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„Elnémult a rigó. Az esteli csöndben / az 
ősz bogár szomorú pri-pri dala szól már. / 
A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen: / 
elmúlt, odavan a nyár, a meleg nyár!”. Gár-
donyi Géza Szeptember című versét olvas-
va kicsit elszontyolodunk a búcsúzó nyár 
miatt. Azért jó időben lesz még részünk, a 
kültéri sportolásról ne mondjunk még le! 
Persze mozogni akkor is kell, ha beüt a hű-
vösebb idő, és csak a lakás marad. Életmód-
rovatunkban egyrészt otthon is végezhető 
egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat ajánlunk 
időseknek, másrészt azon hölgyekhez szó-
lunk, akik méheltávolítás után a gyorsabb 
regenerálódás miatt szeretnének óvatosan 
tornázni.
Egyre többen esnek az Alzheimer-kór áldo-
zatává, és nem is csak az idősebb korosz-
tályból! Az Alzheimer-kór szeptember 21-i 
világnapja apropóján Beszéljünk komolyan 
rovatunkban a kezelhető, de nem gyógyít-
ható betegségről írunk.
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Ön volt gyerekként mumpszos? Ez a fertőző 
betegség csak az emberekre veszélyes, legin-
kább kisgyerekként, illetve idős korban van 
esély a komoly fájdalommal járó kórra. Miért 
szerencsés, ha már gyerekként átesünk rajta? 
Gyereksarok rovatunkból kiderül.
A gyógynövényekkel érdemes életre szóló 
barátságot kötni, de kérdés, mikor történjen 
ez meg? Egészségtár rovatunk erre ad választ, 
természetesen alapos gyógynövényajánlóval 
tarkítva.
Tragikusan fiatalon, mindössze 52 évesen 
ragadta el a halál Szerencsi Éva színésznőt, 
akit legismertebb szerepe, az Abigél című té-
véfilmsorozatból megismert Vitay Georgina 
emelt a halhatatlan színészek közé. Híresek 
és betegek rovatunk a babaarcú szépségről 
emlékezik meg.
A Portré vendégszékébe ezúttal Szentgyörgyi 
Rómeót ültettük. A profi személyi edző, egy-
kori aerobik-világbajnok és Európa-bajnok 
Szentgyörgyi Rómeó neve nem csak azok 
számára lehet ismerős, akik a tudatos test-
formálás mellett tették le a voksukat. A hazai 
celebvilág krémjét is formálta már a televízió-
ban gyakran feltűnő edző. 
Szeptemberi lapszámunk sem nélkülözheti a 
két szezonális receptet, a mesét, a horoszkópot 
és a rejtvényt. Jó szívvel ajánlom figyelmükbe!
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 2007 novemberében nyitott Felsővároson, a Kereszt- 
töltés u. 17. szám alatt. Hétköznaponként reggel 8 és 19 óra között, 
szombatonként 8–13-ig várjuk kedves vásárlóinkat. Akadálymentesí-
tett patikánk előtt a parkolás ingyenes, autóval és tömegközlekedéssel 
könnyen megközelíthető.

A gyógyszerek és gyógytermékek széles választékát megtalálhatják 
nálunk, ami esetleg nincs készleten, azt rövid határidővel beszerezzük. 
Tápszerek és pelenkák vásárlásakor igény esetén ingyenes házhoz 
szállítást is biztosítunk.

Háromhetente megújuló akcióinkról ingyenesen elérhető szórólapunk-
ból, illetve magazinunkból értesülhetnek. A nem akciós termékeket 
is kedvező áron kínáljuk. A megvásárolt termékeket bankkártyával és 
egészségpénztári kártyával is kifizethetik. Gyógyszertárunk lehetőséget 
biztosít a webáruházunkból rendelt csomagok átvételére, illetve a tör-
zsvásárlói kártyán gyűjtött pontok beváltására is.

Patikánk személyzetét 3 gyógyszerész, 3 szakasszisztens, 1 takarítónő 
és 1 készletgazda kolléganő alkotja, mindannyian törekszünk arra, hogy 
a hozzánk betérő betegek és vásárlók kellemes környezetben, szaksze-
rű kiszolgálásban részesüljenek.

Köszönjük bizalmukat, szeretettel várjuk kedves régi és új vásárlóinkat!

dr. Matkó Krisztina
gyógyszertárvezető

bemutatkozó3

bemutatkozik a

Szeptember szegedi
felsővárosi patika

Kereszttöltés u. 17.
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*A készítmény 3000 mg Valeriana száraz növényi őrleménynek megfelelő mennyiségű kivonatot tartalmaz, mely az étrend-kiegészítő készítményekben 
javasolt maximális hatóanyag-mennyiség. 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 NYUGODT, 
PIHENTETŐ ALVÁSÉRT
Maximális Valeriana tartalommal*

2 859 Ft helyett
(34,98 Ft / db)
Megtakarítás:

760 Ft     

Akciós ár: 2 099 Ft
-27%
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Ezeket a gyakorlatokat csak akkor vé-
gezze, ha érzi, hogy biztonságosan vég-
re tudja azokat hajtani. Ha szükséges, 
kérjen a gyakorlatok elvégzéséhez se-
gítséget.
Az alábbi feladatoknál kezdetben csak ke-
vés ismétlésszámmal dolgozzon, majd 
ahogy egyre többször végzi a gyakorlatokat, 
ezeket növelheti is. Ha szédül, vagy nem 
biztos abban, hogy baleset nélkül el tudja 
ezeket a gyakorlatokat végezni, akkor sem-
miképpen se erőltesse. Ezek a gyakorlatok 
nemcsak az egyensúlyt, hanem az erőt és a 
koordinációt is fejlesztik.

1. Álljon egyenesen, a két lábát szorosan 
zárja össze. Először az egyik lábát lassan és 
szabályosan vezesse oldalra, majd húzza azt 
lassan vissza a másikhoz, aztán következhet 
a másik láb is. A két keze legyen egyenesen 
kinyújtva a törzse mellett. Végezzen el eb-
ből a gyakorlatból tíz ismétlést.
2. Álljon egyenesen, a két keze kicsit ol-
dalra lendülhet. Először a bal lábát tegye 
keresztbe a jobb lába elé. Nem kell na-
gyon lendíteni a lábon, csak éppen egy 
kicsit. Majd csúsztassa vissza a lábát az 
eredeti pozitúrába. Ezután következhet a 
másik láb is. Ismételje meg a gyakorlatot 
tízszer. Minél kisebb lépést tesz meg a lá-
bával, annál jobban fejleszteni tudja az 
egyensúlyát.

3. A jó egyensúly segít a biztonságos já-
rásban. A gyakorlathoz emelje mindkét 
karját oldalirányba, körülbelül vállmagas-
ságban. Álljon a bal lábán stabilan, majd a 
jobb lábujját kicsit csúsztassa hátrafelé, 
aztán emelje fel annyira, amennyire csak 
tudja. Tartsa így magát tíz számolásig, 
majd következhet a másik lába is.

1. Tegyen a nappali közepére egy támlás 
széket. Az első gyakorlathoz álljon egye-
nesen a szék mögött, a két lábát zárja ösz-
sze, a két keze lazán lógjon a törzse mel-
lett. Majd a bal kezével kapaszkodjon 
meg a szék támlájában, a jobb kezét tegye 
csípőre. Ezzel egy időben hajlítsa be a 
jobb lábát, majd emelje azt meg a talajról, 
amennyire csak tudja. Ismételje meg a 
gyakorlatot 10-15 alkalommal, majd kö-
vetkezhet a másik lába is.
2. A széket tegye félre. A könnyebb lépcső-
zésért két karját nyújtsa ki oldalra, majd lé-
pegessen előre kicsiket. Először a jobb lábát 
tegye előre, majd ahogy a sarka leér a talaj-
ra, úgy következhet a másik lába is. Tegyen 
meg így húsz lépést, majd forduljon meg, és 
ismételje meg a gyakorlatot.

Az egyensúlyt fejlesztő gyakorlatokra 
minden embernek szüksége van, hiszen a 
torna nemcsak az egészségnek tesz na-
gyon jót, hanem a mobilitásnak is. A fel-
adatok akkor sem okoznak majd nehézsé-
get, ha ön már régebb óta nem tornázott, 
mert egyszerűek és nagyon könnyen kivi-
telezhetők. 

Az általában egyensúlyhiány vagy a nem 
megfelelő egyensúly miatt bekövetkező 
elesésből számos sérülés adódik, amely  
sok idős életét keseríti meg. Az egyensúly 
gyakorlatokkal fejleszthető, így csökkenthető  
az elesések száma is. Íme néhány gyakorlat.

Kutatások igazolják, hogy a rendszeresen végzett tai chi 
gyakorlatok jelentősen képesek lecsökkenteni az elesé-
sek kockázatát, hiszen a tai chi az egyensúly javítására tö-
rekszik. Hatására javul a csont és a szív egészsége, csillapítja  
a fájdalmat, jobb alvást és jó közérzetet is biztosít.

Elesések 
ellen tai chi 

életmód 6

3. Álljon egyenesen. Tegye előre a jobb lá-
bát úgy, hogy először enyhén lábujjhegyen 
áll, majd óvatosan, lassan lehelyezi a sarkát 
is a padlóra. Amikor a bal lábával stabilan 
áll, akkor tegye a bal lába elé a jobb lábát is, 
és ismételje meg a gyakorlatot. Tegyen meg 
így tíz lépést. Ha nem fáradt el, forduljon 
meg, és ismét lépegessen tízet.

Az egylábas gyakorlathoz álljon egy fal elé, 
a lábait szorosan zárja össze. A két kezével 
támaszkodjon meg a falon, majd emelje 
meg először a bal lábát, behajlítva, majd te-
gye le a padlóra. Ezután következhet a má-
sik lába is. Amikor behajlítja a lábát, próbál-

ja magát megtartani 5-10 másodpercig. 
Ismételje meg a gyakorlatot mindkét lábá-
val, 3-3 alkalommal.

A fellépős vagy dobogós gyakorlatot való-
ban csak akkor végezze, ha biztos benne, 
hogy nem fog elesni. Ennél a gyakorlatnál  
a falat is lehet használni támaszul. Állítson 
maga mellé egy alacsonyabb dobogót, majd 
álljon elé összezárt lábakkal. Először álljon 
a dobogóra a bal lábával, majd a jobb lábá-
val is. A dobogóról való leszállásnál először 
a bal lábával lépjen le arról, majd következ-
het a jobb lába is. Végezzen el ebből a gya-
korlatból tíz ismétlést.

Egyensúlyfejlesztő 
gyakorlatok 
időseknek
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KORPÁSODÁS ELLENI SAMPONOK

korpásodás elleni sampon
száraz korpára, 200 ml

4 389 Ft helyett

2 999Ft
Egységár: 15,00 Ft/ml

korpásodás elleni sampon
zsíros korpára, 200 ml

4 389 Ft helyett

2 999Ft
Egységár: 15,00 Ft/ml

KERESSE A GYÓGYSZERTÁRAKBAN!
Forgalmazza: Naturprodukt Kft., 2046 Törökbálint DEPO, Pf. 8  tel.: 03 23 511 337  info@naturprodukt.hu

www.naturprodukt.hu

FIZETETT HIRDETÉSKOZMETIKUMOK Az árak 2021.09.18-tól 2021.10.08-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.
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Lacalut multi-effect fogkrém (75 ml)
1 539 Ft helyett :

1099Ft
Egységár: 14,65 Ft/ml

Az árak 2021.09.18-tól 2021.10.08-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.

Egészséges
fogíny

Fogszuvasodás
elleni védelem

Friss
lehelet

Erősebb
fogzománc

Fehér
fogak

1 5391 539 Ft helyett :

1099Ft
Egységár: 14,65 Ft/ml

Fogszuvasodás
elleni védelem

Forgalmazza: Naturprodukt Kft., 2046 Törökbálint DEPO, Pf. 8 | tel.: 03 23 511 337 | info@naturprodukt.hu
www.lacalut.hu

KOZMETIKUM FIZETETT HIRDETÉS

-29%

5 IN 1 ÁPOLÓ FORMULA
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Nyelvtanuláshoz sosincs késő!
Aki azzal mentegetőzik, hogy a tanuláshoz már öreg, téved.    Bármilyen életkorban 
nekifoghatunk egy idegen nyelv elsajátításának. Ráadásul számos módszer közül választhatunk: 
interaktív applikációk, online kurzusok, szótanuló-beszédindító segédletek, nyelvklubok.  
A nyelvtanulás kiváló kikapcsolódási lehetőség, miközben a memória is dolgozik.

Bár idővel egyre nehézkesebben megy a ta-
nulás, főleg, ha idegen nyelv elsajátításáról 
van szó, ne adja fel a reményt! Sokkal inkább 
gátlások, félelmek vetik vissza az idősebb 
korosztályt a nyelvtanulástól. Pedig kiválóan 
megdolgoztatja a memóriát, végre a fogaske-
rekei újra beindulhatnak, és igazán új, izgal-
mas világban tehet felfedezést. És nyugalom: 
az ember képes az új nyelv befogadására idő-
sebb korban is, még akkor is, ha ez már ke-
ményebb feladat, mint a fiatalabb években.

Kiváló agytorna
Albert Costa, a Barcelonai Pompeu Fabra 
Egyetem neurológusprofesszora egy interjú-
ban kijelentette, hogy az idősebbek bizonyos 
tekintetben előnyben vannak egy új nyelv 
tanulása esetén a fiatalokkal szemben. Az 
idősebbek gazdagabb, nagyobb szókinccsel 
rendelkeznek, több szót képesek egy idegen 
nyelvből is megtanulni. De elismeri, hogy 
mindezek ellenére a tanulás számukra nehe-
zebb folyamat. Viszont vannak olyan játékos 
alkalmazások, amelyek játszva tanítanak 
6-tól 90 éves korig. Ezekben már olyan szö-
vegolvasó is van, amely segít az új szavak 
kiejtését elsajátítani.
Az agy frissességéhez gyakorlásra van szük-
ség: napi egy szó megtanulása vagy a nyel-
vórákon való részvétel változásokat is elő-
idéz, amelyeknek köszönhetően sokkal 
hatékonyabbá, rugalmasabbá válik az agy.

A kétnyelvűség előnye
A New York-i Egyetem és az Amerikai Ideg-
tudományi Akadémia is közzétette tanulmá-
nyait a demenciával és a kétnyelvűséggel 
kapcsolatban. Mindkét intézetben arra jutot-
tak, hogy az egyik nyelvről másikra átváltás 
az agyban aktiválja azon területeket, ame-
lyek a végrehajtásért felelősek. Márpedig az 
a terület felelős a feladatok elvégzéséért is. 
Ha gyakran használjuk ezt a részt, csökken-
het a szellemi hanyatlás veszélye és késleltet-
hetőek a demencia kezdeti hatásai. 
A kétnyelvűség a szociális kapcsolatokat is 
erősíti, ami nagymértékben hozzájárul az 
idősek általános jólétéhez, elégedettségéhez, 
minőségi életéhez.
Egy új nyelv új világot nyit meg az ember 
előtt, mert a nyelvvel együtt egy egészen új 
kultúra ismerhető meg. Képzelje csak el, mi-
lyen nagyszerű érzés lehet szinkron nélkül 
nézni egy filmet, elbeszélgetni egy utazáson 
megismert idegennel, vagy az utcán járva le-
fordítani egy-egy idegen nyelvű feliratot.

Mit tanuljon?
Az angol világnyelv, ha az alapszókincshez 
tartozó pár száz szót megtanul, már büszke 
lehet magára! A német szintén slágernyelv, 
de kiejtése miatt feladja a leckét. A francia, 
az olasz és a spanyol nyelvben sok a közös, 
ráadásul szép a hangzásuk, de a kiejtéssel 
meggyűlhet az ember baja. Az idősek közül 
sokan még az orosszal birkóztak az iskolá-
ban: manapság egyre hangsúlyosabb szere-
pet kap ez a nyelv is, ezért jól jöhet az évtize-
dekkel ezelőtt megszerzett tudást felfrissíteni. 
Meglátja, nem is lesz olyan nehéz!
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A nyálmirigyeket támadja
A betegség cseppfertőzéssel terjed, és igen 
nagy fertőzőképességgel bír: egyes kutatá-
sok szerint a fertőzésnek kitett (pl. egy ház-
tartásban élők) egyének akár 70-80 százalé-
ka is megbetegedhet. A lappangási idő elég 
hosszú, 16-25 nap is lehet, és már ez idő 
alatt kialakul a fertőzőképesség.
A légutakon keresztül bejutott vírus a nyál-
kahártya sejtjeiben szaporodik, majd beke-
rül a véráramba, s azon keresztül szóródik 
szét a szervezetben. Zömük végül a nyálmi-
rigyekben, azok közül is elsősorban a fül-
tőmirigyben telepedik meg, és ott gyulla-
dást hoz létre. A nyálmirigy mellett egyéb 
szervek, elsősorban a here/petefészek, a 
központi idegrendszer (agy) és a hasnyálmi-
rigy is érintettek lehetnek, ezek azonban 
már a szövődmények közé tartoznak.

Amióta létezik 
kötelező védőoltás 
ellene, már nem az. 

Egyébként főleg  
a 2-12 éves gyerekek 
joggal tartottak tőle: 

a fájdalmas mumpsz 
okozója egy csak 

és kizárólag az 
emberi szervezetben 

életképes vírus. 

Fájdalmas hetek
A lappangási időt követően általános tüne-
tek (nem túl magas láz, fáradékonyság, 
gyengeség) jelentkeznek, majd megjelenik 
az egyik, vagy akár mindkét oldali fültőmi-
rigy duzzanata, fájdalma. Ehhez még torok-
fájás, nyelési nehezítettség is társulhat. Leg-
enyhébb esetben ezek a tünetek 1-2 héten 
belül lecsengenek, és a beteg meggyógyul.
Néhány esetben a fertőzés akár teljesen tü-
netmentesen is lezajlik, ez az ún. néma 
mumpsz. Ilyenkor csak egy esetleges labor-
vizsgálat eredménye igazolhatja az aktuáli-
san fennálló betegséget.

Lehetséges szövődmények
A fertőzés következtében szövődmények is 
kialakulhatnak, elsősorban a kisgyermekek-
nél, illetve az idősebb korosztálynál..
Gyermekkorban agyhártyagyulladás, agy-
velőgyulladás alakulhat ki (fejfájás, magas 
láz, esetleg aluszékonyság, hányás, szédü-
lés), amelyek következménye halál vagy 
gyógyulást követően idegrendszeri tünetek 
visszamaradása lehet.
Fiatal felnőttkorban heregyulladás (here-
duzzanat, bőrpír) fenyeget, amely akár tel-
jes sterilitást is okozhat. Lezajlott vírusfer-
tőzés után több esetben halláscsökkenés 
maradhat vissza, ezért minden, mumpszon 
átesett kisgyermeket ez irányban szűrni 
kell. Ritkábban ugyan, de nem egy esetben 
kialakulhat a hasnyálmirigy gyulladása, 
amelynek figyelmeztető jelei a következők: 
hasi fájdalom, hasmenés, zsíros széklet.

A mumpsz kezelése
A diagnózis alapja a fizikális vizsgálat mel-
lett a vérből kimutatható kórokozó.
Kezelésére speciális szer nem áll rendelke-
zésre, csak a betegség tünetei enyhíthetőek 
(láz- és fájdalomcsillapítók, ágynyugalom, 
közösségtől való tartózkodás). A szövődmé-
nyek kezelése speciális, intézményi feladat.

a mumpsz?

A mumpszvírus a Paramixoviridae vírus-
családba tartozik, ellene vakcina áll rendel-
kezésre, amelyet 15 hónapos koruk után 
meg is kapnak a kisbabák – ez az MMR-ol-
tás. A mumpsz Magyarországon is egyike 
volt a gyermekkor leggyakoribb fertőző be-
tegségeinek. A kötelező mumpsz elleni vé-
dőoltásnak hála a mumpsz szinte teljesen 
eltűnt a magyar családok hétköznapjaiból.

A mumpsz elleni védőoltás a hazai oltási protokoll részét 
képezi: a gyermekek betöltött 15 hónapos koruk után kapják 
az ún. MMR (morbilli – mumpsz – rubeola) oltást, amely a 
mumpsz mellett a kanyaró és a rózsahimlő elleni is tartal-
maz oltóanyagot. Ezek gyengített vírusok, amelyek révén az 
immunrendszer aktiválódik a kórokozó ellen, és egy esetle-
ges fertőzés esetén gyorsan és hatékonyan elpusztítja azo-
kat. Az oltást az általános iskolákban, 11 éves korban kötele-
ző jelleggel megismétlik.

Mumpsz  

elleni  
védőoltás

FEJFÁJÁS
LÁZ

ÍZÜLETI  
FÁJDALMAK

ÉTVÁGYVESZTÉS, 
HÁNYINGER

FÜLTŐMIRIGY 
GYULLADÁSA

KISZÁRADT 
SZÁJ
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Az akciós kínálat patikánként eltérő lehet, kérjük tájé-
kozódjon az érintett gyógyszertárban az adott termék 
elérhetőségéről! Akcióink a www.pingvinpatika.hu 
webshopban és a Pingvin Patika mobilalkalmazásá-
ban is elérhetők. A Pingvin Patika mobilapplikációt 
keresse a Google Play Áruházban (android) és az App 
Store-ban (iOS).

Készítse fel gyermeke 
egészségét az iskolai 

kihívásokra!

Válogasson a Pingvin Patika 
kínálatából a kifejezetten 

gyermekeknek szánt
vitaminok immunerősítők

gyógynövényes készít-
mények   italporok   

kézfertőtlenítők
és még sok más termék 

közül!

Legyen mindig jólértesült!
Iratkozzon fel hírlevelünkre: 
www.pingvinpatika.hu

Kövessen minket facebookon 
és Instagramon!
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Bizonyos nőgyógyászati daganatok keze-
lésén túl indokolt a hiszterektómia a méh 
előreesése, az endometriózis vagy a mió-
mák miatt. Néha alkalmazzák a vastagbél, 
a végbél vagy a hólyag rákos megbetege-
désének kezelésében is.

Változásokat okozhat

A műtétnek fizikai és érzelmi hatásai is le-
hetnek. Ezek a hatások rövidebb-hosszabb 
ideig is eltarthatnak, amelyekkel érdemes 
minden érintettnek tisztában lennie. A méh 
eltávolítása nyilvánvalóan drasztikus hatá-
sokat hoz a női testben. A női hormonok 
szintje, vagyis az ösztrogén és a progeszte-
ron jelentősen lecsökken. Akiknél a pete-
fészket is eltávolítják, azok sokkal hama-
rabb megtapasztalják a menopauzás tüne- 
teket. De azoknál a nőknél is idő előtt je-
lentkeznek e tünetek, akiknél „csak” méh- 
eltávolításra került sor.

Stressz ellen torna

Néhány gyakorlat azonban segíthet a mű-
tét utáni gyógyulásban, a jó közérzet 
fenntartásában. A mérsékelt testmozgás 
erősíti az immunrendszert, ezzel a stressz 
hatása is mérséklődik valamelyest.  
A csökkent stressz kedvező hatással van 
az egészségre. A nőknél műtét után 
ugyanis szinte minden esetben megjele-
nik a stressz és mellette a szorongás is.

Milyen sportot, milyen gyakorlatokat ja-
vasolt végezni méheltávolítást követően? 
A séta, a futópadon történő futás, az úszás, 
a tenisz, a jóga és a nyújtás segít a fájda-
lom enyhítésében. A gyakorlatok elősegí-
tik a fájdalomcsillapító endorfintermelő-
dést, és ez segít harcolni az enyhe 
depresszióval szemben is. A testmozgás 
nagyon jó választás a fájdalom csillapítá-
sához, hiszen csökkenteni tudja az egész 
testben kialakuló izomfeszültséget, ez nö-
veli a vérkeringést, így több oxigént tud 

szállítani a fájdalmas területre. Mielőtt 
azonban bármilyen edzésprogramba is 
belekezdene, feltétlenül konzultáljon  
kezelőorvosával!

Segíti az alvást

A méheltávolítás utáni napi testedzés  
segít a kalóriaégetésben, elősegíti, hogy 
több oxigén szállítódjon az agyba, ami  
jó hatással van az idegrendszerre, és  
a mozgás segít a testzsír égetésében is.

A testmozgástól sokkal jobban fogja érez-
ni magát, így elkerülhetővé válnak a han-
gulatingadozások. Az edzés segít a vér-
nyomás szabályozásában, és ez csökkenti 
a szívroham kialakulásának kockázatát. 
Az erősebb szív ugyanis több vért képes 
pumpálni, sokkal kevesebb erőfeszítéssel, 
mint azoknál a személyeknél, akik egyál-
talán nem mozognak.

A testmozgás a jobb alvást is elősegíti. 
Márpedig az alvászavar gyakori gond 
azoknál a nőknél, akik méheltávolításon 
estek át.

Fontos, hogy a műtét után kerülje az ülő 
és a hasi gyakorlatokat, különösen a mű-
tétet követő első három hónapban. Műtét 
után mindenképpen várni kell néhány he-
tet, míg elkezdheti a rendszeres testedzést. 
A legjobb, ha kezdetben elkerüli a meg-
erőltető, például a súlyzós edzéseket.

Kevesen tudják, hogy a hiszterektómia, 
vagyis a méh műtéti eltávolítása a nők 
körében a második leggyakoribb műtét.  
Milyen betegségek indokolják  
a beavatkozást, és hogyan könnyíthetőek  
meg később a hétköznapok? 

Testedzés
méhműtét után
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Jobban vigyázzon az 
értékeire, mert elég egy 
elmélázott pillanat a 
buszon vagy a villamoson, 
és máris nyoma vész a 
táskájának! Az egészsége 
miatt aggódik mostanában, 
és nem alaptalanul. Járjon 
a dolog végére, mielőtt 
nagyobb baj lenne!

Egy fontos feladatról meg-
feledkezett, bár a határidők 
eddig sem voltak nagy 
barátai. Igyekezzen pótolni 
a hiányosságot, mielőtt 
hatalmas büntetést kapna 
a nyakába!

Abban bízik, hogy a 
vénasszonyok nyara sokáig 
kitart, és lesz még ideje 
elvégezni a betervezett kinti 
feladatokat. Egyébként 
lelkes és energikus 
mostanában, ne veszítsen 
lendületéből ősszel sem!

Olyan szerelmi kelepcébe 
került, amiből lassan nem 
tud kikeveredni. Sajnos ezt 
már a párja és a családja 
is észrevette, számíthat 
egy kis magyarázkodásra. 
Ugyanakkor ne felejtse: 
érzelmekről nem lehet 
vitatkozni.

Nehezen szokja meg a 
gondolatot, hogy itt az 
ideje elpakolni a nyári 
kerti felszereléseket, a 
strandkellékeket, a nyári 
ruhákat. Ne búsuljon, 
szép heteket tartogat még 
az időjárás, használja ki.

Folyton aggódik valami 
miatt, de teljesen feles-
legesen. Ne felejtse el, a 
probléma gyakran megold-
ja önmagát, ne aggódja túl 
a dolgokat. Inkább üljön 
le egy pillanatra, és vegye 
számba, mi az, ami való-
ban fontos tennivaló, azt 
végezze el, a többi várhat.

Emlékezetes 
pillanatokban volt része 
nemrég, ez óriási energiát 
ad önnek a következő 
időszakra. Olyan 
ismerősökkel találkozott, 
akiket évtizedekkel 
ezelőtt látott utoljára. Az 
emlékezés mosolyt csalt 
az arcára és a szívébe is.

Közeli ismerőséhez 
hamarosan bekopogtat a 
gólya, amit ön is nagyon 
vár már. Elhatározta, 
kiveszi majd részét a baba 
körüli teendőkből, de 
vegye számításba, nem 
biztos, hogy mindig ott 
kell sertepertélnie, hagyja 
a családot egyedül is.

Egyik pillanatban 
kenyérre lehet kenni, 
máskor meg igazi pokróc. 
Nehéz eligazodni erősen 
ingadozó hangulatán, 
környezete sem tud 
megfelelni önnek. Kicsit 
nézzen magába, és 
próbáljon uralkodni az 
érzésein.

Ki tudja, miért, de az 
egész világ ön ellen for-
dult. Legalábbis hetek óta 
így érzi. Az egyik ember 
goromba, a másikkal kép-
telenség együtt dolgozni. 
Talán csak túlérzékeny 
mostanában.

Rég nem látott kedvvel 
veti bele magát a 
munkába, aminek családja 
is, ön is nagyon örül. 
A lendülete hónapokig 
kitart majd, de azért 
vigyázzon az egészségére, 
és szakítson majd időt 
egy őszi hosszú hétvégére 
párjával.

Folyamatosan azzal küzd, 
hogy legyőzze önmagát. 
Majdnem reménytelen 
vállalkozás, még akkor 
is, ha tudja, saját maga 
ellen dolgozik azzal, ha 
nem lazít. Vegyen vissza 
a tempóból, nem éri meg 
csak a munkának élni! 

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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TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT WEBÁRUHÁZUNKBAN: 

(A termék eltérhet a fotón ábrázolttól)

ALLERGÉNANYAG-MENTES ÉLELMISZEREK:
DIÉTÁKHOZ, VEGÁN-, BIOTÁPLÁLKOZÁSHOZ,

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDHOZ! 

www.pingvinpatika.hu

Egészséges 
uzsonNához!



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. szeptember 18-tól 2021. október 8-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. 05. 01-től 2021. 07. 31-ig. 

Eucerin SOS 
Ajakbalzsam,
10 ml

Kiemelkedően hatékony balzsam, 
mely azonnal megnyugtatja és hid-
ratálja a száraz, töredezett ajkakat, 
valamint a száj környékének bőrét.

Bioheal HexaMag B6 
fi lmtabletta, 60 db

Bioheal SzemVital+ 
fi lmtabletta, 70 db

A termék 6 forrásból származó magné-
ziumot tartalmaz, legnagyobb mennyi-
ségben magnézium-laktátot. 
A magnézium segít csökkenteni 
a fáradtságot, valamint segíti az izom, 
illetve idegrendszer normál működését.

A Bioheal SzemVital+ nagy mennyiség-
ben tartalmaz luteint, amely az emberi 
szemben is megtalálható – hatóanyagai 
hozzájárulnak az egészséges látás fenn-
tartásához, valamint az idegrendszer nor-
mál működéséhez, illetve segítik sejtjeink 
oxidatív stressz elleni védelmét.

Étrend-kiegészítő

Étrend-kiegészítő

Étrend-kiegészítő

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, ter-
mészetes fl avonoidokkal. A szervezetben 
jobban hasznosuló szerves formában tar-
talmazza a cinket.

Lenavit C1000 + szerves Cink + D3,
60 tabletta

Marslakócskák Gummi, 
60 gumitabletta

A Marslakócskák Gummi Csontaktív 
komplexet (D- és K-vitamin) tartal-
maz. Különösen a sportoló és növe-
kedésben lévő gyerekeknek ajánlott.

Étrend-kiegészítő

CAMALEON Varázs rúzs, 
zöld, 4 g

Hidratáló, hosszantartó, élénk színű 
ajakrúzs, mely az ajkakra kenve 
nyeri el végső színét!

(Az ajánlat a készlet erejéig érvényes!
Lejárat: 11.30)

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT13

(134,90 Ft/ml)

-%  Ft
1799 Ft* helyett-450 Ft

Dr. Chen Tigris tapasz, 4 db, 7×10 cm

A tradicionális kínai orvoslásban hasz-
nált gyógynövények illóolajos kivonatát 
tartalmazó tapasz. A hagyományos kínai 
gyógyászatban régóta alkalmazzák izom 
és ízületi fájdalmak kezelésére, frissítő, 
hűsítő, fájdalomcsillapító hatású.

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT3

(99,75 Ft/db)
-%  Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT22

(38,32 Ft/db)
-%  Ft

(34,98 Ft/db)

-%  Ft
2799 Ft* helyett-700 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT20

(51,41 Ft/db)

-%  Ft
4829 Ft* helyett-1230 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT35

(34,98 Ft/db)

-%  Ft
2899 Ft* helyett-800 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT20

53%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
1590 Ft

(349,75 Ft/g)

 Ft
2989 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT13

**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!

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. 09. 18. - 
2021. 09. 24.

3,66 Ft/ml

549,
- Ft

Érvényes: 
2021. 09. 25. - 
2021. 10. 01.

Bebe ajakír,
különféle, 
4,9 g

61,02 Ft/g

299,
- Ft

Érvényes: 
2021. 10. 02. - 
2021. 10. 08.

Gillette 
borotvahab, 
különféle, 
300 ml

1,66 Ft/ml

499,
- Ft
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KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSRA JOGOSÍTÓ JEGYEK

Adidas dezo-
dor, spray, 
különféle,
150 ml

BÓNUSZPONT+30BÓNUSZPONT+20 BÓNUSZPONT+20

Az árak 2021. szeptember 18-tól 2021. október 8-ig érvényesek

Gyógyászati segédeszköz.

Gyógynövényes krém.

Optaridin szemhéj spray, 
száraz, fáradt szemre, 10 ml*** 

A csukott szemre alkal-
mazható Optaridin spray 
fáradt és száraz szemre, 
segíti a szem felületén 
a védő fi lmréteg helyreál-
lítását és javítja  a szem-
héj szél hidratáltságát, 
rugalmasságát. Kontakt-
lencse és vízálló smink 
alkalmazása mellett is 
használható.

Prostenal MAX,
60+30 tabletta

A Prostenal MAX 
törpepálma tartalma 
támogatja a prosztata 
egészséges működé-
sét, segíti a vizelést és 
a férfi ak egészséges 
reproduktivitását. 

Biomed® Perilla krém 
Allergomed, 60 g

Allergiás eredetű bőrtü-
netek ápolására. Nyug-
tatóan hat az allergizált 
bőrfelületre, enyhíti 
a viszketést. Sheavaj és 
kukoricaolaj tartal-
mának köszönhetően 
puhítja a bőrt, segíti 
a hám képződést. Speci-
ális perilla kivonattal.

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(74,98 Ft/db)

-%  Ft
5919 Ft* helyett-1420 Ft(259,90 Ft/ml)

-%  Ft
3889 Ft* helyett-1290 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT25 BÓNUSZPONT

A VÁSÁRLÁSÉRT6

(11,65 Ft/g)

-%  Ft
1029 Ft* helyett-330 Ft

Gyógyászati segéd-
eszköznek minősülő 
orvostechnikai 
eszköz. CE0373

Utipro® plus, 15 kapszula***

Húgyúti fertőzés tüneteinek kezelésére és 
megelőzésére, vény nélkül kapható készít-
mény. Összetétel: xiloglükán-zselatin, hi-
biszkusz és propolisz. Csak természetesen!

(186,60 Ft/db)

-%  Ft
4499 Ft* helyett-1700 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT27

Étrend-kiegészítő

41%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
1770 Ft

(27,77 Ft/db)

 Ft
4269 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT24

Dona 750 mg, 60 fi lmtabletta**

Vény nélkül kapható gyógyszer 
(750 mg kristályos glükózamin-szulfát)

Mylan EPD Kft. 1138 Budapest, 
Váci út 150. +36 1 465-2100

Marketing kód: DON/JUL/21/01

Lezárás dátuma: 2021.07.02.

Porckopás? Térdartrózis?
Ne engedd, hogy térdre kényszerítsen!

A Dona kúraszerű 
alkalmazása csök-
kenti az enyhe és 
középsúlyos térd-
ízületi porckopás 
okozta tüneteket. 

A kúra javasolt idő-
tartama 3 hónap.



1 éves kortól
adható

Blokkolja a rhinovírusok
és koronavírusok*

megtapadását 

Tixotróp
formula

ORRSPRAY, 10 ml

Orvostechnikai eszköz / gyógyászati segédeszköz. Forgalmazza: Sirowa Hungary Kft, 1117 Budapest, Alíz u. 4.
*Az orrspray COVID 19 koronavírus törzzsel szembeni hatékonyságáról tudományos adat nem áll rendelkezésre.

Adagolás: Felnőttek és 1 év feletti gyerekek 1 adag orrnyílásonként napi 3 alkalommal.
 

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Mikor javasolt használni:
 Használata már a megfázás és az influenza-szerű tünetek

kezdeti stádiumaiban javasolt

 Támogatást nyújthat a vírusos és bakteriális orrnyálkahártya fertőzések,
valamint az allergiás orrnyálkahártya gyulladás kezelése során

 
Megelőzésként használható az orrnyálkahártya fertőzés
fokozott kockázatának időszakában.

MOST 35%
KEDVEZMÉNNYEL

Akciós ár: 1 699 Ft
 Eredeti ár: 2 599 Ft

  Megtakarítás: 900 Ft
Egységár: 169,9 Ft/ml

RHINITIX

rhinitix_hirdetes_210x145.indd   1 2021. 08. 30.   15:39

Szabaduljon meg a fejfájástól!
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ibuprofént 

tartalmaz 

tablettánként

400  mg400  mg

Vény nélkül kapható, ibuprofén hatóanyagú gyógyszer.

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

*20 testtömeg-kilogramm felett

FÁJDALOM ÉS LÁZ
        CSILLAPÍTÁSÁRA
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Kezdjük azzal, hogy bizonyos életkor felett a szülő nyugodtan mentesítheti 
magát a tízórai-csomagolás feladata alól. Már egy 3–4. osztályos is könnye-
dén tud szendvicset készíteni a hűtőben találtakból.

Vitán felüli, hogy egyszerűbb némi pénzt dugni az iskolásunk zsebébe, mint minden 
este tízórait, uzsonnát csomagolni másnapra. De biztos, hogy egészséges harapnivalót 
vásárol magának a gyermek?

tízóraira?

életmód 18

A vitaminpótlásra egész évben 
szükség van, ősszel különösen: 
ilyenkor ajánlott felvértezni a 
szervezetet a téli megpróbál-
tatásokra. Az erős immunrend-
szer alapvető kelléke a vitamin, 
ami nagymértékben nyerhető 
gyümölcsökből. Az alma, a 
körte és a szilva az ősz slágere, 
de a banán is kedvelt 
csemege a gyerekek körében.

Nem ciki a répa! 
Egy-egy meghámo-
zott sárgarépa némi 
felkarikázott 
uborkával frissít, 
táplál napközben is. 
A koktélparadicso-
mot mindenki 
szereti. Az uzson-
násdobozban 
praktikusan 
szállítható.

Folyadékra szükség van, 
amit legjobb kulacsban 
elvinni a suliba. Ott pedig 
könnyedén megoldható az 
utántöltés. Nem árt 
figyelmeztetni a lurkókat 
az ivásra, mert hajlamosak 
megfeledkezni erről. A 
vízhiány fejfájást, kimerült-
séget, enerváltságot, 
nyugtalanságot okozhat.

Gyümölcs 

A klasszikus 
szendvics

Olajos 
magvak

Víz

Müzli 

Házi süti

Zöldség

Keksz

A két szelet, megkent 
kenyér közé biggyesz-
tett szalámi, vagy 
egy-egy sajtos, májas 
zsemle segít kibekkelni 
a napot ebédig. A saját 
készítésű szendvics 
egyrészt jóval olcsóbb, 
mint a boltokban 
kapható, kész változa-
tuk, másrészt tartalma-
sabb a péktermékeknél.

A csökkentett szénhid-
ráttartalmú, rostdús 
kekszek sokat segítenek 
az éhség elűzésében. 
Ha gyümölcs mellé 
ropogtatja el a nebuló,  
a vércukorszintje is 
kevésbé ugrik meg.

A gabonafélékből 
rengeteg energia 
nyerhető. Jó, ha 
lapul a táskában 
egy-egy ízesített 
müzliszelet, akár 
gluténmentes 
változatban is.

Diákok kedvence  
a különböző olajos 
magvak keverékét 
jelentő diákcseme-
ge. A mazsola, 
mogyoró, mandula 
és kesudió 
energiadús 
ropogtatnivaló, és 
rendkívül hasznos 
a fejlődő szervezet 
számára.

A tejtermékekkel óvatosan 
bánjon, mert hűtő híján 
könnyen megromolhat az 
iskolatáskában. A kis dobozos 
kakaó, joghurt a tízórai szünetig 
még kibírja, de a nap végén 
nem árt utánajárni, hátha ott 
lapul még a táska mélyén...

!
A felkockázható, 
kevert sütemények, 
muffinok könnyen 
elfogyaszthatók az 
iskolában is, és kis 
dobozban is 
elférnek. Ha maradt 
a vasárnapi 
menüből pár darab, 
mentsünk át 
néhányat másnapra.

De mi kerüljön az iskolatáskába?

Mit csomagoljunk  
a gyereknek 



beszéljünk komolyan21beszéljünk komolyan 20 beszéljünk komolyan21

Jót enni és tenni!
Az Alzheimer-kór kialakulása alapvetően 
két okra vezethető vissza: az egyik a ge-
netika, a másik pedig a környezeti ténye-
zők. A genetikai háttér sok mindent meg-
határoz, a külső kedvezőtlen behatások 
azonban sok esetben befolyásolhatók. 
Könnyen belátható, hogy a helytelen élet-
mód, a dohányzás, a rendszeres alkohol-
fogyasztás, a mozgásszegény életmód, az 
egészségtelen, nem megfelelő minőségű 
és mennyiségű táplálkozás egyértelműen 
meggyorsítja nemcsak az Alzheimer-kór, 
de a legtöbb neurológiai betegség kiala-
kulását. A felelős ember a kór megelőzé-
séért, a betegség lassításáért is sokat tehet.
A minél tovább kitolt szellemi aktivitás, a 
nyugdíjas évek alatti folyamatos tanulás, 
a társasjátékok, a rejtvényfejtés, a szociá-
lis kapcsolatok aktív ápolása, például 
nyugdíjasklubok látogatása kulcsfontos-
ságú ebben.

– A mentális állapot szinten tartása mel-
lett az életmódváltásnak, vagyis a megfe-
lelő táplálkozásnak, a rendszeres mozgás-
nak szintén kiemelt szerepe van  
– mondhatni, a szóba jövő tényezők közül 
az életmódváltás talán a leghatékonyabb. 
Ugyanakkor a mindennapi orvosi gyakor-
lat azt mutatja, hogy sajnos sok esetben ez 
a váltás a legnehezebben kivitelezhető. 
Ebben a betegnek és hozzátartozójának 
óriási felelőssége van – magyarázza a 
professzor.
A rostdús, gyümölcsökben és zöldségek-
ben, vitaminokban gazdag, a zsír- és szén-
hidrátszegény étrend bevezetése, a napi 
30-40 perc aktívabb testmozgás nemcsak 
a kognitív teljesítmény (pl. az észlelés, a 
figyelem, az emlékezet, a számolás, a 
nyelvhasználat) csökkenését lassítja, de a 
fizikai állapotra, az állóképességre is rop-
pant jó hatással van.

Régóta ismert tény, hogy több  
az Alzheimer-kóros a nők között, 
mint a férfiak között. Ennek  
egyik logikusnak tűnő oka a nők 
átlagosan 6-8 évvel magasabb 
átlagéletkora. A magányos, társ 
nélkül maradt idős nő könnyen 
bezárkózhat, depresszióssá válhat. 
Az Alzheimer Szövetség Los An-
geles-i nemzetközi konferenciáján 
nemrégen közölték, a nőkre és a 
férfiakra jellemző génkülönbségek 
egyértelműen kapcsolat-
ba hozhatók a nők magasabb 
Alzheimer-kockázatával.

Világviszonylatban megközelítően 50-60 millió embert érinthet az Alzheimer-kór. A 65 év  
felettiek 5, a 80 év felettiek 20 százaléka szenved a feledékenység betegségében. 
Bár kezelésére többféle terápia létezik, közülük leghatékonyabb az életmódváltás.  
Ezzel nemcsak lassítható a kór lefolyása, a megelőzésben is óriási szerepe lehet.

emlékezni!felejtsenel
Ne

ben már a tér-idő orientáció sem megy. Az 
idős ember nem tudja, hol van, milyen 
napot írunk. 
A kór igen előrehaladott állapotában a beteg 
szinte csak a jelenben tud élni, nehezen vagy 
egyáltalán nem tud írni, beszélni, alapvető 
szükségletei kielégítésére sem képes. Saját 
világába zárkózva él, szinte teljesen megsza-
kítva kapcsolatát a környezetével. Teljes fel-
ügyeletet, 24 órás gondozást igényel.

Az időskori elbutulás (demencia) egyik 
leggyakoribb oka az Alzheimer-kór. Az 
1907 óta ismert betegség ismertetőjele a 
különböző mértékű, agykéregsorvadás 
okozta memóriakárosodás – magyarázza 
prof. dr. Vécsei László, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Szent-Györgyi Albert Kli-
nikai Központ Neurológiai Klinikájának 
professzora. – Ez először csak a minden-
napokat teszi nehézkessé, súlyosabb eset-

Több nő, 
mint férfi

Gyanús tünetek

A baj nem jár egyedül
Ez a kór önmagában viszonylag ritkán je-
lentkezik, mert az évek során több kísérő 
betegség társulhat hozzá. Például ki-
sebb-nagyobb vaszkuláris (érrendszeri) 
károsodások együtt léphetnek fel, melyek 
agyszövetpusztulást (idegen szóval lesi-
ót) okozhatnak. Ezért nevezi az orvosi 
szakirodalom az ilyen eseteket „mixed” 
vagy kevert demenciának. A tünetek je-
lentkezésekor igen alapos orvosi kivizs-
gálásra van szükség, mert más kórképek 
is előidézhetik a szellemi képesség romlá-
sát. A kezeléshez pedig az okokat feltétle-
nül tisztázni kell.

A betegség pontos megállapításához min-
denképpen tér-idő orientáción, illetve kü-
lönböző, memóriavizsgálaton alapuló 
pszichológiai tesztekre van szükség. A 
képalkotó vizsgálat az agy állapotát méri 
fel, de sok esetben nem maradhat el a 
meszesedés mértékét felderítő érvizsgálat 
sem, vagy a szív működésének pontos fel-
mérése, például mennyiben ritmusos a 
beteg szívműködése.

Gyógyítható?
– Többféle kedvező hatású gyógyszeres 
terápiával is befolyásolható az Alzhei-
mer-kór, s a szakorvos a vizsgálatok alap-
ján választja ki a legmegfelelőbbet. A ko-
rai szakaszában felismert betegség 
előrehaladása szerencsés esetben lassítha-
tó. Fontos feladata az orvosnak a beteg 
állapotának pontos felmérése, a további 
ellátásának átgondolása a hozzátartozók-
kal egyeztetve. Igen előrehaladott állapot-
ban a beteg gondozása nagyon komoly, 
embert próbáló feladat a családtagok szá-
mára. Ilyen esetben, ha megoldható, ak-
kor a biztonságos idősotthoni ellátás java-
solt – magyarázza a professzor.

• megszerzett ismeretek 
fokozatos elveszítése

• téves időpont-meghatározás

• rövid távú memória  
hanyatlása

• romló tájékozódási képesség

A szeptember 21-i Alzheimer-világnap célja, hogy világszerte felhívja a figyelmet magára a kórra és a demenciabetegségek  
terjedésére, visszaszorítására. A világnaphoz kapcsolódó rendezvények a társadalmi összefogást és a betegséggel élők körülményeinek javítását sürgetik.



„„

100 MIKROGRAMM ORGANIKUS SZELÉNNEL A PAJZSMIRIGY NORMÁL 
MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁÉRT.

CINKKEL ÉS BIOTINNAL A HAJ NORMÁL ÁLLAPOTÁNAK FENNTARTÁSÁÉRT.

RÉZZEL A HAJ NORMÁL PIGMENTÁCIÓJÁÉRT.

GOTU KOLA NÖVÉNYI KIVONATTAL A HAJHAGYMÁK ÉLÉNKÍTÉSÉÉRT.

JÓDMENTES RECEPTÚRA.

PAJZSMIRIGYÉRT ÉS ÉLETTELI HAJÉRT!

Eredeti ár: 3 779 Ft
Megtakarítás: 1 280 Ft (34%)
Egységár: 41,65 Ft/db
Akció időtartama: 2021.08.18-10.08

akciós ár:

2 499 Ft

Eredeti ár: 4 809 Ft
Megtakarítás: 1 690 Ft (35%)
Egységár: 51,98 Ft/db
Akció időtartama: 2021.08.18-10.08

akciós ár:

3 119 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!

*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.

Eredeti ár: 3 899 Ft
Megtakarítás: 1 400 Ft (36%)
Egységár: 41,65 Ft/db
Akció időtartama: 2021.08.18-10.08

akciós ár:

2 499 Ft

AZ  AGY  VITAMINJA
INTENZÍV AGYTELJESÍTMÉNY

„

Eredeti ár: 5 239 Ft
Megtakarítás: 1 940 Ft (37%)
Egységár: 54,98 Ft/db
Akció időtartama: 2021.08.18-10.08

akciós ár:

3 299 Ft

KESERŰ NARANCS ÉS KÓLADIÓ: HOZZÁJÁRUL 
A SÚLYCSÖKKENTÉSHEZ.

KRÓM: HOZZÁJÁRUL A NORMÁL  VÉRCUKORSZINT 
FENNTARTÁSÁHOZ.

LIGETSZÉPE OLAJ: HOZZÁJÁRUL AZ EGÉSZSÉGES BŐR ÉS 
KÖTŐSZÖVET FENNTARTÁSÁHOZ.

ÁZSIAI GÁZLÓ: KÖNNYŰVÉ  TESZI A LÁBAT.

TEGYÉL VÁLTOZÓKORI KARCSÚSÁ-
GODÉRT ÉS A KÖNNYŰ LÁBAKÉRT

múltidéző23

A Déryné-díjas Szerencsi Éva, korának 
egyik legszebb színésznője, 1952. május 
5-én született Budapesten. Szülei Szeren-
csi János és Strausz Amália voltak. 1974-
ben végezte el a Színház- és Filmművé-
szeti Főiskolát, osztályvezető tanára 
Várkonyi Zoltán volt. A rendező egyszer 
azt mondta neki: „Éva, maga egy szeren-
csétlen alkat.” Sokáig nem értette, hogy 
miért mondta ezt neki tanára, de később 
az élet igazolta Várkonyit. Míg karrierje 
elején elhalmozták főszerepekkel, ame-
lyekben parádés alakításokat nyújtott, 
később megcsappantak a felkérések, de 
nem panaszkodott. 1972-ben ő alakította 
a Bob herceg filmváltozatában Anni sze-
repét.

1974–1979 között a fővárosi József Attila 
Színházban játszott, 1979–1980 között a 
Miskolci Nemzeti Színház tagja volt, 
majd visszatért a József Attilába. Később 
a Népszínházban, majd a Kamaraszín-
házban dolgozott, utolsó munkahelye a 
Ruttkai Éva Színház volt. 

Leghíresebb filmes szerepét Zsurzs Éva 
Abigél című tévéjátékában kapta, amely-
ben a főszereplőt, Vitay Georginát alakí-
totta. Az országos ismertséget és a legna-
gyobb sikert ez hozta meg számára. 
Színházi és filmes munkái mellett szink-
ronizált is, a magyar nézők az ő hangján 
hallhatták Samantha Ewingot a kultikus 
Dallas című sorozatban.

Később kevés filmszerepet kapott, de 
színházban sokat játszott. Eljátszotta töb-
bek között Betia szerepét a Csapodár ma-
dárka című Ruzante-darabban. Színpadra 
lépett Violaként Shakespeare Vízkereszt-
jében, Tóth Flóraként Bródy Sándor  
A tanítónő című művében. Megformálta 
Catherine karakterét Arthur Miller Pillan-
tás a hídról című drámájában, illetve  
az amerikai szerző másik darabjában,  
A salemi boszorkányokban Mary War-
rent alakította.

Magánélete nem alakult jól, sok csalódás 
érte. Első férje Szakácsi Sándor színész- 
óriás volt, akitől sokáig tartó különélés 

után vált el, gyermekük nem született, 
bár Szerencsi nagyon vágyott rá. Követ-
kező kapcsolatából megszületett fia, Imre 
1985-ben, akit sokáig egyedül nevelt, mi-
vel az orvos apával a kapcsolata korán 
megromlott. Negyvenéves már elmúlt, 
amikor a sors összehozta Pándi András-
sal, aki mellett végre rátalált a boldogság-
ra. Csakhogy rákos daganatot diagnoszti-
záltak nála. Lelkesen készült élete első 
színházi rendezésére – akkor már súlyos 
beteg volt, de ezt a színházban titkolta. 
Abban hitt, hogy legyőzheti a kórt, min-
dent megtett felépüléséért. Három évig 
küzdött. 2004-ben az érettségiző fiáért 
drukkolt. Rosszul lett, szeptember 6-án 
hunyt el, miután szervezete feladta a rák 
elleni küzdelmet. 

A Ruttkai Éva Színházban Szerencsi Éva 
Stúdiót alapítottak. 2008. november 14-
én tiszteletére, emlékére emléktáblát 
avattak Budapesten, a Lipótvárosban, a 
Báthory utca 22. szám alatt. 

Tragikusan fiatalon, mindössze 52 évesen ragadta el a halál Szerencsi Éva 
színésznőt, akit legismertebb szerepe, az Abigél című tévéfilmsorozatból 
megismert Vitay Georgina emelt a halhatatlan színészek közé.
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Korán távozott 

a babaarcú szépség
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– Miért olyan nehéz lefogyni, miért nem 
vagyunk kitartóak az edzőteremben?  
– Ennek számos oka lehet. Az ember olyan, 
hogy az elején lelkesen belevág az edzések-
be, aztán az akaraterő idővel megcsappan. 
Ezen sokat segíthet egy megfelelő személyi 
tréner, akinek a jó kezdésben óriási szerepe 
van. Ha a kezdeti sikerek elmaradnak, a 
lendület is könnyebben fogy el. Ellenkező 
esetben hosszú távon is megmarad a sport-
nál, és éppen ez a lényeg. Ezért könnyen 
lehet szakértői segítséget igénybe venni. 
– Ha az első lépéseket csak otthon meri 
megtenni az ember, mondjuk túl a 40-en, 
mit tanácsol, mivel érdemes indítani? 
– Mindenképpen komplex életmódváltást 
javaslok, ami kiterjed a rendszeres mozgás-
ra, a táplálkozásra, beleértve a vitaminbevi-
telt is. Én magam ki is dolgoztam egy olyan 
működő programot, ami azonnali csodát 
nem hoz, viszont pár hónap alatt már látha-
tó, tapasztalható a változás. Ennek lényege 
éppen az otthon is könnyen kivitelezhető 
edzések és diéta. 
– Nemcsak a szakma, a sportolni vágyó 
nők, férfiak körében is roppant népsze-
rű. Rengetegen követik az Instagramon, 
többen kimondottan az ön kedvéért 
neveznek be egy-egy tömegsportrendez-
vényre. Mi a sikerének titka? 
– Bizalmat szavaztak nekem az emberek. 
A nevemet sokan még az aktív versenyzői 
éveim alatt ismerték meg, az eredményeim 
alapján ítéltek meg. Ma már azt mondha-
tom, szaktudásomat a 25 éves pályafutásom 
alatt gyarapítottam, amihez kiváló alapot 
adott a testnevelő tanári diplomám. Ugyanis 
nem mindegy, hogy milyen tudás és 
tapasztalat van egy személyi edző mögött: a 
képzést nem ördöngösség elvégezni, de az a 
többlettudás, amit egy diploma adhat, nem 
pótolható. Én az élsportban eltöltött éveim 
alatt is sok tapasztalatot gyűjtöttem, amit 
jelenleg is kamatoztatni tudok. 
– A tanári pálya ötlete honnan jött?  
– Édesanyám és a nagynéném is pedagó-
gus, sőt, testnevelő tanár. Szerintem emiatt 
kimondottan jó tanári vénával rendelkezem. 
Tudatosan készültem erre a pályára, bár 
nem a klasszikus értelemben tanítok. Hu-
szonévesen az ember még gond nélkül veszi 
egy aerobikóra akadályait, középkorúként 
azonban nehéz tartani a tempót.  
– Milyen mozgásformákat javasol a 
negyvenen túliaknak? 
– Minél többféle mozgásformával is-
merkedjenek meg, és igazodjanak saját 
testükhöz, szervezetükhöz. Az ízületnek 
idővel nem kedvez például a futás, de a 
csendesebb, nyugodtabb mozgásforma is 
hozhat jó eredményt, ilyen például a jóga 
vagy a streching, illetve a tónusfokozó 

aerobik. Mindenki azt válassza, és annyit 
mozogjon, ami a testének jólesik. Figyelje 
a szervezete jelzéseit. Mindehhez persze a 
helyes táplálkozás társuljon. 
– Ön mennyire táplálkozik tudatosan?  
– Azt szoktam mondani, mindent lehet enni, 
de mértékkel. Például gyerekkoromban 
egyáltalán nem ettem édességet, manapság 
viszont nagyon szeretem; a süteményekért, 
a túrós, lekváros tortákért odavagyok. És 
engedek is a csábításnak, mert tudom, hogy 
le fogom tornázni a szénhidrátbombát, ki 
fogom pörgetni a szervezetemből egy jó kis 
edzéssel. Alapvetően persze a szénhidrát-
csökkentett táplálkozásra törekszem. Azzal 
tisztában kell lenni, hogy az anyagcsere 
idővel lassul, fogadjuk el, hogy 40 év után 
a korábbi ételadagokat csökkentetni kell. És 
igazodjunk az évszakokhoz is. 
– Erre miért van szükség? 
– Nyáron a meleg miatt nem kívánjuk 
a nehéz éteket, ezért kevesebb kalóriát 
viszünk be, viszont a nappalok hosz-
szabbak, így többet vagyunk talpon, több 
kalóriát égetünk el, akár egy nyári buliban 
is. Ilyenkor könnyebb formába hozni 
magunkat. Télen kevesebbet mozgunk, 
többet vagyunk a lakásban a rövidebb 
nappaloknak köszönhetően, így nem is 
égetünk el olyan sok kalóriát. Javaslom 
a teljes kiőrlésű, szénhidrátcsökkentett 
péksüteményeket, no meg az elegendő 
vitaminfogyasztást.  
– Számos szakképesítése között több a 
vízhez köthető. Honnan a vonzalma a 
víz iránt? 
– A Halak jegyében születtem, így mindig 
is imádtam a vizet, gyerekként sok időt 
töltöttem a Balatonon. A vizes sportokkal 
hamar megismerkedtem. És a balatoni 
viharokat is mindig csodálattal figyeltem, 
elképesztő, hogy vihar idején pillanatokon 
belül képes megváltozni a tó vize. Idén 
nyáron sajnos kevés idő jutott a nyaralásra, 
de vízimentőként azért tevékenykedtem, és 
volt egy kis rafting is. És ott leszek az őszi 
SUP-világkupán is. 
– A média világában is otthonosan mo-
zog. Hogyan csöppent bele? 
– A 2000-es évtől robbantam be a köztudat-
ba. Az eredményeim miatt több műsorba is 
meghívást kaptam mint szakértő; a helyes 
életmód kialakítása felkapott téma volt. 
Emiatt egyre több hazai sztár keresett fel, 
legyek a személyi edzője. Beváltam, és a 
celebek egymásnak adták a kilincset nálam, 
például Bochkor Gábort is edzettem. Persze 
tudni kell, ők történetesen egy társaságba 
tartoztak, ahol téma volt a mozgás. 
– Nemcsak a tévések, az operettszínház-
ból is sokan a keze alatt edződtek. Jól 
ment a hírességekkel a munka? 

– Nagyon jó fejek, az edzőteremben nem 
olyan magabiztosak, mint a színpadon. Járt 
hozzám többek között Bereczki Zoltán, 
Janza Kata, Náray Erika, akik történetesen 
akkor éppen a szegedi szabadtérin játszot-
tak. Egyértelműen látszott, hogy ez idegen 
terep számukra, és kezdőként ugyanolyan 
bizonytalanok, mint bárki más. Például 
fogalmuk sem volt, mit vegyenek fel 
edzéshez. 
– És mit ajánl? 
– Érdemes áldozni a minőségi fitneszruhá-
zatra. Ma már technikailag fejlett, jó ruhák 
kaphatóak. A nagy márkák nagyon sok 
energiát fordítanak a fejlesztésre, például 
a nem varrott, hanem a hegesztett zokni 
futásnál nem dörzsöli ki a lábat. Azt mon-
dom, az ember saját magáért áldozzon egy 
jó edzőfelszerelésre. Ezt persze a nőknek 
nem kell mondani, de tény, őket a ruházat is 
motiválja az edzésre. 
– Számos tömegsportrendezvényen meg-
fordul. Milyen a színpadon állva több 
száz, akár ezer embert megmozgatni?  
– Ezek a hangulatteremtő tornák adrenalin-
növelők az igazi megmérettetésre, például 
egy futóverseny előtt. Velem együtt mo-
zognak az emberek, és az sem baj, ha nem 
túl pontosan. Fantasztikus érzés, amikor 
a színpadra állok, és ujjongva fogadnak. 
Ilyenkor úgy érzem magam, mint egy 
rocksztár. Legközelebb Szegeden lépek fel 
egy egész napos aerobik sportrendezvényen. 
Persze a hétköznapokban engem nem üldöz-
nek a rajongók, bár jólesik, amikor az utcán 
felismernek. Szerencsére ez a népszerűség 
nem zavaró. Maximálisan elégedett vagyok 
a jó sorsommal. 

Szentgyörgyi Rómeó  
profi személyi edző, hatszoros aerobik- 

világbajnok és kétszeres Európa-bajnok 
Pécsett született. A pécsi egyetemen szerzett 
testnevelő tanári diplomát, emellett személyi 
edző, aerobikoktató, TRX-edző, kettlebellinst-

ruktor, vízimentő, mentő- és mesterbúvár, 
valamint life coach képesítést is szerzett. Az 

aktív aerobikversenyzést 10 év után, 2001-ben 
fejezte be. Komplex életmódváltó programot 

dolgozott ki, erre épül saját online üzlete is.

A tömeg előtt állva 
úgy érzem magam, 

mint egy rocksztár
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A népszerű profi 
személyi edző, egykori 

aerobik-világbajnok 
és Európa-bajnok  

Szentgyörgyi Rómeó 
neve nem csak 

azok számára lehet 
ismerős, akik a tudatos 

testformálás mellett 
tették le a voksukat. 

A hazai celebvilág 
krémjét is formálta már 
a televízióban gyakran 

feltűnő, fiatal edző. 

Szentgyörgyi 

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

IMMUN-
ERŐSÍTÉS!

Gondtalan

őszt kínálunk!

Készüljön a hideg, esős napokra
a Pingvin Patikákkal!

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

A Béres Actival Extra fi lmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer**A Béres Actival Extra fi lmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer**

Az árak 2021.09.18-tól 2021.10.08-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.

Forgalmazza: Naturprodukt Kft.  2046 Törökbálint DEPO, Pf. 8.  Tel.: 06 23 511 337    www.naturprodukt.hu Fizetett hirdetés

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

ELTÁVOLÍT  VÉD
HATÁSOS FEJTETŰ, LÁRVA ÉS SERKE ELLEN

PedicuStop Sampon: kozmetikum 
PedicuStop Tetűírtó Spray*: orvostechnikai eszköz, 
mely egyben gyógyászati segédeszköznek is minősül.

PedicuStop Sampon
fejtetű, lárva és  
serke megelőzésére
150 ml

PedicuStop 
Tetűírtó spray*

75 ml
3 619 Ft helyett: 3 939 Ft helyett:

2 399 Ft
Egységár: 15,99 Ft/ml

2 599 Ft
Egységár: 34,65 Ft/ml

-34%
-34%

269_21_NP_H_PEDICUSTOP_PINGVIN.indd   1 2021.08.31.   8:29:38
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Van pár alapelv, amelyet érdemes szem előtt tartani. 
Ezek közül a legfontosabb, hogy a gyermekek számá-
ra szánt gyógynövények és készítmények közül csak 
az a biztonságos, amiről bebizonyosodott, hogy nem 
árt. Nem elég feltételezni, vagy csupán a hagyományra 
támaszkodni; csecsemők és kisgyermekek esetén csak 
azok a gyógynövények használhatók, amelyek bizton-
ságosságát az ő esetükben is igazolták.
Ezen megfontolás mentén sajnos nem túl sok növény ja-
vasolható a csecsemők számára, és ezen növények köre 
kisgyermekek esetén sem bővül jelentősen.
A legbiztonságosabban alkalmazható gyógynövényünk a 
kamilla, amely használható felső légúti megbetegedések, 
bőrgyógyászati problémák, gyomor-bélrendszeri pana-
szok és álmatlanság esetén is. A kamilla lényegében az 
egyetlen gyógynövényünk, amely már 1 éves kor alatt 
is biztonsággal alkalmazható. Hat hónapos kor és 2 éves 
kor között 0,5–1 g virágzatból készült kamillatea alkal-
mazható, naponta 2–4 alkalommal.

Mely növényeket használhatjuk  
megfázás esetén?
A csecsemőkori megfázás tüneteinek enyhítésére alkal-
mazható gyógynövények listája egészen rövid, egyéves 
kor alatt csak a kamilla használható. Nincs azonban olyan 
növény, amely biztonsággal ajánlható lenne köptetésre cse-
csemőkorban. A felnőttek és nagyobb gyermekek számára 
ajánlható gyógynövények (pl. borostyán, kankalin) azért 
sem alkalmazhatók csecsemőkorban, mert nem biztos, 
hogy a csecsemő képes megfelelően felköhögni a meg-
növekedett mennyiségű híg köpetet. A borostyánlevélből 
készült száraz és félszilárd kivonatokat tartalmazó 
növényi gyógyszerek az Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) ajánlása alapján már 2 éves kortól használha-
tók produktív köhögés esetén köptetőként.
Az életkorral bővül a biztonsággal alkalmazható gyógynö-
vények listája. Köpetürítéssel járó, úgynevezett produktív 
köhögés esetén a kakukkfű illóolaját 3 éves kortól lehet 
ajánlani fürdőadalékként, a borostyánt és kakukkfüvet 
tartalmazó kombinációs készítmény pedig 4 éves kor-
tól alkalmazható. 2,5 éves kor alatt tilos használni az 
eukaliptusz olaját, 4 éves kortól azonban bőrön keresztül 
alkalmazva, inhalálva vagy fürdőadalékként használható 
köptetőként. A hársfavirágból készült teát is 4 éves kor-
tól lehet ajánlani a megfázás tüneteinek enyhítésére.
Szintén 4 éves kortól használható produktív köhögés 
esetén a mentaolaj, fontos azonban tudni, hogy a bors- 
menta csecsemők és egészen kicsi gyermekek esetén 
légúti görcsöket és akár légzésbénulást is okozhat, ezért 
szigorúan tartsuk be az életkorra vonatkozó utasítást, és 
se külsőleg, se belsőleg ne alkalmazzuk 4 évesnél fiata-
labb gyermekek esetén.

Köhögéscsillapításra az orvosi ziliz nyálkatartalmú gyö-
kere és a lándzsás útifű levele már 3 éves kortól ajánl-
ható. Az orvosi ziliz gyökeréből készült teát, folyékony 
és száraz kivonatot, valamint szirupot száraz köhögés és 
torokfájás esetén lehet alkalmazni. A nyálkatartalmú növé-
nyi részekből készült teák (pl. zilizlevél és -gyökér, kamil-
la, hársfa) esetén az áztatás végén alaposan nyomkodjuk 
ki a filtert, hogy a nyálka – ami nem más, mint vízben 
duzzadó poliszacharidok összessége – is a teába kerüljön.
Szintén a száraz köhögés enyhítésére lehet ajánlani szo-
pogatótabletta vagy szirup formájában az izlandi zuzmót, 
hazánkban is vannak olyan termékek, amelyeket akár már 
egyéves kortól lehet használni.

Milyen gyógynövények használhatók  
székrekedés esetén?
Egyes felmérések szerint a kisgyermekek akár 30%-a 
is szenvedhet székrekedéstől, amelyet gyakran a szülők 
csak késve vesznek észre, emiatt egy ördögi kör alakul-
hat ki. A székrekedés kezelésének első lépése az első 
székletürítés fájdalommentes biztosítása, ezt követően a 
fenntartó kezelést mindaddig szükséges folytatni, amíg 
a székletürítés napi gyakoriságúvá, a széklet puhává és 
sima felületűvé nem válik, továbbá amíg a gyermek szé-
keléstől való félelme el nem múlik. Az első székletürítés-
hez beöntést, kúpot, vagy szájon át alkalmazott hashajtót 
javasolhat az orvos, a fenntartó kezelés során használha-
tók rosttartalmú gyógynövények és ozmotikus hashajtók.
Az ozmotikus hashajtók olyan anyagok, amelyek nem 
szívódnak fel a gyomor-bélrendszerből, és gátolják a 
víz visszaszívódását a bélben. Számos növény is tartal-
maz ilyen hatású anyagokat, például cukoralkoholokat 
(szorbit, xilit, mannit), cukrokat (pl. mannóz) vagy 
gyümölcssavakat. Hazánkban az egyik legnépszerűbb 
ozmotikusan ható hashajtó növény a szilva, amely nyer-
sen és lekvár formájában is alkalmazható hashajtásra. 
Egyéb gyümölcsök, mint például a szőlő és a füge ma-
gas cukortartalmuk révén fejtenek ki hashajtó hatást.
Az emésztésnek ellenálló növényi rostok a bélben vizet 
kötnek meg, megduzzadnak, és növelik a széklet térfo-
gatát, lazítják az állagát. A hashajtó hatás kialakulása 
ebben az esetben is időbe telik, általában néhány napon 
belül várható. Nagyon fontos a fokozott vízbevitelre 
ügyelni a rosttartalmú élelmiszerek és gyógynövények 
(pl. útifűfajok, lenmag) fogyasztása során, ugyanis ke-
vesebb folyadék jelenlétében a duzzadt rostok nehezen 
tudnak kiürülni a bélből, így akár a kívánt eredmény 
ellenkezője is bekövetkezhet.
A székrekedés eredményes kezelése során az orvos ál-
tal előírt terápiát a javasolt ideig szükséges folytatni, 
sokan ugyanis már az első székelést követően abba-
hagyják az utasítások követését, emiatt a székrekedés 
újra kialakulhat.

Bár sokan ártalmatlan csodaszerként tekintenek a növényekre, ezek használata 
nem veszélytelen. Szülőként nem lehet, de nem is kell mindenhez érteni, viszont 
jó tudni, hogy az egyes kérdések esetén kit keressünk. A csecsemőkori betegsé-
gek diagnosztizálásában, a kicsik számára használható gyógymódok, gyógysze-
rek és gyógynövények kiválasztásában az orvos és a gyógyszerész tud segíteni.

Fo
rr

ás
: w

w
w

.p
iru

la
ka

la
u

z.
h

u

G
Y

Ű
JT

H
ETŐ EGÉSZSÉGTÁ

R

Lefűzve hasznos lehet az egész csalá
dna

k!

CSECSEMŐKNEK ÉS
KISGYERMEKEKNEK

természetesen27

kezelésére használható gyógynövények
Csecsemők és kisgyermekek 
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Elkészítése:

 Elkészítése:Hozzávalók:

• 75 g rizs
• 2 nagy paradicsom
•	250	g	csirkemellfilé
• 1 kis fej vöröshagyma
•	70	g	krémsajt
• 1 ek. napraforgóolaj
•	só	ízlés	szerint
•	bors	ízlés	szerint
•	olasz	fűszerkeverék	
ízlés	szerint

A	rizst	enyhén	sós	vízben	megfőz-
zük.	A	paradicsomot	megmossuk,	 
a	szár	felőli	részből	egy-egy	kalapot	
vágunk,	a	magos	részt	kiszedjük. 
A	paradicsomokat	belül	sóval,	
borssal	megszórjuk.	A	húst	kis	
kockákra vágjuk vagy ledaráljuk. 
A	hagymát	és	a	kikapart	paradi-
csomhúst	apróra	vágjuk.	A	felforró-
sított	olajban	megpirítjuk	a	húst	 
és	a	hagymát.	A	leszűrt	rizshez	
adjuk	a	hagymás	húst,	a	paradi-
csomdarabokat,	krémsajtot.	Jól	
összekeverjük.	Sóval,	borssal	és	
az	olasz	fűszerkeverékkel	ízesítjük,	
majd	a	paradicsomokba	töltjük,	 
a	kalapokat	ráhelyezzük.	A	meg-
maradt	tölteléket	egy	tűzálló	tálba	
öntjük,	a	paradicsomokat	ráhelyez-
zük.	180	fokra	előmelegített	sütőbe	
toljuk,	és	kb.	30	percig	sütjük.

Hozzávalók:

Csirkemellel töltött 
paradicsom A friss paradicsom nemcsak pikáns ízt ad, 

hanem gusztusos küllemet is kölcsönöz  
ennek a könnyen elkészíthető húsos ételnek.

Almakenyér
Szobahőmérsékleten, lefóliázva három-négy napig 
puha és friss, szaftos és illatos marad az almakenyér.

•	30	dkg	liszt
• 18 dkg cukor
• 10 dkg vaj
•	3	db	alma
•	3	db	tojás
• 1 csomag vaníliás 

cukor
•	1	csomag	sütőpor
•	1	teáskanál	fahéj
• 1 mokkáskanál 
szegfűszeg
•	1	késhegynyi	 

szódabikarbóna
•	1	csipet	só

R E C E P T E K

A	tojásokat	üssük	egy	tálba,	adjuk	
hozzá	a	vaníliás	cukrot,	a	cukrot,	és	
jól keverjük össze. Dolgozzuk hozzá  

az	olvasztott	vajat.	Egy	másik	edény-
ben	vegyítsük	össze	a	lisztet,	a	sót,	 
a	sütőport,	a	szódabikarbónát,	az	
őrölt	fahéjat	és	a	szegfűszeget.	

Forgassuk	hozzá	a	tojásos	masszá-
hoz.	Amikor	egynemű	a	tészta,	rakjuk	
hozzá	a	kis	darabokra	vágott	almát.

Öntsük	a	masszát	egy	sütőpapír-
ral	bélelt	vagy	vajjal	kikent,	liszttel	

megszórt	kenyérformába.	Süssük	160	
fokon	50-60	percig.	Ha	a	teteje	arany-
barna,	szúrjunk	egy	fogvájót	a	tészta	

közepébe.	Ha	tisztán	húzzuk	ki, 
	az	almakenyér	elkészült.	Pihentessük	
10	percig	a	formában,	majd	fordítsuk	

ki	belőle.	Mielőtt	felszeleteljük, 
	hagyjuk	teljesen	kihűlni.		
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LEGYEN

A TÖRZSVÁSÁRLÓNK!

ÖN IS

Igényeljen személyre
szóló Bónusz Plusz kártyát és 
gyűjtse pontjait, amelyeket 
márkás kozmetikumokra, higi-
éniai- és babaápolási cikkekre 
és gyógynövényes krémekre 
válthat be.

  Nem akar pénzt költeni? 
Vásároljon pontokért!
  Még nem törzsvásárlónk?

Győződjön meg verhetetlen 
árainkról!

TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATUNKAT!
Az ajánlat érvényes: 2021. szeptember 18-tól 2021. október 8-ig, ill. a készlet erejéig. A kínálat pati-
kánként eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a patikákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.

Forintért és törzsvásárlói pontokért is kapható termékkínálatunkból:

Dove szappan,
különféle,
100 g

(1,95 Ft/g)

 BÓNUSZ
PONT

 Ft




VAGY

Signal fogkrém, különféle, 75 ml

(3,27 Ft/ml)

 BÓNUSZ
PONT

 Ft




VAGY

Axe aftershave,
különféle,
100 ml

(9,25 Ft/ml)

 BÓNUSZ
PONT

 Ft




VAGY

Palmolive tusfürdő,
különféle,
250 ml

(1,50 Ft/ml)

 BÓNUSZ
PONT

 Ft




VAGY

Zewa Deluxe 
papírzsebkendő,

90 db

(2,72 Ft/db)

 BÓNUSZ
PONT

 Ft

PONT

Ft
VAGY

Fa dezodor,
üveges, különféle,

50 ml

(7,50 Ft/ml)

 BÓNUSZ
PONT

 Ft

PONT

VAGY
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VÁLASZ

kérdés
41 Mi okozhatja az időskori egyensúlyzavart?

Érszűkület, vérnyomás-ingadozás, 
illetve a fülcsontok meszesedése.

Imre (71),  
nyugdíjas,	Debrecen

Ibolya (58),  
nyugdíjas,	Cegléd

Szerintem vérnyomás-ingadozás 
okozhat ilyen jellegű gondokat, kö-
szönhetően az időjárás-változásnak.

Szerintem sok minden okozhatja, 
például magas vérnyomás, vagy 
gyógyszerek mellékhatásaként is 
jelentkezhet.

Idővel a mozgás nehézkessé, fájdal-
massá válik, emellett a rossz látás 
is bizonytalanságot okozhat, amely 
egyensúlyzavart vált ki.

Gabriella (53),   
telefonközpont-kezelő,	 
Debrecen

Márk (22), 
tanuló,	Cegléd

www.keresztrejtveny-reklam.hu

ÉLJENZÉS MEG-
FEJTÉS 1.

FORGALMI
ADÓ

ÉNEKES
MADÁR

DICSÉRET

OLASZ
AUTÓJEL

EREDET,
KELET-
KEZÉS

AZ ÚT JELE
A

FIZIKÁBAN
KT! FÜRDŐ

RÉSZE!

HÁZA-
SODIK

KATONAI
PARANCS

HÁZTAR-
TÁSI

ESZKÖZ

ZAMBIA
AUTÓJELE

CSÚFO-
LÓDÓ

HANGNEM

BOSSZANTÁ
S

LAKO-
DALOM

KÖTŐ-
SZÖVET

ÉRDEKES

ÉSZAK

FIATAL
SPORTOLÓ

NYŰG

NEM ÍGY

ELÉRTÉK-
TELENEDÉS

TÁRSA
RÖV.

ÚGYNEVE-
ZETT RÖV.

POZITÍV
ELEKTRÓDA

LÁTTA AZ
ESETET

CSINOS

FÉLÉV!

RÉSZBEN
ŐSZÜL!

DÖLYF

FOLYOSÓ

EGYEDÜL-
ÁLLÓ

HATÁRO-
ZOTT

NÉVELŐ

MEG-
FEJTÉS 2.

ÉNKÉP

KIRÁLYI
KIVÁLTSÁG

LÁNY
(ARGÓ)

ARAB NŐI
NÉV

FORDÍTOTT
ÉS

ELŐNYBEN
VAN!

ALUMÍNIUM
VEGYJELE

ANYÓ
PÁRJA

RÓMAI KÖ-
SZÖNTÉS

ELLEN-
ÁLLÁS

HAJKU-
RÁSSZA

MADARAK
KIRÁLYA

LILA VIRÁG

EDÉNY
ANYAGA

FAFAJTA

BORUL
NÉPIESEN

VIRÁGKEZ-
DEMÉNY

ANGOL
NEM

HISZ

DISZNÓLAK

SÁL
SZÉLEI!

KÉN
VEGYJELE

GERMÁN
NÉP-

CSOPORT

SZELLŐ

Z!

RÓMAI 50

GIGA

BÓKOL

DÓZIS
HANGZÓI!

HELYESEN

HANGNEM

... PLUS
ULTRA

ELAGGOTT

IDEGEN
ÁLLATKERT

ÉGŐ

PÁROSAN
VÁRÓ!

PÁROS
GYOM!

OROSZ
IGEN

ZÓNA
ELEJE!

FÉLIG
LORD!

LITER

LILIOM
ROKONA

ÁTMÉRŐ
JELE

ÜTŐS
HANGSZER

VAGY
(RÖV.)

Á KÖNYVET
BÚJÓ

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: 2021.10.01. Sorsolás: 10.08. Csomag tartalma:  Vitaking Stress B-complex tabletta (60x) és a Vitaking C-vitamin 
1000mg+D-vitamin 4000NE tabl. (90x) A Pingvin magazin XI. évfolyam 11. számában szereplő nyereményjáték nyertese: 
Csányi Lászlóné.

Tücsök kisasszony dalolva söprögette a szo-
báját. Egyszer csak kopp! – valami koppant a 
padlón. Tücsök kisasszony fölemeli azt a va-
lamit, látja ám, hogy egy fényes ezüstgaras.
Jót nevetett örömében, aztán így töprengett:
„No, most mit vásároljak magamnak ezért az 
ezüstgarasért? Vegyek egy narancsot? Cse-
resznyét vásároljak?”
Végül is piros szalagot vásárolt az ezüstga-
rason, és a piros szalaggal a nyakában kiült 
az ablakába. Egyszer csak az ablak elé ért a 
bika.
– Ó, de szép vagy, Tücsök! – mondta. – 
Akarsz-e a feleségem lenni?
– Először énekelj valamit! – válaszolt a Tü-
csök.
– Buuu – Búúú – bődült el a bika.
– Brrr! Csúf a hangod! Hordd el magad! – 
pörölt Tücsök kisasszony, és a bika szomo-
rúan odébbállt.
Az ablak elé ért a ló, s az is menten feleségül 
kérte Tücsök kisasszonyt, de ennek bizony a 
lónyerítés sem tetszett. Eljött még lánynéző-
be a szamár is, de hiába iázott, eljött a cica is, 
de hiába miákolt, eljött a kakas is, de hiába 
kukorékolt, eljött a béka is, de hiába breke-
gett, egyikük hangja sem tetszett a kényes 
kisasszonynak.
Már esteledett, mikor Tücsök kisasszony 
ablaka elé ért az Egérke, s mihelyt cincogni 
kezdett, a kisasszony menten kijelentette:
– Gyönyörű a hangod! Te leszel a párom, 
senki más! Gyere be hozzám, Egérke, nyom-
ban megfőzöm a lakodalmi vacsorát.

Egérke bement Tücsök kisasszony házába. 
Tücsök kisasszony tűzre tette a nagy leveses-
fazekat, s így szólt vőlegényéhez:
– Most elmegyek cukros kalácsot vásárolni, 
addig te vigyázz a levesre!
Egérke meg úgy vigyázott a levesre, olyan 
buzgón leste, hogy egyszer csak belepottyant. 
Hazaért Tücsök kisasszony a cukros kalács-
csal, keresi, szólítgatja az Egérkét, mindhiá-
ba, a vőlegény sehol. Egyszer csak látja ám, 
hogy a levesesfazékban úszkál az Egérke. 
No, több sem kellett, Tücsök kisasszony nagy 
hangosan sírni kezdett:
– Levesbe esett a vőlegényem, brühühü!
A nagy sírásra odasietett a bika, a ló, a sza-
már, a cica, a kakas, a béka, és együtt bőgött, 
nyerített, iázott, miákolt, kukorékolt, breke-
gett a síró-rívó menyasszonnyal.
Kiugrott az Egérke a fazékból, és megszólalt:
– Miért ez a nagy zenebona?
No, Tücsök kisasszony nyomban abbahagyta 
bús ciripelést, a bika a bőgést, a ló a nyerítést, 
a szamár az iázást, a cica a nyávogást, a kakas 
a kukorékolást, a béka a brekegést: valameny-
nyien körbetáncolták Egérkét, a vőlegényt, és 
valamennyien kaptak egy kanállal a lakodal-
mi levesből, és valamennyinek jutott egy ha-
rapás a cukros kalácsból. Tücsök kisasszony 
és Egérke esküvőjét azóta is emlegetik heted-
hét országban.

Labirintus

tücsökegérke
lakodalma

A
és az

FRANCIA MESE



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:

-30% kedvezménnyel!

TROPY Kamillavirág
50 g

régi ár:529 Ft, megtakarítás: 160 Ft
(7,38 Ft/g)

 369 Ft

 999 Ft

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

2399 Ft

TROPY C-vitamin 
1000 mg 
retard fi lmtable� a 100 db
(23,99 Ft/db)

2999 Ft

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

1999 Ft

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

 979 Ft

TROPY Cink 20 mg
fi lmtable� a 60 db 
(16,32 Ft/db)

Az árak 2021. szeptember 18-tól 2021. október 8-ig érvényesek

1999 Ft

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

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 1000 mg+D3+Cink
retard fi lmtable� a 100 db 2 669 Ft 26,69 Ft/db

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

TROPY Ginkgo Biloba 120 mg fi lmtable� a 90 db 2 199 Ft 24,43 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 D3-vitamin gumitable� a 60 db 1 699 Ft 28,32 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 Kalcium + D3 +K2 lágyzselatin kapszula 

60 db 1 639 Ft 27,32 Ft/db

TROPY Kalcium + Magnézium + Cink
fi lmtable� a 100 db 1 499 Ft 14,99 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 Magnézium + B6 fi lmtable� a 100 db 1 899 Ft 18,99 Ft/db

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

TROPY Multivitamin senior fi lmtable� a 60 db 1 999 Ft 33,32 Ft/db

TROPY Szelén 50 µcg fi lmtable� a 60 db 899 Ft 14,98 Ft/db

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

TROPY Tőzegáfonya 300 mg fi lmtable� a 60 db 1 199 Ft 19,98 Ft/db

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

TROPY Valeriana + Komló fi lmtable� a 90 db 1 379 Ft 15,32 Ft/db

TEÁK: 

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

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

TROPY Kisvirágú füzike 50 g 299 Ft  5,98 Ft/g
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TROPY
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fi lmtable� a 100 db 
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