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„Eljött már november didergő hónapja, / Hi-
deg szele a fák ágait megcsapja. / Meghalva 
elhullnak a sárga levelek, / Játszadoznak vé-
lek a kegyetlen szelek.” Szó, mi szó, Csokonai 
Vitéz Mihály találóan festi le Szent András 
havát. Az adventi készülődésig van még pár 
nap, használja ki! Lapozgassa legfrissebb szá-
munkat, amelyben olvashat a sokakat érintő 
Hashimoto-diétáról. Az autoimmun eredetű 
pajzsmirigybetegség megfelelő diétával, no 
meg hormonpótlással jól karbantartható. Ezt 
járja körül Életmódrovatunk.
Beszéljünk komolyan rovatunk ismét egy 
népszerű témát boncolgat: mire jó a házassági 
szerződés? Milyen esetekben lehet különösen 
hasznos? Jogász szakembert kérdezünk a té-
mában. 
A gyermekeket érintő különböző viselkedés- 
zavarok közé tartozik a szenzoros feldol-
gozási zavar, az SPD. Ez a betegség sajnos 
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nem nőhető ki, de több terápiás lehetőség is  
a szülők segítségére lehet. Erről szól Gyerek-
sarok rovatunk.
Kiváló gyulladáscsökkentő hatással bír a qui- 
noa. Nem csak azért hasznos, mert telis-tele 
van rosttal, B-vitaminnal, magnéziummal és 
vassal, ezt a gluténérzékenyek is fogyaszt-
hatják. A változatosan elkészíthető quinoáról 
bővebben az Egészségtárban olvashat. 
Ki volt Kerpel-Fronius Ödön? Az egyik leg-
sikeresebb és legismertebb, népszerű klinikai 
kutató, aki jelentősen hozzájárult a csecsemő-
kori só- és vízháztartás zavarainak korszerű 
kezeléséhez és ezzel a halálozás csökkenté-
séhez. Életét Múltidéző rovatunk mutatja be.
Koncz-Bisztricz Tamás még csak 17 éves, 
mégis ő a világ legjobb ifjú természetfotósa. 
Bár a csongrádi fiatalember vadgazda szakra 
készül, és természetvédelmi őrként szeretne 
tenni a nemzeti parkokért, a fényképezőgépet 
sosem tenné végleg a sarokba. Portré rovatun-
kat olvasva ismerjék meg a csongrádi gimna- 
zistát!
Ne hagyja ki a rejtvényt, a horoszkópot se, 
most is talál mesét, recepteket!
Mindehhez kellemes időtöltést kíván:

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!

Kedves Olvasó! 
Gyógyszertárunk – az országosan 38 patikát számláló Pingvin Patikák hálózatának 
tagjaként – 2009 februárjában a debreceni Nagytemplom szomszédságában, a 
Hatvan utca 22/C szám alatt kezdte meg működését, és azóta is a hét hat napján 
várjuk kedves betegeinket és vásárlóinkat: hétköznap reggel 8-tól este 19 óráig, 
szombaton reggel 8-tól 13 óráig.

Nyitás óta patikánk több változáson ment keresztül, de a kezdetektől fogva törek-
szünk a gyors és szakszerű kiszolgálásra. A 2016-os évtől megnövekedett és meg-
szépült eladótérben reformélelmiszerek és táplálékkiegészítők széles választé-
kával várjuk régi és új vásárlóinkat. Termékpalettánkon megtalálhatók a speciális 
táplálkozási igényt kielégítő glutén-, tej-, tojás-, cukormentes élelmiszerek is.

Kozmetikai sarkunkban minőségi arc- és bőrápolási termékekkel bővítettük kíná-
latunkat.

Gyógyszertárunkban igyekszünk minden rendelhető gyógyszert készleten tar-
tani, folyamatosan magas színvonalú, gyors ellátást biztosítani két szakgyógy-
szerésszel és három szakasszisztenssel. A szabadpolcos részen két szakképzett 
eladó várja Önöket és igyekszik mindenben segíteni a hozzánk betérőket. Folya-
matosan megújuló akciókkal várjuk vásárlóinkat, amelyekről a postaládákba be-
dobott Pingvin Árhírekből és Pingvin Vitália szórólapokból, a patikánkba betérők 
pedig az ingyenes Pingvin magazinból értesülhetnek.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani minden kedves vásárlónknak, akik min-
ket választottak a pandémia ideje alatt is, megtiszteltek bizalmukkal, és reménye-
ink szerint ezt a jövőben is megteszik.

dr. Antal Zsuzsanna  
patikavezető

és a Hatvan utcai Pingvin Patika dolgozói

bemutatkozó3

bemutatkozik a

November debreceni
patikaHatvan utca 22/C 



ELVÉKONYODÓ HAJ? 
Szakértőink kitartóan kutattak,
hogy Ön büszke lehessen a hajára!
Erősebb, sűrűbb és vastagabb haj: a Revalid® Anti-Aging 

termékcsaládja  innovatív összetevőinek köszönhetően lelassítja 

az őszülés folyamatát, növeli a haj mennyiségét és sűrűségét.  

A sampon és a fluid védelmet nyújtanak az UV-sugárzással 

szemben, és óvják a haj színét. Festett hajra is  

alkalmazható termékek!

Védje meg haját és fejbőrét az idő előtti öregedéstől,  

adjon hajának fiatalos lendületet!

Svájci. Megbízható. Hatékony.  

VIZSGÁLJUK MEG 
KÖZELEBBRŐL.

www.revalid.hu

A gyártó helyi képviselete:
Ewopharma Hungary Kft.
1021 Budapest, Budakeszi út 73/f
Tel.: +36 1 200-4650  
E-mail: info@ewopharma.hu
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Amennyiben kozmetikumainkkal kapcsolatosan mellékhatás lépne
fel, kérjük, késedelem nélkül az alábbi e-mail címen jelentse be:
pharmacovigilance@ewopharma.hu.
Termékek besorolása: kozmetikumok.
A dokumentum lezárásának dátuma: 2020.12. EWO-HU/REVALID/2020/20v4

Forgalmazza: Naturprodukt Kft. | 2046 Törökbálint DEPO, Pf. 8 | Tel: 06 23 511 337 | info@naturprodukt.hu

Az ár 2021.11.20-tól 2021.12.10-ig érvényes a Pingvin Patikákban.

FIZETETT HIRDETÉS

2 havi 
adag

Most különösen fontos 
immunrendszerünk 
védelme!
Támogassa immunrendszerét 
Dr. Theiss D3-vitaminokkal!

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, 
változatos étrendet és az egészséges életmódot.

L.: 
Mindestens 
haltbar bis 

Ende:

VITAMIN D3
DIREKT-
SPRAY

PZN-17155333

040003/1
00738706

Verzehrempfehlung:  
1 x täglich 2 Sprühstöße direkt in 
den Mund geben. Die Einnahme 
kann unabhängig von der Tages-
zeit zwischen den Mahlzeiten 
erfolgen.

Hinweise:  
Nahrungsergänzungsmittel 
sollten nicht als Ersatz für eine 
ausgewogene und abwechs-
lungsreiche Ernährung und  
eine gesunde Lebensweise 
verwendet werden. 

Die angegebene empfohlene  
tägliche Verzehrsmenge darf 
nicht überschritten werden.

Schwangeren, Stillenden, bei 
Langzeiteinnahme sowie bei 
Personen, die Medikamente  
einnehmen, empfehlen wir vor 
dem Verzehr die Rücksprache  
mit dem Arzt. 

Nur zum Verzehr durch  
Erwachsene bestimmt.

Dr. Theiss Vitamin D3 Direkt-
Spray kombiniert Vitamin D3  
mit Vitamin K2.
Vitamin D3 trägt bei zur:
•  normalen Funktion des Immun-

systems (körperliche Abwehr)
•  Erhaltung normaler Knochen 

und einer normalen Muskel-
funktion

•  normalen Aufnahme/ 
Verwertung von Calcium und 
Phosphor

Vitamin K2 trägt zur Erhaltung 
normaler Knochen bei.
Das leicht anzuwendende Spray 
ist dank Sprühkopf einfach zu  
dosieren. 

2000 I. E.

VITAMIN K2

•    Vitamin D3 trägt bei zur: 
 -  normalen Funktion  

des Immunsystems
 -  Erhaltung normaler  

Knochen und Muskel-
funktion 

•   Einfach zu dosieren

Nahrungsergänzungsmittel  
mit Vitamin D3 und Vitamin K2.

Außerhalb der Reichweite 
von kleinen Kindern auf-
bewahren. 
Kühl, trocken und vor Licht 
geschützt aufbewahren. 

Mindestens haltbar bis Ende: 
siehe Bodenlasche.
Zutaten: Sonnenblumenöl, Aroma 
(Zitronenöl, Orangenöl, Pfeffer-
minzöl), Vitamin D3 (Cholecalci-
ferol), Vitamin K2 (Menachinon), 
Olivenöl, Antioxidationsmittel:  
stark tocopherolhaltige Extrakte.

•   Mit Zitronen-Orangen- 
Minzgeschmack

*�Nährstoffbezugswert�(nutrient�reference�
value)�nach�Lebensmittelinformations-
verordnung�VO�(EU)�1169/2011

* I.E. = Internationale Einheit  
2000�I.E.�=�50�µg�Vitamin�D3

Durchschnittliche Werte:

Inhaltsstoffe 2 Sprühstöße 
0,29 ml  

%  
NRV*

Vitamin�D3 50�µg� 
(2.000�I.E.*) 1000

Vitamin�K2 60�µg 80

Nettofüllmenge: 20 ml 0

Dr. Theiss Naturwaren GmbH, 
Michelinstraße 10,  
D-66424 Homburg 
www.dr-theiss.de 
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Dr. Theiss D3-vitamin 
FORTE étrend-kiegészítő 

filmtabletta 4000NE 60 db

1.879 Ft helyett

1.399 Ft
Egységár: 23,32 Ft/db

-26%
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, 
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

VEGYÜK FEL EGYÜTT 

A KESZTYŰT 

A MEGFÁZÁSOS TÜNETEK ELLEN!

Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.com
Aqua Maris® Strong orrspray (30 ml), orvostechnikai eszköz CE 0373, az orrdugulás természetes kezelésére és Aqua Maris® Baby orrspray (1x50 ml), orvostechnikai 
eszköz CE 0373, szabaddá teszi a légzést
Kalmopyrin® 500 mg tabletta, acetil-szalicilsav tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer, a megfázással együtt járó fejfájás és láz kezelésére.
Xilomare® 1mg/ml és Xilomare® Kid 0,5 mg/ml, xilometazolin-hidroklorid tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer, orrdugulás kezelésére.
Mellékhatás / Nemkívánatos esemény bejelentése és a biztonságos alkalmazással összefüggő kérdés esetén elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu.
A termék alkalmazásával kapcsolatos információkról a termekinformacio@richter.hu címen érdeklődhet.
Document ID: KEDP/DAEFI5, Lezárás dátuma: 2021.11.03.

Akciós ár: 1 399 Ft

Régi ár: 1 849 Ft
Megtakarítás: 450 Ft
Egységár: 58,29 Ft/db

-24%

Akciós ár: 1 499 Ft

Régi ár: 2 239 Ft
Megtakarítás: 740 Ft
Egységár: 149,90 Ft/ml

-33%

Xilomare® 1 mg/ml 
oldatos orrspray (1x10ml)

Akciós ár: 1 499 Ft

Régi ár: 2 179 Ft
Megtakarítás: 680 Ft
Egységár: 149,90 Ft/ml

-31%

Xilomare® Kid 0,5 mg/ml 
oldatos orrspray (1x10ml)

Akciós ár: 1 699 Ft

Régi ár: 2 449 Ft
Megtakarítás: 750 Ft
Egységár: 56,63 Ft/ml

-31%

Akciós ár: 1 699 Ft

Régi ár: 2 419 Ft
Megtakarítás: 720 Ft
Egységár: 33,98 Ft/ml

-30%

Az akció időtartama a Pingvin Patikákban 2021. 11. 20 - 2021.12.10-ig, ill. az akciós készlet erejéig érvényes.

Aqua Maris® Baby 
orrspray (1x50 ml)

Aqua Maris® Strong 
orrspray (30 ml)

Kalmopyrin® 500 mg 
tabletta (24x)
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ezek mértéktelen fogyasztása hízáshoz 
vezethet. A pajzsmirigybetegek köré-
ben nagyobb eséllyel alakul ki diabé-
tesz, így érdemes a cukrokat elkerülni. 
Javasolt a természetes édesítőszereket 
előnyben részesíteni, a mesterségesek-
ből pedig mértékkel fogyasztani.
A tápanyagszegény gyorsételek kerülése 
is fontos lehet.

Szelén- és cinkbevitel
Szelén nemcsak a teljes kiőrlésű termé-
kekben, hanem állati eredetű élelmisze-
rekben, a halakban, tenger gyümölcsei-
ben is nagyobb arányban fordul elő.

Cinkben gazdag állati eredetű élelmi-
szerek fogyasztása is javasolt. A cinkhi-
ány a T3 és T4 hormonok alacsony 
szintjéhez, a pajzsmirigy-alulműködés 
tüneteinek megjelenéséhez vezethet.  
A húsokban és a tojásban található na-
gyobb mennyiségben cink, így ezek 
rendszeres fogyasztása javasolt.

Kalciumdús élelmiszerek
A kalciumbevitelre is érdemes fokozot-
tan ügyelni, hiszen a pajzsmirigyhormo-
nok a csontanyagcserére is hatással van-
nak. A pajzsmirigy-alulműködés egyik 
következménye lehet, hogy a csontszö-
vet rekonstrukciója is alábbhagy. Egyé-

zsírszegény fehérjeforrások. Ugyanakkor 
vannak olyan élelmiszerek, amelyek ki-
mondottan jótékony hatásúnak bizo-
nyulnak a pajzsmirigy működésére.
Egy tanulmány szerint a napi több adag 
gyümölcs és zöldség elfogyasztása csök-
kenti a Hashimoto, vagy pajzsmirigy-alul-
működés kialakulásának kockázatát.

Amit ne egyen nyersen
Vannak olyan élelmiszerek, amelyek a 
pajzsmirigy működését befolyásolhatják, 
ilyenek a keresztesvirágú zöldségek, 
vagy a szójakészítmények. Az ezekben 
található giotrogén anyagok a pajzsmi-
rigy működését, a hormonok hatását 
befolyásolhatják kedvezőtlen módon. 
Ilyen növények például: kelkáposzta, 
bordás kelkáposzta, fehérrépa, köles, 
fehér káposzta, brokkoli, kelbimbó, 
karfiol, szójabab.
A pajzsmirigy működését gátolják, így 
kompenzációként a pajzsmirigyet fokozott 
működésre serkentik, amely pajzsmi-
rigy-megnagyobbodáshoz, göb kialakulásá-
hoz vezethet. A jód felszívódását is gátolják, 

A Hashimoto egy gyulladásos, autoimmun 
eredetű pajzsmirigybetegség. A leggyako-
ribb pajzsmirigybetegségként tartják szá-
mon. Nőknél gyakrabban fordul elő. A 
pajzsmirigyhormonok hatással vannak a 
növekedésre, az anyagcsere állapotára is. 
A páciensek zöme túlsúllyal, nehéz fo-
gyással is küzd. Gyakori jelek: hajhullás, 
fáradékonyság, ingerlékenység, hí-
zékonyság, koncentrációzavarok.
Kezelésében lényeges szerepe van a hor-
monpótlásnak, amely mellett az étrend 
sem elhanyagolható. Sok esetben a terá-
pia kiegészítéseként javasolt szelén-, 
cink- vagy jódpótlást is étrendi változtatá-
sokkal lehet megoldani. A megfelelő ét-
renddel meg lehet támogatni a pajzsmi-
rigy működését, ám a dietetoterápiában a 
betegek egyéni érzékenységét is minden 
esetben figyelembe kell venni.

Zöldség- és gyümölcsfogyasztás 
E betegség étrendjének alapját az egészsé-
ges, kiegyensúlyozott táplálkozási ajánlá-
sok adják, tehát napi több adag zöldség- és 
gyümölcs, magas rosttartalmú köretek és 

ni tolerancia függvényében javasolt a 
tejtermékek fogyasztása, vagy a külső-
leges kalciumpótlás.

Jódpótlás? 
A Hashimoto kialakulásának egyik sar-
kalatos oka az alacsony jódbevitel, a szer-
vezet jódhiányos állapota. Ugyanakkor 
egyes kutatások kimutatták, hogy a túl-
zott jódbevitel is vezethet pajzsmirigy-
problémákhoz, akár Hashimotóhoz is. 
Jódhiányos állapotokban a jódozott só 
használata, a tengeri halak és egyéb pu-
hatestűek fogyasztása javasolt. Ugyanak-
kor a jódpótlás szükségességének eldön-
tése mindig orvosi kompetencia!
Alkohol: fogyasztása csökkentheti a 
Hashimoto kialakulásának kockázatát. 

Gluténmentes étrend?
Jótékony hatású lehet a teljesen glutén-
mentes étrend. Ennek ugyan nincsen 
egységes, szakmai háttere, ám jó pár 
páciens számolt be javulásról a diéta 
tartását követően.
A gluténmentes étrend követése Hashi-
moto betegségben egyes források szerint 
érdemi eredményt hozhat a páciens tüne-
teinek enyhítésében, a laborértékek javí-
tásában. Ugyanakkor azok számára, 
akik nem cöliákiások, vagy gluténérzé-
kenyek, nem feltétlen szükséges glutén-
mentes étrendet követniük, főleg, mivel 
a készen kapható gluténmentes termékek 
magas hozzáadott cukor- és keményítő-
tartalmúak, amely nem előnyös egy lelas-
sult anyagcsere-állapotban.

Az azonban való igaz, hogy egyes au-
toimmun megbetegedések nagyobb 
eséllyel jelennek meg együttesen, így 
autoimmun pajzsmirigybetegek foko-
zott kockázattal rendelkeznek a cöliá-
kia, vagyis autoimmun eredetű glutén- 
érzékenység kialakulására. 

Tejmentes diéta?
Jelenleg nincsen egyöntetű szakmai vé-
lemény arra vonatkozóan, hogy való-
ban hatásos lenne a tejmentes diéta au-
toimmun pajzsmirigy-megbetegedések 
kezelésében.
Ugyanakkor egy felmérés alapján a 
mediterrán térségben sok hashimotós 
nő volt laktózérzékeny is egyben, 
amelyet a pajzsmirigybetegség szö-
vődményeként értékeltek. Amennyi-
ben a páciens panasz nélkül el tudja 
fogyasztani a tejtermékeket, nem fel-
tétlen indokolt elhagyni azokat az ét-
rendből.
Az összeállítás a www.endokrinkozpont.
hu cikke alapján készült. A cikket  
dr. Nagy Ildikó gyógyszerész lektorálta.

így jódhiányos betegek esetén pajzsmi-
rigy-alulműködéshez vezethet a keresztes-
virágúak nagy mennyiségű, nyers formá-
ban való fogyasztása. Azonban hőkezelt 
vagy fermentált formában már nem je-
lentenek magas kockázatot.

Olajos magvak
Az olajos magvak magas szeléntartalmú-
ak, főleg a brazil dió, amelyből átlagosan 
2 szem fedezi a napi ajánlott szelénada-
got. Ajánlott még: tökmag, dió, mandula, 
kesudió.

Magas rosttartalmú  
köretek, pékáruk
A teljes kiőrlésű, magas rosttartalmú kö-
retek fogyasztása is jótékony hatású lehet 
a pajzsmirigy-alulműködés, Hashimoto 
étrendjében. 

Finomított,  
feldolgozott élelmiszerek 
A különféle cukrok, cukrozott italok, 
édességek fogyasztását érdemes limi-
tálni a Hashimoto étrendjében, mivel 

életmód7

A Hashimoto thyreoiditis étrendi kezelésére egységes szakmai irányelv még 

nem született. Azonban a szelénpótlás, a zöldség- és gyümölcsfogyasztás 

fontos, a glutén- és tejmentes diéta is hangsúlyos lehet.

Hashimoto A

étrendi kezelése

életmód 6

Élelmiszer

brazil dió 1917

tonhal 108

osztriga 15

sertéshús 47

bárányhús 36

csirkemell 32

teljes kiőrlésű tészta 36

garnélarák 49

shiitake gomba 24

Szeléntartalom  
(mikrogramm/100 g-ban)
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nyalóka

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

*Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti  
a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 

és az egészséges életmódot.

Orvostechnikai eszközök, melyek egyben gyógyászati segédeszközöknek is minősülnek!**

Egészségpénztári kártyára is kapható.Étrend-kiegészítő*

Dr. Theiss HerbalSept Immun 
nyalóka 6 db

1 739 Ft helyett

1 199 Ft
Egységár: 199,83 Ft/db

Dr. Theiss HerbalSept nyalóka 
köhögésre 6 db

1 929 Ft helyett

1 199 Ft
Egységár: 199,83 Ft/db

Dr. Theiss HerbalSept nyalóka 
torokfájásra 6 db

1 929 Ft helyett

1 199 Ft
Egységár: 199,83 Ft/db-31% -38% -38%

359_21_NP_H_HERBALSEPT_PINGIVIN.indd   1 2021.11.02.   14:41:39

BIOCO.HU
Gyártja és forgalmazza: BioCo Magyarország Kft.  3021 Lőrinci, Árpád u. 92-100. Étrend-kiegészítő termék. 
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

A DÍJNYERTES
Porc & Izom Csont Komplex
Alkalmazása javasolt: 
Mindazoknak, akik fokozottan odafigyelnek  csontrendszerük, izomműködésük egészségének megőrzésére.
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Pingvin
Patika

a

Vény nélkül kapható gyógyszerek, 
étrend-kiegészítők, kozmetikumok, 
baba-mama termékek, gyógyászati 
segédeszközök és sok más.

TÖLTSE LE ÉS PRÓBÁLJA KI MÉG MA!

MEG FOGJA KEDVELNI MOBILAPPLIKÁCIÓNKAT IS!

Rendeljen mobiljáról
bárhol és bármikor,

gyorsan és egyszerűen
a Pingvin Patika
alkalmazással!
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gyereksarok 10 gyereksarok11

A szenzoros 
feldolgozási zavar 

(SPD) 
A magzati korban kialakuló, ősi érzékelő-

rendszerek felelősek a megfelelő izomtó-

nus, testtartás kialakításáért; ezek hatással 

vannak a helyzetérzékelésre, szemmozgá-

sokra, így a megfelelő térlátásra, térérzet-

re. Éppen ezért fontos, hogy a szülőanya 

minél aktívabban töltse a terhességét, és 

kommunikáljon sokat a magzattal.

Születés után még több inger éri a babát, 

ez nagyon hasznos, hiszen az agy fejlődé-

séhez folyamatos stimulációra van szük-

ség: a beszéd, szemkontaktus, mimika, 

zene, kontrasztok, színek mind ingerként 

érik. Fontos tanulási folyamatként az agy 

az érzeteket megtanulja hasznosan ren-

dezni, és ezekhez megfelelő tervezési és 

végrehajtási folyamatokat tud kapcsolni.

Ha e rendszerben zavar lép fel, akár az ér-

zékelés, akár a feldolgozás szintjén, a 

végrehajtás nem lesz megfelelő. Vagyis 

az adott ingerre a gyermek oda nem illő 

módon fog reagálni, akár túlzóan (hiper-

szenzitív), vagy éppen túl kevéssé (hipo-

szenzitív). 

Szenzoros 
feldolgozási zavar 

(SPD) 

A legtöbb viselkedészavar pontos oka 

még nem teljesen ismert. Tény, hogy bi-

zonyos agyi pályák nem megfelelő műkö-

déséről van szó, amely javítható speciális 

stimulusokkal, illetve más területek 

„edzésével” kompenzálható. Ezen alapul-

nak a különböző nem gyógyszeres keze-

lések, de indokolt esetben gyógyszeres 

terápia is szóba jöhet. Rizikótényezőként 

tekinthetők az anyaméhben elszenvedett 

toxikus ártalmak, például dohányzás. Sok 

esetben megfigyelhető családi halmozó-

dás is.

A viselkedési zavarokra valódi betegség-

ként tekintsen, mert összetett probléma-

ként idővel gátolja a gyereket a tanulás-

ban. Az átlagtól eltérő magatartás pedig 

csak megnehezíti a gördülékeny szociali-

zációt, és a környezet sokszor képtelen 

elfogadni az érintett személyt, aki emiatt 

idővel depresszióba eshet. Ezért diag-

nosztizált viselkedészavar esetén nem 

maradhat el a gyermek szűkebb és tágabb 

környezetének tájékoztatása, így sok ku-

darctól kímélhető meg.

Mire figyeljen?
– Gyanús lehet az izomtónus-eloszlási za-

var, megkésett vagy éppen túl gyors moz-

gásfejlődés, evési, nyelési, rágási nehezí-

tettség, túlzott irritábilitás, alvási 

nehézségek, csecsemőkori reflexek kései 

fennmaradása. Ugyanakkor ezek számta-

lan egyéb betegség kísérő tünetei is lehet-

nek – mondja dr. Krenács Dóra gyer-

mekorvos.

Az SPD-s  
gyerek 
jellemzői
Viselkedéséről elmondható, hogy hisztis, 

agresszív, vagy túl nyugodt, vagy túl fé-

lénk. Gyakran nekimegy másoknak, tár-

gyaknak, és nem veszi észre, esik-kel, 

nem bír egy helyben maradni, ugrál (in-

gerkereső), gyakran ejt el dolgokat, rossz 

eszközhasználat, például evés, roskado-

zik, gyakran kell támaszkodnia állás köz-

ben. Fejét is mindig támasztania kell ülés 

közben, a szükségesnél nagyobb vagy ki-

sebb erőt vet be mozgások kezdeménye-

zésénél. Csak úgy tud elaludni, ha bebu-

gyolálják – ez nagyobb gyermeknél 

probléma – sorolja dr. Krenács Dóra.

Látására jellemző az állandó szemdörzsö-

lés, olvasásban gyakran elveszíti a helyet 

ott, ahol tartott, úgy látja, hogy mozog a 

betű, nehezen létesít szemkontaktust, tér-

beli, síkbeli tájékozódási nehézség, példá-

ul előtte–mögötte megkülönböztetési 

képtelenség, emberi arcok felismerése 

problémás.

Van, hogy a szülő úgy érzi, gyermeke valamiért más, mint 

a többi gyerkőc. A gyanú valós problémát takarhat. 

A különböző viselkedészavarokra nem szabad legyinteni, 

így a szenzoros feldolgozási zavarra, az SPD-re sem.

Félreérti a kérdéseket, nem hangos zajok-

ra is befogja a fülét, szeret zajt kelteni, 

vagy éppen nagyon zavarja a zaj, nem 

tudja megállapítani a hang forrását, a han-

gokat nem tudja elkülöníteni. Például az 

óvó néni hangját nem tudja kiszűrni a 

gyerekzsivajból, a ritmust nem érzékeli.

Szintén jellemző rá, hogy nem tudja meg-

állapítani, az őt ért inger milyen erősségű, 

kis ingerre túlzottan reagál, például az 

ölelés, simogatás számára kellemetlen. 

Nagyon zavarja a ruha címkéje, a cipő túl 

szoros, a zokni túl laza, vagy éppen erős 

ingerre nem vagy alig reagál. 

Nem képes adott pillanatban megfelelő 

izomfeszüléssel, elengedéssel reagálni, 

nem szereti a bizonytalan testhelyzetek-

kel járó dolgokat, ha elbillen, például a 

játszóteret. Gyakori tériszonya van, fél a 

lépcsőzéstől.

Az SPD 
nem nőhető ki
Mivel azok az ősi érzékelőrendszerek és 

agyi pályák érintettek, amelyekre később 

magasabb funkciók épülnek, hiába vár-

juk, hogy a probléma az életkor előreha-

ladtával, a magasabb szintű tanulással 

csökkenni fog, éppen ellenkezőleg, hi-

szen maga az alap a hibás. Tehát a problé-

ma – hacsak a gyermek magától nem ké-

pes az évek során valamennyire 

kompenzálni – nem nőhető ki, minden-

képpen kezelésre szorul.

– Nem szabad semmit sem erőltet-

ni, az ingerelárasztás az ilyen gyer-

mekek esetében ellenkező hatást 

szokott kiváltani, így ilyesmivel ne 

próbálkozzunk – hívja fel a figyelmet a 

szakember.

Mi társulhat  
az SPD-hez?
Gyakran fordul elő együtt autizmus 

spektrumzavarral, diszlexiával, disz-

gráfiával, tanulási nehézségekkel, 

depresszióval, ADHD-val. De ne feled-

je: attól még, hogy vannak magatartás-

problémái egy SPD-s gyermeknek, maga-

tartászavara még nem feltétlenül van!

Számtalan terápiás lehetőség áll ren-

delkezésre, például foglalkozásterápia 

(OT), DSZIT/Ayres, vizuális terápiák, 

hallásterápiák, TSMT/HRG. A terápia be-

állítását és az ezt megelőző állapotfelmé-

rést mindig szakember végzi el.



h
ird

e
té

s
h

ird
e

té
s

Az éneklés kikopott a hétköznapokból. Pedig számos jótékony hatása van: 
kiadhatjuk magunkból a stresszt, feszültséget, bánatot, örömet. Nem vé-
letlen, hogy régen siratóasszonyok virrasztottak a halottak körül – ahogy Er-
dély egyes településein ma is.

emberi hangaz

életmód13

Míg évtizedekkel ezelőtt természetes volt 
a család életében az énekszó, a közös 
éneklés, mára teljesen eltűnt a hétközna-
pokból, és sajnos egyre inkább az ünne-
pekből is. Születésnapi családi összejöve-
teleken jó esetben a gyerekek éneklik el 
Halász Judit klasszikusát, karácsonykor 
pedig az ajándékátadás perceiben csendül 
fel CD-ről vagy az internetről néhány ka-
rácsonyi dallam. Arról meg nem is szólva, 
hányan éneklik a himnuszt, szózatot egy-
egy tömegrendezvényen. Valamiért 
csendben hallgatjuk végig. Talán bátorság 
híján nem nyitjuk ki a szánkat?

Könnyít a szíven
Pedig az éneklés ősidők óta az érzelmek ki-
fejezésére, megélésére szolgál, nem kell 
hozzá profi énekhang. Dudorászunk, ha jó 
kedvünk van, vagy ha éppen szerelmi bána-
tunkban a szívünk hasad meg. Megnyugtat, 
örömmel tölt el, felszabadít.
Régen a mulatságokon a fiatalok összeül-
tek, együtt nótáztak, nem beszélve a téli 
munkák idején összejáró falusiakról: a ku-
koricafosztás kiváló terepe volt az ismerke-
désnek, éneklésnek; a fonó közösségépítő 
szerepét még nem is említettük. Manapság  
a templom az a hely, ahol az emberek a leg- 
gyakrabban énekelhetnek. Az énekek, imák 
szerepe itt óriási: segít a hívőt megnyugtat-
ni, megbékélni.

A zene és az éneklés gyógyítja a lelket, ez 
tudományos tény. Wolfgang Bossinger 
zene- és pszichoterapeuta könyvet is írt a 
zene gyógyító hatalmáról. Ebben azt írja: 
tudunk róla, hogy az éneknek tudatmódo-
sító, tudattágító hatása van, amire jó példa 
a transz vagy bizonyos gyógyító rituálék.

Nyugtató hatás
Éneklés közben meghosszabbodik a ki-
légzés, a belégzés pedig mélyebbé válik. 
Ez azt jelenti, hogy több oxigént veszünk 
fel, így minden egyes sejtünk több oxi-
génhez jut. Ezenkívül az éneklés elősegíti 
az úgynevezett teljes légzést: a légzésben 
nemcsak mellkasunk, hanem hasunk is 
részt vesz, így a rekeszizom sokkal job-
ban képes kifejteni masszírozó hatását a 
szívre és a hasüregi szervekre. A mélyebb 
légzés hatására az anyagcsere folyamán 
keletkezett salakanyagok gyorsabban el-
szállítódnak és kiválasztódnak.

Az éneklés a vegetatív idegrendszerre is 
lazítóan hat. Ezt mindnyájan ismerjük: ha 
stressz hatása alatt állunk vagy félünk, 
légzésünk ellaposodik, sőt akár vissza is 
tartjuk lélegzetünket. Krónikus idegfe-
szültség hatására e helytelen légzésminta 
rögzül. Ilyenkor légszomj vagy szapora 
légzés is felléphet. Ezzel szemben ének-
léskor egész törzsünk részt vesz a légzés-
ben. Minél intenzívebben történik az 
éneklés, és minél nagyobb örömmel tesz-
szük ezt, annál pozitívabban hat az im-
munrendszerre.

Höcögtetők
Fontos, hogy már az anya hasában hall-
jon emberi hangot, énekszót, zenét a 
magzat. És megszületése után sem sza-
bad megfosztani a zenétől: a höcögtetők, 
ritmusos mondókák, a dallamos rigmu-
sok segítik az anyanyelv elsajátítását, és 
már ekkor kialakul a gyermek fogékony-
sága a zenére. Ahogy Kodály írja: „Mé-
lyebb zenei műveltség mindig csak ott 
fejlődött, ahol ének volt az alapja. A 
hangszer a kevesek, kiváltságosak dolga. 
Az emberi hang, a mindenkinek hozzá-
férhető, ingyenes és mégis legszebb 
hangszer lehet csak általános, sokakra 
kiterjedő zenekultúra termőtalaja.”

A legszebb hangszer



Immuntámogatás, 
minden éjjel.

Immunrendszerünk működése az éjszakai alvás közben aktívabb. 
Ezért az új Nottevit Immuno Sleep kapszula az esti stresszoldó,

alvást segítő növényi kivonatok mellett nagy dózisú, tisztán 
növényi eredetű D-vitamint, hosszan tartó C-vitamint, 
szerves szelént és cinket is tartalmaz az immunrendszer 

egészséges működésének támogatásáért.

Forgalmazza: Gemil Pharma Zrt., 1124 Budapest, Fürj utca 2.

Növényi kivonatokat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó kettős hatású 
étrend-kiegészítő kapszula. Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti  
a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

2 999 Ft
MOST CSAK

életmód15

  

Hiányolta a hosszú és 
napos vénasszonyok 
nyarát, de azért így sem 
panaszkodhat: jókedve már 
régóta kitart. Valójában 
nem tudja, mitől ez a 
végtelen harmónia a 
lelkében, de nem is ez a 
lényeg. Családja is örül 
ennek.

Jól gondolta, hogy a lehe-
letfinom, titkolt szerelem a 
nyárral együtt elillan majd 
az életéből. Milyen szeren-
cse! Nem érte volna meg a 
bonyodalmat, a fájdalmat. 
Inkább a párjára figyeljen, 
egy házasság életben tartása 
az élet egyik legnagyobb 
kihívása.

Végre tudatosult önben, 
tennie kell az egészségéért. 
Elhatározta, valamennyi, 
az ön korában már indokolt 
szűrővizsgálaton átesik. 
Meglátja, megnyugszik 
majd tőle, a bajra meg 
legalább fény derül.

Áll a bál a családban, még-
hozzá ön miatt. Úgy érzi, 
az új kapcsolata minden 
áldozatot megér, ezért 
aztán most gondolkodhat, 
hogyan tovább! Gyerme-
kei, közvetlen környezete 
még csak barátkozik az 
új hírrel, legalább legyen 
velük szemben türelmes!

Mostanában azon kese-
reg, hogy rég elfeledett, 
gyermekkori családtag-
jaival nem tartja a kap-
csolatot. Sosincs késő, 
keresse fel őket, biztosan 
örülni fognak önnek! 
Ha voltak is vitáik, már 
régen elfeledték.

Régen sokat betegeskedett, 
gyakran kiesett a hétközna-
pok hajtásából. A hónapok 
óta tartó sport, a jó levegő 
meghozta gyümölcsét! 
Egészen új ember lett 
önből.

Kitört a perpatvar a 
családban, de jól tudja, 
hogy minden vihar elül 
egyszer. A veszekedés 
kimeríti az embert, 
legyintsen egyet, és 
lépjen tovább. Talán 
néhány nappal később 
higgadtan megbeszélhetik 
a gondokat.

Sok a tennivalója, amit 
csak szigorú időbeosztás 
mellett tud elvégezni. 
Lássa be, hogy ön sem 
robot, pihenésre van 
szüksége! Legalább egy 
napot szakítson magára!

Igazán szerencsés kézzel 
„játszik” mostanában! 
Minden összejön, méghoz-
zá erőlködés nélkül. Ez a 
lazaság nem önre vall, de 
lubickoljon csak benne 
nyugodtan. Hátha sokáig 
tart!

Ideje a barátaira is figyel-
ni, ha sokáig elhanyagolja 
őket, kölcsönös lesz a 
mellőzöttség. Nem min-
den a munka, az életben 
az emberi kapcsolatoknak 
van a legnagyobb értéke.

Igyekszik összerázni szét-
hullóban lévő családját, 
hozzátartozóit, ami nem 
könnyű feladat. Tudja, 
hogy másra nem számít-
hat, de azért ne adja föl. 
Az egészen kis eredmény-
nek is kell örülni. 

Túl sokat hajt, néha már 
saját maga sem érti, miért 
dolgozik ilyen sokat. 
Húzza be a féket, meg-
látja, a világ nem áll meg 
ön nélkül, a munka pedig 
megvárja.

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.

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

Az árak 2021. november 20-tól 2021. december 10-ig érvényesek

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: 2021. 06. 01-től 2021. 08. 31-ig. 

(23,99 Ft/tasak)

-%  Ft
2869 Ft* helyett-1070 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT17

(33,32 Ft/db)

-%  Ft
2649 Ft* helyett-650 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT19

(34,98 Ft/db)

-%  Ft
2899 Ft* helyett-800 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT20

(38,32 Ft/db)

-%  Ft
3209 Ft* helyett-910 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT22

(49,98 Ft/db)

 Ft
4979 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT29

Biomed Ördögcsáklya
kapszula, 60 db

Ördögcsáklya kivonatot és C-vita-
mint tartalmazó étrend-kiegészítő 
kapszula. A C-vitamin hozzájárul 
a normál kollagénképződéshez és 
ezen keresztül a porcok normál 
állapotának fenntartásához.

Étrend-kiegészítő.

Lenavit Mesemaci gumivitamin 
narancs-málna-áfonya ízekben, 60 db

Multivitamin 9 vitaminnal, vegán és cukor-
mentes. 3 éves kortól ajánljuk. Természetes 
és fi nom: mesterséges színezéket és aromát 
nem tartalmaz. Már egy gumitablettában 
magas a D-vitamin (200 NE) és C-vitamin 
(30 mg) mennyisége.

Étrend-kiegészítő.

1000 mg C-vitamin + 10 mg szerves cink + 
2000 NE D3-vitamin + 60 mg csipkebogyó- 
kivonat. Három létfontosságú immunerősítő 
egyetlen, nyúj tott felszívódású fi lmtablet-
tában. Titán-dioxid-mentes, nyelésköny-
nyítő színtelen bevonattal, magas 60 mg 
csipkebogyókivonat-tartalommal, termé-
szetes fl avonoidokkal. A szervezetben job-
ban hasznosuló szerves formában tartal-
mazza a cinket.

Lenavit C1000 + szerves 
Cink + D3 tabletta, 60 db

Agyserkentő, memóriafokozó és 
koncentráció képesség javító készít-
mény egyedülálló összetétellel.

Étrend-kiegészítő

ES 7 agyserkentő, 60 tabletta

Eucerin 
Hyaluron-Filler
+Volume Lift Ráncfeltöltő 
nappali arckrém normál, ve-
gyes bőrre, 50 ml vagy száraz 
bőrre, 50 ml, vagy

Hyaluron-Filler
+Volume Lift Ráncfeltöltő 
éjszakai arckrém, 50 ml

Bioderma ABC Derm
fürdető gél, 200 ml

Enyhén habzó, szappant nem tartalmazó 
tisztító gél, mely gyengéden tisztítja a cse-
csemők és kisgyermekek érzékeny bőrét 
és fejbőrét egyaránt. Nem csípi a szemet. 
Bőrgyógyászatilag tesztelt.

(159,98 Ft/ml)

-%  Ft
9999 Ft* helyett-2000 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT79

(17,25 Ft/ml)

-%  Ft
4599 Ft* helyett-1150 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT34

40%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
1980 Ft

Étrend-kiegészítő.

Étrend-kiegészítő.

BioCo® C-vitamin JUNIOR
500 mg italpor, 75 tasak

Természetes aromával ízesített citrom ízű 
instant italpor készítmény, mely adagon-
ként 500 mg C-vitamint tartalmaz.

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

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

Az árak 2021. november 20-tól 2021. december 10-ig érvényesek

A Pingvin Jegyet a Pingvin Patikában válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve 
és csak egy termék megvásárlására használható fel. Egy személy csak egy jegyet válthat be. 
Kizárólag az eredeti kiadványban szereplő Pingvin Jegyek válthatók be. A nyomtatott, 
fénymásolt vagy egyéb módon sokszorosított kupon kedvezményre nem jogosít. Az aján-
lat a készlet erejéig érvényes. A Pingvin jegy beváltásáért 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. Egy személy csak egy jegyet válthat be. 
Kizárólag az eredeti kiadványban szereplő Pingvin Jegyek válthatók be. A nyomtatott, 
fénymásolt vagy egyéb módon sokszorosított kupon kedvezményre nem jogosít. Az aján-
lat a készlet erejéig érvényes. A Pingvin jegy beváltásáért 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. Egy személy csak egy jegyet válthat be. 
Kizárólag az eredeti kiadványban szereplő Pingvin Jegyek válthatók be. A nyomtatott, 
fénymásolt vagy egyéb módon sokszorosított kupon kedvezményre nem jogosít. Az aján-
lat a készlet erejéig érvényes. A Pingvin jegy beváltásáért 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.

HETI PINGVIN JEGY     1 HETI PINGVIN JEGY     2 HETI PINGVIN JEGY     3

most csak: most csak: most csak:

Érvényes: 
2021. 11. 20. - 
2021. 11. 26.

1,32 Ft/g

119,
- Ft

Érvényes: 
2021. 11. 27. - 
2021. 12. 03.

Aquafresh 
fogkrém, 
kölünféle, 
100 ml

2,79 Ft/ml

279,
- Ft

Érvényes: 
2021. 12. 04. - 
2021. 12. 10.

Colgate 
fogkefe, 
1 db

149,00 Ft/db

149,
- Ft
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KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSRA JOGOSÍTÓ JEGYEK

Palmolive 
szappan,
kölünféle, 
90 g

HETI PINGVIN JEGY     

BÓNUSZPONT+20BÓNUSZPONT+20 BÓNUSZPONT+20

3 percen belül megbízható eredmény, 
könnyű használat, a nap bármely szaka-
szában használható.

Egylépéses terhességi tesztcsík önellen-
őrző vizsgálatra.

Helena Terhességi teszt,
vizeletsugaras***, 1 db

egylépéses tesztcsík***, 1 db

Gyógyászati 
segédesz-

közök.
Proenzi® Etrixenal
100 mg/g gél, 100 g**

Az Etrixenal 100 mg/g gél helyileg 
alkalmazandó naproxén hatóanyagú nem-
szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszer, 
melynek hatására ín- és ínszalagsérülés 
esetén csökken a fájdalom és a duzzanat.

Hatóanyag: naproxén.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Hansaplast Universal,
20 db sebtapasz***

4 különböző méretű 
tapaszt tartalmazó 
csomag. Vízlepergető 
és véd a szennyező-
désektől, légáteresztő. 
Kipárnázza és védi a 
sebet, a sebpárna nem 
ragad a sebbe.

Kötszer

Már egy adag (2 tabletta) megszüntet-
heti a különböző eredetű hasmenés 
tüneteit. Szájban oldódó formulájának 
köszönhetően víz nélkül bevehető.

Hatóanyag: 
loperamid-
hidroklorid.

Vény nélkül kap-
ható gyógyszer.

Imodium® Instant 2 mg,
szájban diszpergálódó tabletta, 
6 db**

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(13,49 Ft/g)

 Ft
2719 Ft* helyett

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(133,17 Ft/db)

-%  Ft
1179 Ft* helyett-380 Ft

(699,00 Ft/db)

-%  Ft
979 Ft* helyett-280 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT6

(499,00 Ft/db)

-%  Ft
659 Ft* helyett-160 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT4

(24,95 Ft/db)

-%  Ft
779 Ft* helyett-280 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT4

50%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
1370 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT3

(99,75 Ft/db)
-%  Ft

Dr. Chen Tigris tapasz,
4 db, 7×10 cm

A tradicionális kínai orvoslásban használt 
gyógynövények illóolajos kivonatát tartal-
mazó tapasz. A hagyományos kínai gyógy-
ászatban régóta alkal-
mazzák izom és ízületi 
fájdalmak kezelésére, 
frissítő, hűsítő, fájda-
lomcsillapító hatású.
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MEGELÉGELTED A VÁLTOZÓKORI PLUSZ 
KILÓKAT?

A KESERŰ NARANCS HOZZÁJÁRUL A SÚLYCSÖKKENTÉSHEZ.

A KÓLADIÓ SEGÍTI A ZSÍRÉGETÉST.

A PAPRIKA KIVONAT TÁMOGATJA A ZSÍR- ÉS SZÉNHIDRÁT 
ANYAGCSERÉT.

JÓDMENTES RECEPTÚRA.

40X
Eredeti ár: 4 479 Ft
Megtakarítás: 1 180 Ft (26%)
Egységár: 82,48 Ft/db
Akció időtartama: 2021.11.20.-12.10.

akciós ár:

3 299 Ft
60X

Eredeti ár: 5 239 Ft
Megtakarítás: 1 640 Ft (31%)
Egységár: 59,98 Ft/db
Akció időtartama: 2021.11.20.-12.10.

akciós ár:

3 599 Ft

60X
Eredeti ár: 3 919 Ft
Megtakarítás: 1 320 Ft (34%)
Egységár: 43,32 Ft/db
Akció időtartama: 2021.11.20.-12.10.

akciós ár:

2 599 Ft
80X

Eredeti ár: 4 879 Ft
Megtakarítás: 1 280 Ft (26%)
Egységár: 44,99 Ft/db
Akció időtartama: 2021.11.20.-12.10.

akciós ár:

3 599 Ft

KRÓM
RÉSZT VESZ A MAKROTÁPANYAGOK NORMÁL ANYAGCSERÉJÉBEN, 
HOZZÁJÁRUL A NORMÁL VÉRCUKORSZINT FENNTARTÁSÁHOZ.

KESERŰ NARANCS KIVONAT
TÁMOGATJA A ZSÍR- ÉS SZÉNHIDRÁT ANYAGCSERÉT, SEGÍTI 
A ZSÍRBONTÁST. HOZZÁJÁRUL A SÚLYCSÖKKENTÉSHEZ.

MÁRIATÖVIS KIVONAT
HOZZÁJÁRUL A MÁJ ÉS AZ EPE EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉHEZ. 
ELŐSEGÍTI A MÁJ REGENERÁCIÓJÁT. MÁJVÉDŐ SZEREPE MELLETT 
HOZZÁJÁRUL AZ EMÉSZTŐRENDSZER EGÉSZSÉGES MŰKÖDÉSÉHEZ.

„„
TESZEK MÁJAM EGÉSZSÉGÉÉRT
ÉS FOGYÁSOMÉRT!

2021
ÚJDONSÁGA

*A KEDVEZŐ HATÁS 250 MG DOKOZAHEXAÉNSAV (DHA) NAPI BEVITELÉVEL ÉRHETŐ EL.

LECITIN: JELENTŐS MENNYISÉGBEN MEGTALÁLHATÓ AZ 
IDEGSEJTEKBEN ÉS AZ AGYBAN.

DOKOZAHEXAÉNSAV (DHA)*: HOZZÁJÁRUL A NORMÁL 
AGYMŰKÖDÉS FENNTARTÁSÁHOZ.

GINZENG: TÁMOGATJA A MEMÓRIÁT, A KONCENTRÁCIÓT, 
HATÁSSAL VAN AZ AGY TELJESÍTMÉNYÉRE ÉS REAKCIÓKÉPESSÉ-
GÉRE.

AZ  AGY  VITAMINJA
INTENZÍV AGYTELJESÍTMÉNY

Eredeti ár: 3 899 Ft
Megtakarítás: 1 000 Ft (26%)
Egységár: 48,32 Ft/db
Akció időtartama: 2021.11.20.-12.10.

akciós ár:

2 899 Ft

Eredeti ár: 4 809 Ft
Megtakarítás: 1 210 Ft (25%)
Egységár: 59,98 Ft/db
Akció időtartama: 2021.11.20.-12.10.

akciós ár:

3 599 Ft

SZELÉN: HOZZÁJÁRUL A PAJZSMIRIGY ÉS AZ IMMUNRENDSZER 
NORMÁL MŰKÖDÉSÉHEZ.

CINK: RÉSZT VESZ A ZSÍRSAVAK NORMÁL ANYAGCSERÉJÉBEN 
ÉS A NORMÁL SZÉNHIDRÁT-ANYAGCSERÉBEN.

KÓLADIÓ: TÁMOGATJA A SÚLYCSÖKKENTÉST, SEGÍTI A 
ZSÍRÉGETÉST.

„

PAJZSMIRIGY, IMMUNRENDSZER, 
SÚLYCSÖKKENTÉS!
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– Miért hasznos a házassági 
szerződés?
– A közhiedelemmel ellentétben az ilyen 
vagyonjogi szerződés nemcsak arra jó, 
hogy váláskor a vagyonosabb fél érdekét 
szolgálja, hanem sok esetben éppen, hogy 
meg lehet védeni vele a házastársat, illet-
ve a közös háztartást is. A házasságban a 
vagyon közös. Vagyis az ingatlanokat, in-
góságokat, különböző befektetéseket a 
házastársak fele-fele arányban birtokol-
ják. Ez vonatkozik a céges részesedésre 
és az adósságra (lakáshitelre, személyi 
kölcsönre vagy bármilyen más tartozásra) 
is. Ebből az egységes közös vagyonból 
lehet vagyonjogi szerződéssel bizonyos 
elemeket kiemelni, amelyek így számíta-
nak közös vagyonnak.
– Mikor érdemes házassági 
szerződést kötni?
– Jellemzően akkor kötnek ilyen szerző-
dést, ha a felek már valamilyen múlttal 
érkeznek a házasságba. Gyakran mind-
ketten voltak már házasok, és az előző 
kapcsolataikból gyerekeik vannak. A há-
zassági szerződés ráadásul nemcsak vá-
láskor lehet hasznos, de akkor is, ha az 
egyik fél meghal. Segíthet megelőzni az 
öröklés körüli perpatvarokat. 
– Ez alatt mit értsünk?
– A házassági vagyonjogi szerződés rög-
zítheti, hogy mely – a házasságkötést kö-
vetően szerzett – vagyonelemek számíta-
nak a felek saját tulajdonának, és mennyit 
számítanak bele a közösbe. Ezzel a hely-
zet egyértelmű lesz, és egyszerűen tisz-
tázható, hogy a házastársak bármelyiké-
nek halála esetén az örökösöket mi és 
milyen mértékben illeti meg az elhunyt 
saját, illetve közös vagyonnak számító 
hagyatékából. Ilyen szerződés köthető 
élettársak között is, ami különösen annak 
fényében lehet indokolt, hogy a törvény 
szerint az elhunyt élettársa egyáltalán 
nem örököl az elhunyt után. Tehát a há-
zassági vagyonjogi szerződéssel az is be-
folyásolható, mi kerüljön a hagyatékba, 
ami így kihat az öröklésre is. A házassági, 
illetve élettársi szerződés tiszta helyzetet 
teremthet, és nagyban elősegítheti, hogy 
az elhunyt élettársa és a korábbi házasság-
ból származó gyerekek között békés ma-
radjon a kapcsolat.

– Szükséges-e frissíteni a házas-
sági szerződést, ha idővel változik 
a házaspár vagyona, több adásvé-
tel is történik, közös szerzemé-
nyük is lesz?
– A szerződés módosítsa és megszünteté-
se a házasság fennállása alatt bármikor 
lehetséges, annak alakszerűségi kikötései 
megegyeznek a szerződéskötéshez szük-
séges alakiságokkal. Álláspontom szerint 
a vagyon védelmének egyik legfontosabb 
eszköze, hogy a „leltárt” frissen tartjuk, 
azaz az ügyvéd vagy közjegyző előtt hite-
lesített házassági szerződést folyamato-
san aktualizáljuk.
– Amennyiben házassági szerző-
déssel bír a pár, de később vég-
rendelkeznek, melyik dokumen-
tum szerint történik az öröklés? 
– Bármiről lehet végrendelkezni, ami a 
halálkor az örökhagyó vagyonát képezte 
és az örökhagyó a halála esetére sem ide-
genítette el azt korábban. A végrendelet és 
a házassági vagyonjogi szerződés együt-
tesen számít. A végrendeletben arról lehet 
rendelkezni, ami az örökhagyó vagyona, 
azaz nem a házastársé. Így egy esetleges 
hagyatéki vitában teljes mértékben tisztá-
zott, hogy mi a házastársi közös és mi a 
külön vagyon.
– Amennyiben a házassági szerző-
désben rögzítik, hogy az egyik fél 
már hitellel érkezik a házasságba, 
a másik fél köteles-e azt tovább 
fizetni, ha a házastárs nem tud 
törleszteni?
– Fontos azzal is tisztában lenni, hogy a 
házasságban nemcsak a vagyontárgyak és 
a tulajdonrészek, hanem a terhek is közö-
sek. Ha a házaspár egyik tagja személyi 
kölcsönt vesz föl, és nem tudja törleszte-
ni, akkor a hitelszerződés-kötésben részt 
nem vett házastárs felelőssége a közös 
vagyonból a tartozás esedékességekor rá-
eső vagyoni hányad erejéig áll fenn. 
Vagyis: harmadik személlyel (például hi-
telező bankkal) szemben akkor hatályos a 
házassági szerződés, azaz akkor lehet 
eredményesen hivatkozni a szerződésben 
foglaltakra, ha mondjuk a hitel csak az 
egyik házastársé, és azt a Házassági és 

Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyil-
vántartásába bevezették, vagy ha a házas-
társak bizonyítják, hogy a harmadik sze-
mély tudott vagy tudnia kellett a szer-  
ződésről és annak tartalmáról.
– Mikor mondható egy házassági 
szerződésről formai, illetve jogi 
értelemben, hogy hiteles? 
– A házassági és az élettársi vagyonjogi 
szerződés akkor érvényes, ha azt ügyvéd 
vagy közjegyző előtt írják alá a felek. Ha 
a szerződésben van olyan elem, amely 
harmadik félre is kihat, akkor a szerződést 
kötelező közzétenni az országos nyilván-
tartásban. A Házassági és Élettársi Va-
gyonjogi Szerződések Nyilvántartását 
(rövidítéssel: HÉVSZENY) a Magyar Or-
szágos Közjegyzői Kamara működteti.
– Van-e költsége a házassági szer-
ződés megkötésének?
– Igen, van. Meg kell fizetni az ügyvéd 
vagy a közjegyző munkadíját és készki-
adásait, illetve a nyilvántartásba vétel 
költségét, amennyiben az utóbbit kérik a 
szerződő felek.
– Élettársak között köttethet-e 
vagyonjogi szerződés?
– A polgári törvénykönyv szerint a házas-
társak mellett az élettársak is köthetnek 
vagyonjogi szerződést, hogy akaratuknak 
megfelelően rendezzék egymás közötti 
vagyonjogi viszonyaikat, azaz a törvény 
által felállított rendszertől eltérjenek. Ha 
ugyanis nincs erre vonatkozó vagyonjogi 
szerződés, abban az esetben a törvény 
előírásai fognak érvényesülni.

Kit véd

a házasság
iszerződés?

Bár sokan kétkedve állnak a házassági vagyonszerződés előtt, 
mondván, milyen kapcsolat az, ahol már a kezdetek kezdetén 
lepapírozzák, kinek mije van, mégis, az élet fontos pillanataiban 
könnyítheti meg a felek, sőt az egész család helyzetét. Dr. Nagy 
Emese egyéni ügyvédet a házassági vagyonjogi szerződés cél-
járól, előnyeiről kérdeztük.
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Kerpel-Fronius Ödön ötven éven át külföldön az egyik legsikeresebb  

és legismertebb, hallatlanul népszerű magyar klinikai kutató volt.  

Jelentősen hozzájárult a csecsemőkori só- és vízháztartás zavarainak 

korszerű kezeléséhez és ezzel a halálozás csökkentéséhez.

h
ird

e
té

s

1906. január 14-én Versecen született. Fel-
nőtt korára hat európai nyelvet kiválóan 
beszélt. 1923-ban beiratkozott a Pázmány 
Péter Tudományegyetem orvosi karára. 
Bohém diák volt, de tanulmányait komo-
lyan vette; Münchenben, Bécsben és Pá-
rizsban is tanult. Később ügyes gyermek-
orvosként egyre nagyobb érdeklődéssel 
vett részt a csecsemőkori só- és vízforga-
lom kutatásában.

1932-ben megnősült. Felesége, Zoffmann 
Sára, kitűnő társa és támasza lett későbbi 
pályáján. Egy ösztöndíj miatt egy évet 
Amerikában töltöttek, majd hazatérve 
Kerpel-Fronius fizetett tanársegédként 
megírt tanulmányaiban élesen elkülönítet-
te a szervezet kiszáradásának két fő for-
máját, a só- és a vízhiányos állapotot. Ké-
sőbb adjunktusként klinikai és tudományos 
tevékenysége mellett magánpraxist vitt.

1944-ben és 45-ben a romba dőlt főváros-
ban a gyermekek között óriási pusztítást 
végzett a nyomor és az éhínség. A rossz 
higiénés viszonyok, az élelmiszerek és fő-
leg a tej hiánya miatt tömeges méreteket 
öltött a csecsemőkori sorvadás, amit csak 
fokozott, hogy az éhező anyák nem tudtak 
szoptatni, nem volt fűtés, nem voltak 
gyógyszerek. Az addig megfelelő állapot-
ban lévő csecsemők és kisgyermekek bél-
hurut vagy megfoghatatlan, ismeretlen 
eredetű fertőzés, láz folytán 24–36 óra 
alatt válságosan rossz állapotba kerültek. 
Kerpel-Fronius a megelőzést szem előtt 
tartva igyekezett enyhíteni a helyzeten. 

A több szálon futó akciók közül a legin-
kább eredményesnek dr. Richard L. Sha-
ckelforddal való együttműködése bizo-
nyult. Anyatejgyűjtést szerveztek; 
élelmiszercsomaggal jutalmazva össze-
gyűjtötték a jól szoptató asszonyok feles-
leges tejét, és ezzel táplálták a szoptatásra 

képtelen anyák gyermekeit, illetve egyes 
kórházba került csecsemőket. Együttmű-
ködtek egyes életmentő gyógyszerek, így 
a nem kapható inzulin és a Magyarorszá-
gon akkor még ismeretlen, első penicillin-
szállítmányok célszerű elosztásában.

1945-ben volt Kerpel-Fronius magántanári 
habilitációja, témája „A csecsemő élettana” 
volt. A politikai változások nem sok jót jó-
soltak a konzervatív szemléletű, de egyben 
világpolgár, liberális gondolkozású Ker-
pel-Froniusnak. Vidéken húzta meg magát, 
a pécsi gyermekklinika igazgatója lett.

Külföldi összeköttetései révén néhány hó-
nap alatt a legszükségesebb eszközöket 
pótolta, új gyógyszereket, folyóiratokat is 
sikerült beszereznie. Több korszerűsítést 
vezetett be a klinika gyógyító munkájába 
is. 1951-ben Kossuth-díjjal, majd ugyan-
ebben az évben a Magyar Népköztársasági 
Érdemrend V. fokozatával tüntették ki. 
1970-ben a Magyar Tudományos Akadé-
mia rendes tagja lett, 1975-ben Semmel-
weis Emlékérmet kapott. Külföldön is szá-
mos elismerésben részesült, többek között 
az Egészségügyi Világszervezet táplálko-
zási referensévé, a Rostocki Egyetem  
díszdoktorává, az Amerikai Gyermekgyó-
gyász Akadémia tiszteletbeli tagjává 
választották.

Összegző munkát írt a csecsemőkori sor-
vadás kórélettanáról. Az angol nyelvű 
könyv 1983-ban jelent meg, és jelentős 
nemzetközi sikert aratott, a recenziók 
egyértelműen a világ nagyobbik részén 
még mindig égető kérdés kitűnő és előre-
mutató összefoglalásaként értékelték.

Kerpel-Fronius egyike volt az utolsó ha-
gyományos értelemben vett, az egész 
embert, az egész kérdést értékelni tudó, 
szintetizáló klinikai kutatóknak. 1984. 
április 22-én halt meg Berlinben.

A gyermekbetegségek
kutatója
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– Az orosz szervezésű Golden Turtle 
pályázat „Természet a fiatalok szemével” 
kategóriájában az első díj mellé bezsebel-
ted a második díjat is. Hazai versenyeken 
is indulsz, kétszer kaptad meg az év ifjú 
hazai természetfotósa címet. Melyik a 
rangosabb elismerés számodra?
– A nemzetközi elismerésnek jobban örülök, 
nagyobb rangja van, a mezőny is nagyobb, 
profibb a zsűri. Magyarország viszont 
nagyon erős a természetfotózásban, sok a 
tehetséges, jó fotós. Hazai mezőnyben elérni 
jó eredményt nagy kihívás. Bár idén nem 
én nyertem a magyar Év Természetfotósa 
verseny ifjúsági kategóriában, a beküldött 
fotóim közül hat már látható a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeumban nyílt tárlaton.
– Harmadikos gimnazista vagy, mikor 
vettél először fényképezőgépet a kezedbe?
– Kilencévesen. Apukám mindig is szeretett 
fotózni, vele mentünk el először vonatokat, 
buszokat megörökíteni, aztán 10 évesen 
a természet felé vettük az irányt, és akkor 
kaptam egy bridge gépet is. Bejártuk a 
holtágat, a csongrádi pusztaságot, Puszta-
szerre, Tiszaalpárra utaztunk. Ma is gyakran 
együtt megyünk, édesapámtól rengeteget 
tanultam a fotózásról. Meg persze abból is, 
hogy a Varázslatos Magyarország magazin 
számára havonta küldözgettem 6-6 képet, és 
idővel felkerültem a ranglistára, helyezést is 
elértem. Ez a tapasztalatszerzés és fejlődési 
út kellett ahhoz, hogy máshová is beadhas-
sam a munkáimat.
– Hivatásul is a fotózást választod?
– Nem, de biztos, hogy az életem és a mun-
kám része marad. Ebből ugyanis nehéz lenne 
megélni, ez csak keveseknek adatik meg, 
például Máté Bencének. Vadgazda szakra 
készülök, a környezeti nevelés érdekel. 
Nemzeti park természetvédelmi őreként 
szeretnék dolgozni, hivatásos természetvédő-
nek készülök. 
– Ezért nem is volt kérdés, hogy a termé-
szetet kapd lencsevégre?

– Igen. Vallom, hogy a természetvédelem 
nagyon fontos, a családomtól is ezt tanultam. 
Most is gyakran tartok előadásokat fotósként 
és természetvédőként is, számomra ez a két 
terület összefonódik. Bár a biológiát emelt 
óraszámban tanulom, nem ez a kedvenc 
tantárgyam, sokkal inkább a történelem vagy 
a testnevelés.
– Egyébként személyesen is ismered Máté 
Bencét?
– Igen, tudunk egymásról, nagyon inspi-
ráló számomra a munkássága. Szerintem 
nemcsak engem inspirál, sok természetfotós 
fellelkesült az ő sikereit látva. De más pél-
daképeim is vannak, például Daróczi Csaba, 
Potyó Imre, Szilágyi Attila, Kovács Sándor 
és Krizák István.
– Mit szólnak az osztálytársak, barátok, 
hogy komoly díjak, elismerések birto-
kosa vagy? A csongrádiak felismernek a 
városban?
– A gratulációkkal nem fukarkodnak a bará-
tok, szerintem tisztelnek és értékelik a mun-
kámat. Van, amikor kérik, hogy fotózzam le 
őket is, és én szívesen megteszem! Csongrád 
kis város, sokan felismernek, rám köszönnek, 
gratulálnak, ez mindig jólesik.
– A természetfotózáshoz idő, türelem kell.
– És korán kelés. Fotózáshoz a napfelkelte és 
a napnyugta az ideális. De jó ez így, mert így 
ritkán kell választanom a barátok és a fotózás 
között. Mert egyébként szociális ember 
vagyok, szeretem és igénylem is a társaságot. 
De a fotózást is: kúszva-mászva szeretek 
fényképezni, kedvenc témám az állatvilág, 
főleg a madarak. Azt sokkal jobban szeretem, 
ha szabadon mehetek a pusztában, és én 
fedezhetem fel a témákat. Lesben várakoz-
va az előre kiszemelt madárra – nem az én 
műfajom.
– Vannak ritkaságnak számító, kedvenc 
madaraid?
– Igen, még akkor is szívesen látom őket, 
ha éppen nincs nálam gép. Magyarországon 
ritka vendég a hósármány, de a sárgafejű ki-

rálykának, a füles vöcsöknek, a fekete nyakú 
vöcsöknek, a rétisasnak, a parlagi sasnak 
vagy éppen a batlának is örülök.
– Mi a fontos egy fotón?
– A kompozíció és a téma együttesen számít. 
A kedvencem a szép fajfotó, ami számomra 
többet ér, mint egy művészi ábrázolás. A 
dokumentarista jellegű fajfotóval az adott 
madár pontosan meghatározható, mert 
minden részlete látható. Ez az oktatásban is 
hasznosítható.
– Hány fotó készül, mire azt érzed, végre 
itt egy igazán jól sikerült remekmű?
– Van, hogy 100-ból 10 lesz az igazi, de van, 
hogy egy sem. Nincs rá szabály. Az biztos, 
hogy rengeteg időt töltök a természetben, és 
talán nem is fotózok, hanem visszamegyek 
később. De élvezem, hogy a természet pil-
lanataira rácsodálkozhatok! A fotózás drága 
mulatság, a határ a csillagos ég, de most van 
olyan kölcsöngépem, ami amatőr fotósként 
még jó darabig kiszolgál engem.

Koncz-Bisztricz Tamás 
2004-ben született Csongrádon. Jelenleg a 
Batsányi János Gimnázium 11. évfolyamos di-

ákja, vadgazda szakra készül. Több díj, elisme-
rés birtokosaként háromszor bizonyult a világ 

legjobb ifjú természetfotósának, és itthon 
kétszer kapta meg az Év Ifjú Természetfotósa 

elismerést. Családjával Csongrádon él. 
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„Kúszva-mászva 
szeretek fotózni”
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Koncz-Bisztricz 

Tamás

Zsinórban harmadszorra hozta 

el az egyik legjelentősebb 

nemzetközi fotópályázat fődíját  

a 17 éves Koncz-Bisztricz Tamás.  

A csongrádi fiatalember  

így ismét a világ legjobb  

ifjú természetfotósának  

nevezheti magát. 



A PINGVIN PATIKÁK TERMÉKCSALÁDJA!

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!

TARTÓSAN ALACSONY ÁRON:

-33% kedvezménnyel!

TROPY Tőzegáfonya 300 mg
fi lmtable� a 60 db

régi ár: 1199 Ft, megtakarítás: 400 Ft
(13,32 Ft/db)

 799 Ft

Az árak 2021. november 20-tól 2021. december 10-ig érvényesek

TROPY C-vitamin 100 mg rágótable� a 100 db 1 299 Ft 12,99 Ft/db

TROPY C-vitamin 1000 mg+25 mg Csipkebogyó 

kivonat table� a 100 db 2 499 Ft 24,99 Ft/db

TROPY C-vitamin 500 mg fi lmtable� a 60 db 1 299 Ft 21,65 Ft/db

TROPY Diozmin-Heszperidin fi lmtable� a 100 db 2 999 Ft 29,99 Ft/db

TROPY Echinacea + béta glükán fi lmtable� a 100 db 1 999 Ft 19,99 Ft/db

TROPY Ginkgo Biloba 80 mg fi lmtable� a 90 db 1 799 Ft 19,99 Ft/db

TROPY Gumi-Brumi C-vitamin gumitable� a 60 db 1 869 Ft 31,15 Ft/db

TROPY Gumi-Brumi Kalcium gumitable� a 60 db 2 199 Ft 36,65 Ft/db

TROPY Gumi-Brumi Multivitamin gumitable� a 

60 db 3 449 Ft 57,48 Ft/db

TROPY Hialuronsav fi lmtable� a 100 db 2 949 Ft 29,49 Ft/db

TROPY Koenzim Q10 50 mg lágyzselatin kapszula 

30 db 2 199 Ft 73,30 Ft/db

TROPY Kurkuma 500 mg fi lmtable� a 60 db 1 899 Ft  31,65 Ft/db

TROPY L-karnitin 500 mg fi lmtable� a 100 db 3 599 Ft 35,99 Ft/db

TROPY Máriatövis 210 mg kapszula 60 db 2 199 Ft 36,65 Ft/db

TROPY Multivitamin fi lmtable� a felnő�  60 db 1 329 Ft 22,15 Ft/db

TROPY Szerves Króm 200 µcg fi lmtable� a 60 db  979 Ft 16,32 Ft/db

TROPY Vas + Folsav 8 mg table� a 60 db 999 Ft 16,65 Ft/db

TEÁK: 

TROPY Cickafarkfű 50 g 229 Ft 4,58 Ft/g

TROPY Citromfűlevél fi lteres 25 db 329 Ft  13,16 Ft/fi lter

TROPY Citromfűlevél 50 g 389 Ft 7,78 Ft/g

TROPY Csalánlevél fi lteres 25 db 239 Ft 9,56 Ft/fi lter

TROPY Csalánlevél 50 g 379 Ft 7,58 Ft/g

TROPY Fagyöngy 50 g 179 Ft 3,58 Ft/g

TROPY Galagonya virágos hajtásvég 50 g  219 Ft  4,38 Ft/g

TROPY Kamillavirág fi lteres 25 db 279 Ft 11,16 Ft/fi lter

TROPY Kisvirágú füzike 50 g 299 Ft 5,98 Ft/g

2199 Ft

TROPY
Ginkgo Biloba 120 mg 
fi lmtable� a 90 db
24,43 Ft/db

1499 Ft

TROPY Kalcium 
+ Magnézium + Cink 
fi lmtable� a 100 db
14,99 Ft/db

 899 Ft

TROPY
Szelén 50 µcg
fi lmtable� a 60 db

14,98 Ft/db

 899

TROPY
Szelén 50 µcg

1379 Ft

TROPY
Valeriana + Komló 
fi lmtable� a 90 db
15,32 Ft/db

1999 Ft

TROPY Lecitin 1200 mg 
lágyzselatin kapszula 
100 db
19,99 Ft/db

1999 Ft

TROPY
Multivitamin senior 
fi lmtable� a 60 db
33,32 Ft/db
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Lefűzve hasznos lehet az egész csalá
dna

k!

QUINOA

természetesen27

Nemcsak táplál,  
gyulladást is csökkent 

a quinoa
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Dr. Crul-Tóth Noémi cikke

A gyakran a rizs helyettesítésére használt quinoát tévesen gabonaként tartják számon. A quinoa a Dél-Ame-
rikában őshonos /Chenopodium quinoa/ (rizsparéj vagy disznóparéj) nevű növény magja, amely közeli 
rokonságban áll a céklafélékkel, az amaránttal és a spenóttal. Keményítőtartalma révén a felhasználása 
azokhoz hasonló. Ezért is sorolják az álgabonák közé. 
A quinoát fogyasztják főzve, pehelyként, liszt formájában, vagy tésztaként feldolgozva, esetleg kenyérbe 
sütve. Egyes becslések szerint legalább 1800 fajta quinoa létezik, amelyek fekete, vörös, fehér, lila, ró-
zsaszín, sárga, szürke, narancssárga és zöld színekben pompázhatnak. A legelterjedtebb azonban a fehér 
és a vörös quinoa; közülük a fehér talán ízletesebb, míg a vörös változat tápanyagokban gazdagabb 
élelmiszerforrás.

Ami benne van, és amitől mentes

A quinoa kiváló fehérje-, rost-, B1-, B2- és B6-vitamin-forrás, emellett magas kalcium-, magnézium- és 
folsavtartalma miatt is érdemes fogyasztani. Vastartalma is jelentős, bár ez az elem a növényekben előfor-
duló formájában nem hasznosul olyan jól, mint az állati eredetű vas. Ezek az apró magocskák tartalmazzák 
az összes szükséges esszenciális aminosavat, ráadásul jól kiegyensúlyozott mértékben. Az esszenciális 
aminosavakat a szervezetünk nem képes előállítani, ezeket csak táplálkozással tudjuk magunkhoz venni. 

Szerepe a gyulladásos folyamatok megfékezésében

A krónikus gyulladás számos kedvezőtlen hatását az egészségünkre jelenleg is intenzíven kutatják. Bizo-
nyított, hogy ezek a folyamatok alapvető szerepet játszanak bizonyos autoimmun betegségek, mint a lupus 
erythematosus, a reumatoid artritisz, az asztma, bizonyos gyulladásos bélbetegségek, a Crohn-betegség 
kialakulásában és fenntartásában is. Úgy tűnik, hogy a krónikus gyulladásos folyamatok fontos szerepet 
játszanak a szív- és érrendszeri betegségek és a daganatok kialakulásában is. A quinoa gyulladáscsökkentő 
hatását laboratóriumi kísérletekkel igazolták krónikus vastagbélgyulladásos modelleken.
Azoknál a túlsúlyos, vagy elhízott betegeknél, akik napi 25-50 gramm quinoát fogyasztottak, jelentősen 
lecsökkent a vér trigliceridszintje, illetve a metabolikus szindrómát jelző minden egyéb paraméter értéke.

Szerepe a szív normális működésének megtartásában

A quinoa flavonoidjainak fogyasztását összefüggésbe hozták a szívbetegség okozta halálozási arány csök-
kenésével is. Emellett a quinoa többféle telítetlen zsírsavat is tartalmaz, például olajsavat, alfa-linolénsavat 
és omega-3 zsírsavakat, amelyek szintén fontos szerepet töltenek be a szív és érrendszer egészségének 
megőrzésében.
Összehasonlítva más gabonafélékből készült tésztával és kenyérrel, a quinoaliszt-tartalmú élelmiszerek 
fogyasztása után kisebb mértékben emelkedik meg a szabadzsírsav- és a trigliceridszint a vérben. 

Így hat az emésztésre és az élethosszra

Egy adag (kb. 200 g) főtt quinoa a napi kívánatos rostbevitel majdnem negyedét tartalmazza, amely töb-
bek között jótékony hatást gyakorol az emésztésre is, könnyen emészthető. 

A quinoafogyasztás kockázatai

A quinoa magjait szaponinokból álló vékony burok védi. A szaponinok jellemzően keserűek, ezért ér-
demes a magvakat jól átmosni, mielőtt megfőznénk. Néhány szaponin nemcsak kellemetlen ízű, hanem 
gyomor- és bélrendszeri irritációt is okozhat.

Quinoa az étrendben

A quinoa viszonylag gyorsan, 12-15 perc alatt megfő, így könnyen beilleszthető a mindennapos főzési 
rutinba. Jó tulajdonsága, hogy főzés után sokáig megtartja kellemes állagát, és nem szárad ki olyan köny-
nyen, mint például a rizs, még hidegen sem. Ezért készíthető belőle meleg köret, de hozzáadható hideg 
salátákhoz is. Gyakran adják zöldséges egytálételekhez, levesekhez, és a lisztje alapvető alapanyaga lehet 
a gluténmentes konyhának is.

A quinoát gyakran emlegetik „szuperélelmiszerként”, „szupergabona-
ként”. Kifejezetten magas a fehérjetartalma, sok rost, vitamin és ásvá-
nyi anyag található benne. Mindemellett glutént nem tartalmaz, ezért a 
gluténérzékenységgel élők diétájába is bátran beilleszthető.



Gyűrjük le a fájdalmat!

Quick
solution

Nalgesin. Quick solution 
for headache, tootache, 
menstrual pain and pain 

in joints and muscles.
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Gyors és hosszan tartó 
fájdalomcsillapító hatás*

Krka Magyarország Kft.  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., 3. torony 6. emelet; Tel.: (1) 355 84 90; www.krka.co.hu

*	Analgesin	Dolo	alkalmazási	előírás,	2016.	05.	03.

Naproxen-nátrium hatóanyagú vény 
nélkül kapható gyógyszer.

A kockázatokról és a mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze 

meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
természetesen 28süssünk, főzzünk 28
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Elkészítése:

 

 

Elkészítése:Hozzávalók:

2 fő részére
• 1 db nagy édesburgonya
• 1 db csirkemell kockákra 

vágva
• 1 db cukkini kockákra vágva
• 1/2 fehér hagyma apróra 

vágva
•	2	evőkanál	cottage	cheese	

vagy ricotta 
•	2	evőkanál	olívaolaj
•	ízlés	szerint	só,	oregánó,	
petrezselyem

Előmelegített,	200	fokos	
sütőben	egészben	meg-
sütjük	az	édesburgonyát.	
Olívaolajon	megsütjük	
a kockákra vágott csir-
kemellet.	Mielőtt	pirulni	
kezdene,	hozzáadjuk	a	
cukkinit,	fűszerezzük	és	
összepirítjuk	a	hússal.	
Az	elkészült	cukkinis	
húshoz	adjuk	a	cottage	
cheese-t vagy ricottát. 
A megpuhult édesbur-
gonyát	kettévágjuk,	a	
közepét	kikaparjuk,	majd	
beletöltjük	az	előkészített	
cukkinis-húsos	tölteléket.	
Kis	olívaolajjal	meglo-
csolva	visszatoljuk	a	
sütőbe	10-15	percre.	

Hozzávalók:

Töltött édesburgonya
Aki szereti a batátát, ezt is imádni fogja.  
Egészséges és nagyon finom, különleges fogás.

Körtés-tejfölös  
pite gyömbérrel

Gyakorlott háziasszonyok 
könnyedén elkészítik ezt 
az ízorgiával kecsegtető 
édességet.

•	20	dkg	vaj
•	10	dkg	porcukor
• csipet só
•	3	tojás
•	30	dkg	liszt
• 1 kg körte
•	1,5	dl	gyömbérszirup
•	5	dkg	őrölt	mandula
•	10	dkg	tejföl
• 3 dkg cukor
•	1	csomag	vaníliás	

cukor

R E C E P T E K

A	vajat	felkockázzuk,	összemorzsoljuk	a	porcukorral,	
sóval,	tojással,	liszttel.	Csak	addig	gyúrjuk,	amíg	ép-
pen	összeáll.	Cipóvá	formázva	folpackba	csomagol-
juk,	hűtőbe	tesszük	1	órára.	A	körét	meghámozzuk,	a	
magházat	kivágjuk,	húsát	vékony	cikkekre	darabol-
juk.	Összeforgatjuk	a	gyömbérsziruppal,	állni	hagy-
juk.	A	sütőt	előmelegítjük	180	fokra.	A	tésztát	enyhén	
lisztezett	felületen	egy	szögletes	sütőtál	vagy	egy	28	
cm-es piteforma méreténél valamivel nagyobb lap-
pá	nyújtjuk.	Kibéleljük	vele	a	tálat,	formát,	és	a	túlló-
gó	széleket	levágjuk.	A	tészta	alját	villával	megszur-
káljuk,	 sütőpapírral	 leterítjük.	Világosbarnára	sütjük	
15-18	perc	alatt.	

A	körtéről	leöntjük	a	gyömbérszirupot,	1/2	dl-t	felfo-
gunk	belőle.	A	maradék	2	tojást	simára	keverjük	az	
őrölt	mandulával,	a	tejföllel,	cukorral,	vaníliás	cukor-
ral	és	a	sziruppal.	Az	elősütött	tésztáról	levesszük	a	
sütőpapírt.	 A	 tésztát	 kirakjuk	 a	 körtecikkekkel,	 és	
annyi	tejfölös	szószt	öntünk	rá,	amennyi	éppen	ellepi	
a	gyümölcsréteget.	Végül	a	pitét	változatlan	hőfokon	
készre	sütjük	30-35	perc	alatt.	
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VÁLASZ

kérdés
4

Ön szerint mire jó a házassági szerződés?

Egyszerűsíti az egyes vagyontár-
gyakra vonatkozó tulajdonjogok 
megállapítását. 

Marcsi (64),  
takarítónő,	Békéscsaba

Évi (50),  üzletvezető,	eladó,	 
Törökszentmiklós

Szerintem csak a konfliktusokat 
generálja. Véleményem szerint  
a négy fal között szokták elosztani  
a vagyont.

 Vagyoni helyzetek tisztázására és az 
anyagi érdekek papírra vetésére.

A házasság felbomlása esetén a felek 
a házasságba vitt anyagi javakat köny-
nyebben tudják elosztani, az anyagi 
kérdések jogi értelemben egyszerűb-
ben tisztázhatóak.

Róbert (46),   
piacfelügyelő,	Békéscsaba

Éva (52), 
bolti	eladó,	Törökszentmiklós

www.keresztrejtveny-reklam.hu
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ZAMBIA
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IJESZTŐ
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VEGYJELE

VALÓ

KÖR
KÖZEPE!
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Nyerje meg Ön!

Fejtse meg a rejtvényt, vágja ki, tegye borítékba, majd vigye be az Önhöz legközelebbi Pingvin Patikába! A borítékra írja rá  
a nevét, postacímét, telefonszámát és e-mail-címét. Részletek: https://pingvinpatika.hu/rejtveny Beküldési határidő: 
2021.12.03. Sorsolás: 12.10. Csomag tartalma:  Tropy Kalcium + Magnézium + Cink filmtabletta, Tropy Gumi-Brumi C-vitamin 
gumitabletta, Tropy Gumi-Brumi Multivitamin gumitabletta (60x). A Pingvin magazin XI. évfolyam 14. számában szereplő 
nyereményjáték nyertese: Takácsné Farkas Judit.Labirintus

1Találós
kérdés
szlovák népmese

Egy asszonynak a lőcsei tömlöcbe 
vetették a férjét, és ki akarta szabadí-
tani. De nem volt pénze. Ezért elin-
dult Lőcse városába, hogy kegyelmet 
kérjen neki az uraktól.

Talált az úton egy lófejet, benne hét 
tojással. S noha maga se tudta, mire 
lesz ez jó neki, magával vitte. Eljutott 
az urakhoz, s kezdte kérlelni őket, 
hogy eresszék szabadon a férjét. Ám 
az urak azt felelték neki:

– Csak akkor eresztjük ki a férjedet, 
ha olyan találós kérdést teszel föl 
nekünk, hogy mi azt nem tudjuk 
megválaszolni!

Azt mondja erre az asszony:

– Jöttem és mentem, itt is, ott is 
voltam, hét élőt leltem egy holtban, 
azokat mindet elhoztam, s én mint 
nyolcadik itt azért vagyok, hogy ki-
szabadítsam a kilencediket, a rabot!

Hát az urak törik a fejüket, mi lehet 
az, találgatják, de csak nem fejtik 
meg az asszony találós kérdését. Azt 
mondják neki hát:

– Fejtsd meg ezt nekünk te magad, 
szabad lesz akkor az urad!

Erre az asszony előveszi a lófejet, 
benne a hét tojással, s kezdi megint 
mondani:

– Jöttem és mentem, itt is, ott is 
voltam, hét élőt leltem egy holtban, 
azokat mindet elhoztam, s én mint 
nyolcadik itt azért vagyok, hogy  
kiszabadítsam a kilencediket,  
a rabot!

Az urak erre megkönyörültek rajta, 
s kiadták az urát, hiszen a találós 
kérdésével kiszabadította őt.

Azóta is hány és hány ártatlanul  
raboskodó álmodik efféle  
szerencséről!
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Akciós termékek a                  -től
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG

KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Béres Csepp Extra 
belsőleges oldatos cseppek 
30 ml
Komplex összetételével támogatja 
az immunrendszert meghűléses 
betegségekben, influenza idején. 
Vény nélkül kapható gyógyszer.  
Egészségpénztári számlára is kapható.

Béres VitaKid  
C-vitamin 100 mg  
Gumivitamin 30 db
A C-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer és idegrendszer 
megfelelő működéséhez. Cukormentes 
gumivitamin elsősorban gyermekek 
részére, finom meggy ízben! 
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres VitaKid  
Vas  
Gumivitamin 30 db
A vas elősegíti a gyermekek 
szellemi (kognitív) képességének 
fejlődését. A vas hozzájárul 
a normál vörösvérsejt- és 
hemoglobin-képződéshez. 
Cukormentes gumivitamin  
finom kékszőlő ízben!  
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres VitaKid  
C+D3   
Gumivitamin 50 db
Kombinált C+D vitamin az 
immunrendszer megfelelő 
működéséért!* Cukormentes 
gumivitamin elsősorban gyermekek 
részére, finom lime és narancs ízben!
Étrend-kiegészítő készítmény.  

*A C- és D-vitamin hozzájárulnak az  
immunrendszer megfelelő működéséhez.

Béres VitaKid  
Kalcium+D3-vitamin  
Gumivitamin 30 db
A kalcium és a D-vitamin szükséges 
a gyermekek csontjainak megfelelő 
növekedéséhez és fejlődéséhez.  
A D-vitamin hozzájárul az immun-
rendszer megfelelő működéséhez. 
Cukormentes gumivitamin finom 
eper ízben! 
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres C-vitamin 
500 mg  
filmtabletta 30 db
C-vitamin hiányos állapotok 
kezelésére. 
Vény nélkül kapható  
aszkorbinsav-tartalmú gyógyszer.  
Egészségpénztári számlára is kapható.

C-vitamin Béres
1000 mg  
filmtabletta 30 db
Magas hatóanyag-tartalom:  
1000 mg C-vitamin 
filmtablettánként 
Vény nélkül kapható  
aszkorbinsav-tartalmú gyógyszer.  
Egészségpénztári számlára is kapható.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL  
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE  

MEG KEZELŐORVOSÁT!

Spray termékformájának köszönhetően 
gyors, foltmentes megoldást nyújt sebek 
és sérülések szakszerű ellátásában. Kettős 
támogatás: megelőzi a fertőzéseket és 
elősegíti a sebgyógyulást. 
Gyógyászati segédeszköznek minősülő - orvostechnikai eszköz.
Egészségpénztári számlára is kapható.

Béres 
PrimoMed  
sebápoló spray 
60 ml

Elsősegély a 
sebápolásban. 

AKCIÓS ÁR
799 Ft

Eredeti ár: 1 019 Ft
26,63 Ft/db

-22%

AKCIÓS ÁR
1 399 Ft

Eredeti ár: 1 819 Ft
46,63 Ft/ml

-23%

AKCIÓS ÁR
1 599 Ft

Eredeti ár: 2 209 Ft
53,3 Ft/db

-28%

AKCIÓS ÁR
1 599 Ft

Eredeti ár: 2 209 Ft
53,3 Ft/db

-28%

AKCIÓS ÁR
1 599 Ft

Eredeti ár: 2 209 Ft
53,3 Ft/db

-28%

AKCIÓS ÁR
2 199 Ft

Eredeti ár: 3 029 Ft
43,98 Ft/db

-27%

AKCIÓS ÁR
999 Ft

Eredeti ár: 1 299 Ft
33,3 Ft/db

-23%

AKCIÓS ÁR
1 999 Ft

Eredeti ár: 2 809 Ft
33,32 Ft/ml

-29%
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