

vegyél le! Tíz ezüstpénz a ju-
talmad!

GERMÁN
Soha ne mondd el előre
másoknak, mit fogadsz 
meg, mert...

TÖRZS ÉSZAK ERRE
FELE! FELSÜLÉS ESZTENDEI TIZEN-

KETTŐ
RÉGI SÚLY-

MÉRTÉK
ELLEN-
ÁLLÁS CSÖPPEN

ILYEN
FÁJDALOM

IS VAN
POMÁZ
SZÉLEI!

ALKALMI
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LATINUL

FIZIMISKA

LEVÁG

... VILMOS
(PÜSPÖK)

ÉPÜLET-
SZÁRNY

GÓLYA
ELEJE!

BITEK
SOROZATA

ÓSDI

FALATOZIK

SZŐLŐ-
FAJTA

GYENGE-
ELMÉJŰ

BARÁTOM
LATIN

SZÓVAL

URÁN

ZSÚR-
KOCSI

NORVÉG
ZENEKAR

TANTÁL
VEGYJELE

GYÓGYÍT

KELET

HABARCS
ALKOTÓ-
ELEME

GYAPJAS
BUNDA

SZÁMOS

MÁSIK
IRÁNYBA

ZENÉBEN:
LASSAN

REJTJEL

EGÉRÁRPA
TERMÉSE

KÖZÉPKOR!

E HELYEN

MEG
FEJTÉS 2.

ÉK!

MAGAD

VALÓ-
SZERŰ

DEHOGY!

VALAMI
RÉVÉN

TÖRTÉNŐ

TONNA
RÉSZE!

NŐI NÉV

DEC. 31.-ÉN
BÚCSÚZ-
TATJUK

RENO-
VÁLÁS

BECÉZETT
ERIKA

SZOKNYÁS
BRIT

MÉZÍZŰ

HELYESLÉS
SZAVA

DALOL

KIFESZÍT
ÜGYIRAT

ZAMBIA
AUTÓJELE

FOLYADÉK

CSIGA-
FAJTA

EBÉDIDŐ

MÉRGEZŐ
FÉLFÉM

ALPOK
FOLYÓJA

ELVISELTE

RÓMAI
KÖSZÖN-

TÉS

NŐI NÉV

KÁLCIUM
VEGYJELE

KÁLIUM
VEGYJELE

VÉGTELEN
MÉG!

VALAMINÉL
LEJJEBB

GÚLA
HANGZÓI!

OROSZ
FEGYVER-

TÍPUS

ENERGIA

SZOLMIZÁ-
CIÓS HANG

DOLLÁR
VÁLTÓ-
PÉNZE

IPSZILON!

ELNYŰTT

HIDROGÉN
VEGYJELE

O INKA
SZÉLEI!

Az elefánthajcsár megtette, amit kért. Fölállt 
az elefánt hátára, s megfogta az ember lábát, 
hogy lesegítse.
De abban a pillanatban az elefánt elunta a 
dolgot, elsétált a fa alól, s most már a hajcsár 
is ott függött a levegőben, a kapzsi ember lá-
bába kapaszkodva.
– El ne engedd a kókuszdiót! Tízezer ezüst-
pénzt adok, ha nem engeded el! – kiáltotta 
kétségbeesetten a kapzsinak.
Amikor az a tízezer ezüstöt meghallotta, 
majd eszét vesztette. „Tízezer ezüst! – gon-
dolta. – Hiszen annyiért ezer meg ezer kó-
kuszdiót vehetek! Én meg ezt az egyet szo-
rongassam?”
És elengedte.
Mind a ketten a tengerbe estek, s talán még 
máig is úsznak, ha ki nem mentették őket.
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... És a szív érzi, hogy azok is ott állnak  
veled a karácsonyfa körül, akiket 
szemeddel nem látsz, és az eszeddel  
nem hiszel (Müller Péter) 1. rész

A kapzsi 
Indiai nepmese

Labirintus

Bálint (77), nyugdíjas 
középiskolai tanár, Kisújszállás

Géza (71), nyugdíjas tanár,  
Kisújszállás

Gergely (76),  
nyugdíjas,  
Kisújszállás

Tünde (52),   
csoportvezető, 
Nyíregyháza

Attila (38), 
területi  
szolgáltatási  
szakelőadó,  
Nyíregyháza
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Az étrend-kiegészítô nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Az akció 2020. január 4-tôl – január 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes a Pingvin Patikákban. 

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

A kockázAtokról és A mellékhAtásokról
olvAssA el A betegtájékoztAtót, vAgy kérdezze meg

kezelôorvosát, gyógyszerészét!

Akciós termékek a              -tôl

Béres Actival Kid 
Gumivitamin 50 db
korszerû összetételû,
cukormentes és finom
gumivitamin elsôsorban 
gyermekeknek.
már 3 éves kortól adható.
étrend-kiegészítô készítmény.

C-vitamin Béres 1000 mg
filmtabletta 90 db
magas hatóanyag-tartalom:
1000 mg c-vitamin
filmtablettánként.
vény nélkül kapható 
aszkorbinsav-tartalmú gyógyszer. 
egészségpénztári számlára is kapható.

Béres Trinell Pro
filmtabletta 20 db
migrén? Fejfájás? 
Fájdalomcsillapító három
hatóanyag kombinációjával.
vény nélkül kapható gyógyszer.

Béres Csepp Forte
belsôleges oldatos cseppek
30 ml
válassza az új eddigi
legerôsebb* béres cseppet,
a béres csepp Fortét! 
*emelt cink- és vastartalom a béres csepp,
béres csepp extra és a béres csepp Plusz
belsôleges oldatos cseppekhez képest.

vény nélkül kapható roboráló gyógyszer.
egészségpénztári számlára is kapható.

Béres C MAX 1500 mg RETARD
filmtabletta csipkebogyó kivonattal
+ 3000 NE D

3
-vitamin 90 db

c- és d-vitaminban gazdag retard készítmény 
csipkebogyó kivonattal. A c- és d-vitamin 
hozzájárul az immunrendszer megfelelô 
mûködéséhez. több mint c-vitamin!
étrend-kiegészítô készítmény.

Béres Tôzegáfonya
filmtabletta 60 db
700 mg tôzegáfonya gyümölcs
90%-os koncentrátum
a napi adagban (2 filmtabletta).
étrend-kiegészítô készítmény.

Béres Porcerô Komplex filmtabletta 180 db
komplex támogatás 10 hatóanyaggal
csoNtok + Porcok + Izmok
A c-vitamin hozzájárul a normál kollagénkép-
zôdéshez, ezen keresztül a porcok normál 
mûködéséhez. A cink, foszfor, kalcium, 
mangán, magnézium, valamint a k-vitamin 
részt vesz a normál csontozat fenntartásában. 
A kalcium és a magnézium hozzájárul 
a normál izommûködéshez.
étrend-kiegészítô készítmény.

Actival Extra filmtabletta 120 db
31 hatóanyag, vitaminok, ásványi 
anyagok, nyomelemek, bétakarotin, 
lutein és likopin, tele életerôvel.
4 hónapra elegendô multivitamin!
vény nélkül kapható gyógyszer.
egészségpénztári számlára is kapható.

AKCIÓS ÁR
4 299 Ft

Eredeti ár: 5 409
35,83 Ft/db

-21%

AKCIÓS ÁR
1 499 Ft

Eredeti ár: 1 879
49,97 Ft/db

-20%

AKCIÓS ÁR
2 299 Ft

Eredeti ár: 3 089
45,98 Ft/db

-26%

AKCIÓS ÁR
8 899 Ft

Eredeti ár: 11 989
49,44 Ft/db

-26%

AKCIÓS ÁR
2 299 Ft

Eredeti ár: 2 957
25,54 Ft/db

-22%

AKCIÓS ÁR
1 499 Ft

Eredeti ár: 1 959
24,98 Ft/db

-23%

AKCIÓS ÁR
3 499 Ft

Eredeti ár: 4 629
38,88 Ft/db

-24%

AKCIÓS ÁR
1 199 Ft

Eredeti ár: 1 513
59,95 Ft/db

-21%
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