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Csukás István Dalocskájával köszöntöm 
legújabb számunk olvasóit: „Csengő szól: 
gingalló, / röppenj már, pillangó! / Pillangó 
messze jár, / volt-nincs nyár, vége már.” De 
azért ne szomorkodjunk, az ősz is tartogat szá-
munkra tartalmas olvasnivalót.
Beszéljünk komolyan rovatunk a körömgom-
báról szól. Ez a makacs betegség kitartó keze-
lést és sok türelmet kíván.
A Gyereksarokban a sokakat érintő, de kényes 
témát feszegetjük: mikor forduljon a majdani 
nő először nőgyógyászhoz? Milyen fogam-
zásgátló ajánlott a lányok számára? Hogyan 
történik a vaginális ultrahang érintetlen fiata-
lok esetében?
Életmódrovatunk is nőies témát kínál: a kézi-
munka reneszánszát éli; vajon miért hasznos 
a kötés, horgolás napjainkban is? Többen 
szívesen kísérleteznek házi kenceficék ösz-
szeállításával. Az általunk ajánlott sarokkrém 
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minden évszakban jól jön, akárcsak a sampon 
és az arckrém. Mindhárom hozzávalói csakis 
természetes összetevőket tartalmaznak, pró-
bálják ki!
Mitől válik teljes kiőrlésűvé a kenyér és a 
különböző péktermékek? A teljes kiőrlésű 
kenyerek nem nyomokban tartalmaznak tel-
jes kiőrlésű lisztet, a kenyérhez felhasznált 
liszt legalább 60 százaléka teljes kiőrlésű kell, 
hogy legyen – olvasható Egészségtár rova-
tunkban.
Goldberger József orvost, járványtani szak-
embert ismerhetik meg a Múltidéző rovatban. 
Bebizonyította, hogy a pellagra, vagyis „dur-
va bőr” a táplálkozással függ össze, és a hi-
ánybetegségek közé sorolható. Ezért többször 
jelölték orvosi Nobel-díjra. 
A Portré vendégszékébe ezúttal egy szí-
nésznő, Balázs Andrea ül be. Bár az ország 
Kasszás Erzsiként ismerte meg, számos al-
kalommal bizonyította már tehetségét szín-
padon is, sőt, az egyik főzős műsorban is 
feltűnt. 
Októberi számunkból sem hiányozhat két új 
recept, mese, horoszkóp, és ismét figyelmük-
be ajánljuk egyik patikánkat.
Jó időtöltést, kellemes lapozgatást kívánok:

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! 

A Pingvin Patikák tagjaként 2008 novemberében kezdte meg működését gyógy-
szertárunk Csongrád városában. A platánfákkal övezett városközpontban hétköz-
nap 8-tól 19-ig, szombaton 8 és 13 óra között várjuk kedves betegeinket a Dob utca 
2. szám alatt.

Széles gyógyszerválasztékunkkal állunk rendelkezésükre. A gyógyszereken kí-
vül az alternatív gyógykezelés híveit is ki tudjuk szolgálni, számos gyógyteát, ét-
rend-kiegészítőt, gyógyterméket, reformélelmiszereket és homeopátiás termé-
keket is forgalmazunk. Említésre méltó még a gyógyászati segédeszközök nagy 
választéka.

Gyógyszertárunkban négy gyógyszerkiadó hely, egy kozmetikai pult és tágas 
szabad polcos önkiszolgáló rész várja a kedves vásárlókat és az egészségükre 
odafigyelőket. Gyógyszereik kiváltása során két gyógyszerész és három szakasz-
szisztens segítségével kaphatnak szakszerű felvilágosítást kérdéseikre. A drogé-
riai pultnál két szakképzett eladó segít eligazodni a készítmények rengetegében. 
Igyekszünk magas szakmai színvonalat képviselni dolgozóink folyamatos tovább-
képzésével.

Célkitűzésünk, hogy a hozzánk bizalommal fordulók kérdéseikre a lehető legtelje-
sebb tájékoztatást kapják.

Továbbra is szeretettel várjuk önöket, és bízunk abban, hogy minél többen a leg-
nagyobb megelégedettséggel távoznak tőlünk, és újra visszatérnek hozzánk!

dr. Kis Bernadett 
gyógyszertárvezető

bemutatkozó3

bemutatkozik a

Október
csongrádi

patikaDob utca 2.
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Akciós termékek a                  -től

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 
Az akció 2021. október 9-től október 29-ig érvényes a Pingvin Patikákban. Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. BE
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG

KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Béres Csepp Forte  
belsőleges oldatos cseppek 30 ml
Válassza az eddigi legerősebb* Béres 
Cseppet, a Béres Csepp Fortét! 
*Emelt cink- és vastartalom a Béres Csepp, Béres 
Csepp Extra és a Béres Csepp Plusz belsőleges oldatos 
cseppekhez képest.  
Vény nélkül kapható roboráló gyógyszer. 
Egészségpénztári számlára is kapható.

Actival Kid eperízű  
rágótabletta 30 db
Cukormentes, sztíviával is édesített 
komplex multivitamin készítmény 
természetes aromával. 
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres Tőzegáfonya 
+ Aranyvessző 
filmtabletta 60 db
Tőzegáfonya kivonatot és arany-
vessző kivonatot tartalmazó étrend-
kiegészítő készímtény. Az aranyvessző 
hozzájárul a húgyutak egészségének 
fenntartásához.  
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres Ginkgo biloba 
120 mg Forte   
kapszula 60 db
Magas hatóanyag-tartalmú  
készítmény a megfelelő vérkeringésért 
és szellemi teljesítőképességért.  
A ginkgo flavonoidok hozzájárulnak  
a normál vérkeringéshez, beleértve az 
agyi keringést, valamint a megfelelő 
szellemi teljesítőképesség, például 
memória fenntartásához 
Étrend-kiegészítő készítmény. 

Béres Trinell Pro  
filmtabletta 20 db
Migrén, fejfájás? 
Fájdalomcsillapító három 
hatóanyag kombinációjával.
Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Egészségpénztári számlára is kapható.

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

Béres Vita-D3 Kid  
rágótabletta 50 db
Finom, citromízű rágótabletta 
elsősorban gyermekeknek.
Étrend-kiegészítő készítmény.

Actival Kid
Gumivitamin  
gumitabletta 50 db
Ősszel szükség lehet a megfelelő 
vitaminkiegészítésre! A megújult 
Actival Kid Gumivitamin cukor-
mentes, természetes aromával 
készült. Az A-, B6-, B12-, C-, D3-
vitamin folsav és cink hozzájárul 
az immunrendszer normál 
működéséhez.
Étrend-kiegészítő készítmény.

ÚJ
ÖSSZETÉTEL
ÚJ

ÖSSZETÉTEL

ÚJ
ÖSSZETÉTEL
ÚJ

ÖSSZETÉTEL

AKCIÓS ÁR
1 299 Ft
Eredeti ár: 1 669 Ft

43,3 Ft/db

-22%

AKCIÓS ÁR
1 699 Ft

Eredeti ár: 2 119 Ft
56,63 Ft/ml

-20%

AKCIÓS ÁR
1 299 Ft

Eredeti ár: 1 749 Ft
64,95 Ft/db

-26%
AKCIÓS ÁR

1 199 Ft
Eredeti ár: 1 759 Ft

23,98 Ft/db

-32%

AKCIÓS ÁR
2 399 Ft
Eredeti ár: 3 289 Ft

39,98 Ft/db

-27%

AKCIÓS ÁR
2 499 Ft
Eredeti ár: 3 339 Ft

49,98 Ft/db

-25%

AKCIÓS ÁR
2 099 Ft
Eredeti ár: 2 799 Ft

34,98 Ft/db

-25%

AKCIÓS ÁR
799 Ft

Eredeti ár: 1 019 Ft
26,63 Ft/db

-22%
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KEDVEZMÉNY
27%

Az akciós kínálat patikánként eltérő lehet, kérjük tájékozódjon az érintett gyógyszertárban az adott termék elérhetőségéről! Akciónk a www.pingvinpatika.hu web-
shopban és a Pingvin Patika mobilalkalmazásában is elérhető. A Pingvin Patika mobilapplikációt keresse a Google Play Áruházban (android) és az App Store-ban (iOS).

Patikáink listája megtalálható a www.pingvinpatika.hu oldalon.

KERESD A PINGVIN PATIKÁKNÁL A LEGNÉPSZERŰBB MÁRKÁKAT:

Ne felejtsd el a dátumot!
2021. 10. 07 – 10. 10.

AZ AKCIÓNKBAN RÉSZTVEVŐ MÁRKÁK:

Ne felejtsd el a dátumot!

NAPOK
Ő SZ I

Most 27% KEDVEZMÉNNYEL vásárolhatod meg kedvenc dermo kozmetikai
termékeidet. Ráadásul, ha a megrendelésedet a www.pingvinpatika.hu

web shopban vagy a Pingvin Patika mobilapplikáci ó ban adod le,
   INGYEN SZÁLLÍTJUK KI MINDEN MAGYARORSZÁGI CÍMRE!
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Vannak, akik kreativitásban, 
időben, kedvben nem 

szűkölködve – no meg a 
természetesség elvét szem 

előtt tartva maguk 
készítenek saját használatra 

házi kenceficéket. Egyszer 
érdemes kipróbálni az 

otthoni krémeket. 
Ha beválik, még 

spórolhatunk is vele!

Kencefice
házilag

• zsíros hajra: citrom, levendula, rozmaring, ciprus, bergamott
• korpás fejbőrre: teafa, levendula, eukaliptusz
• száraz hajra: ylang-ylang, eukaliptusz, geránium, rozmaring, rózsafa
• hajhullás ellen, hajerősítésként: rozmaring, zsálya, cédrus, boróka, 

kamilla, levendula
• sötét hajszín élénkítésére: rozmaring, cédrus
• világos hajszín élénkítésére: citrom, kamilla

Melyik hajra 
milyen 

illóolajat?

Arckrém
Csodákat tesz az arcbőrrel és a de-
koltázzsal ez az egyszerű alapkrém. 
Nagyon zsíros bőrre nem javasolt.

Hozzávalók:
• 1/4 bögre mandulaolaj
• 2 evőkanál kókuszolaj
• 2 evőkanál méhviasz
• 2 E-vitamin-kapszula
• 1 evőkanál sheavaj
• 1 evőkanál szőlőmagolaj

Elkészítése: Az összetevőket a sheavaj ki-
vételével befőttesüvegbe tesszük, vízfür-
dőbe állítjuk tető nélkül addig, amíg meg-
olvad a méhviasz. Keverés után a villával 
összetört sheavajat is hozzáadjuk. Ha már 
homogén, sterilizált üvegbe tesszük, 
hagyjuk megdermedni, majd lezárjuk.  
A szavatossága körülbelül fél év.

Lábkrém
Különösen nyáron ajánlott több fi-
gyelmet fordítani a lábra. Egyrészt 
azért, mert többet van szem előtt, 
másrészt azért, mert a lábfej sokkal 
könnyebben kiszárad szandálban, 
strandon, homok közelében. A re-
pedezett sarok nem szép, és még 
fájdalmas is.

A kakaóvajas-borsmentás 
sarokkrém hozzávalói:
• 150 gramm kakaóvaj
• 100 gramm sheavaj
• 50 ml édesmandula-olaj
• 30 csepp borsmenta-illóolaj
• 15 csepp teafa-illóolaj
• 10 csepp zsálya-illóolaj

Elkészítése: Vízgőz fölött olvasszuk 
meg a kakaóvajat és a sheavajat, és ke-
verjük össze. Miután a krém alapja lan-
gyosra hűlt, adjuk hozzá az édesmandu-
la-olajat, majd csepegtessük hozzá az 
illóolajokat is. A kakaóvaj, a sheavaj és 
az édesmandula-olaj puhán tartja és táp-
lálja a bőrt. A teafa és a zsálya illóolaja 
pedig fertőtlenítő és antibakteriális ha-
tással rendelkezik.

Sampon házilag
A bolti sampon allergizáló vegyi 
anyagot tartalmazhat. Az esetleges 
fejbőr-irritáció után többet ne hasz-
nálja, váltson terméket! Ha nem talál-
ta meg az ideális, fejbőrt kímélő tí-
pust, próbálkozzon saját készítésű 
samponnal. Ez biztosan kevesebb 
egészségre káros anyagot tartalmaz.

Hozzávalók:
• fél csésze folyékony kasztíliai szappan
• 1 csésze desztillált víz
• 1-2 evőkanál aloe vera gél
• 1 evőkanál szódabikarbóna
• 15 csepp rozmaring-illóolaj
• 10 csepp jázminillóolaj
• 5 csepp vanília-illóolaj

Elkészítése: Egy tiszta, steril üvegbe töltjük 
az összetevőket, és alaposan összerázzuk 
az üveg tartalmát. Ez a sampon hajmosás 
közben nem habzik. Az aloe vera gél táp-
lálja és hidratálja a hajszálakat,  
a szódabikarbóna pedig erősen tisztítja  
a fejbőrt, sőt még a korpásodás ellen is hat. 
A rozmaring-illóolaj elősegíti a haj növe-
kedését, míg a jázmin és a vanília illóolaja 
csodás illattal lengi körül a hajunkat.

életmód7



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 Citromfűlevél
fi lteres 25 db

régi ár: 329 Ft, megtakarítás: 100 Ft
(9,16 Ft/fi lter)

 229 Ft

Az árak 2021. október 9-től 2021. október 29-ig érvényesek

TROPY Cink 20 mg fi lmtable� a 60 db 979 Ft 16,32 Ft/db

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

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

TROPY C-vitamin 1000 mg retard fi lmtable� a 100 db 2 399 Ft 23,99 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 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 D3-vitamin gumitable� a 60 db 1 699 Ft 28,32 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 Kalcium + D3 +K2 lágyzselatin kapszula 60 db 1 639 Ft 27,32 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 Lecitin 1200 mg lágyzselatin kapszula 100 db 1 999 Ft 19,99 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 Máriatövis 210 mg kapszula 60 db 2 199 Ft 36,65 Ft/db

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

TROPY Szépségvitamin fi lmtable� a 90 db 1 499 Ft 16,66 Ft/db

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

TROPY Valeriana + Komló fi lmtable� a 90 db 1 379 Ft 15,32 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 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 Kamillavirág 50g 529 Ft 10,58 Ft/g

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

2499 Ft

TROPY
C-vitamin 1000 mg
+25 mg Csipkebogyó 
kivonat table� a 100 db
24,99 Ft/db

2199 Ft

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

 899 Ft

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

1199 Ft

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

1499 Ft

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

1329 Ft

TROPY Multivitamin 
fi lmtable� a felnő�  
60 db
22,15 Ft/db
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ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK FIZETETT HIRDETÉS

Az árak 2021.10.09-től 2021.10.29-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.

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

NÉMET 
MINŐSÉG

A D-VITAMIN HOZZÁJÁRUL 
AZ IMMUNRENDSZER NORMÁL MŰKÖDÉSÉHEZ.

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 

VITAMIN D3
DIREKT-
SPRAY

BIB: 1905-01

0 1 2 3cm

VORGABE: Schriftgrad minimal ? pt

VERWENDET  
Schriftgrad minimal 5,5 pt 
Schriftgrad Fließtext 7,0 pt

INFORMATIONEN ZUR SCHRIFT

Druckfarben:

PANTONE 
130 C

PANTONE 
109 C

PANTONE 
166 C

PANTONE 
430 C

T +49 (0) 63 71 5 28 48

Datum:    
Reinzeichnung:  
Versand an:    
Best.-Nr.:   

Kunde: Dr. Theiss Naturwaren GmbH 
Projekt: DrT_FS_VitDSpr_020_D-

Druckerzeugnis: Faltschachtel 
Kontur:  36_36_113 
Dokumentformat: 156,5 x 213 mm

Auftr.-Nr.: 1120044

EAN: 4016369340004 
Art.-Nr.: 00738706 
Fertigw.-Nr.: 040003/1

Veredelung:

UV-Lack Mattlack

KONTUR

Hinweis an Druckerei:   
UV-Glanzlack auf Seite 2

ANSICHTS-PDF – KEINE DRUCKDATEN

DrT_FS_VitDSpr_020_D-.indd   1 16.12.20   10:23

Az innovatív DIREKT-SPRAY 
K-vitamint is tartalmaz, amely 
részt vesz a normál csontozat 
fenntartásában.

Dr. Theiss D3-vitamin 
étrend-kiegészítő 

filmtabletta 2000 NE 60 db

1.789 Ft helyett

1.199 Ft
Egységár: 19,98 Ft/db

Dr. Theiss D3-vitamin 
direkt-spray 2000 NE 20 ml

2.949 Ft helyett

1.999 Ft
Egységár: 99,95 Ft/ml

-33%-32%

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

2 havi adag

Adagolási javaslat: 
Felnőtteknek naponta 1 filmtabletta.

Adagolási javaslat: 
Felnőtteknek naponta 1x2 fújás közvetlenül a szájba.

299_21_NP_H_D3VITAMINOK_PINGVIN.indd   1 2021.09.21.   16:25:14

h
ird

e
té

s



gyereksarok 10 gyereksarok11

– A még érintetlen lányok is meg-
vizsgálhatóak hüvelyi úton?
– Téves megítélés, hogy az érintetlen, fia-
tal lányok nem vizsgálhatóak, hiszen leg-
többször olyan méretű nyílás van a szűz-
hártyán, amelyen keresztül kisebb méretű 
eszközök használatával legtöbbször elvé-
gezhető egy óvatos vizsgálat, akár hüve-
lyi UH-vizsgálat is. Több empátia, türe-
lem indokolt, de 10 esetből 9-szer 
boldogulhat a szakember. Serdülőkor 
előtt a kislányok esetében szerencsés, ha 
gyermeknőgyógyászati tapasztalattal fel-
vértezett orvost keresnek fel nőgyógyá-
szati eltérés gyanújával.
– Mikor indokolt a hüvelyi ultra-
hang?
– Mint a legtöbb szakmában, a jól felvett 
anamnézis, a panaszok részletes kikérde-
zése mellett ritkán indokolt hüvelyi vizs-
gálat. Természetesen a hasi UH-vizsgálat 
során telt hólyag mellett a kismedencéről 
elégséges információ nyerhető. A hüve-
lyen keresztüli vizsgálata csak akkor in-
dokolt, ha kifejezetten a hüvely megbete-
gedésére van gyanú. Az arra felkészült 
szakembereknél rendelkezésre állnak 
speciális vizsgálóeszközök, ún. vaginosz-
kópok, amelyekkel igen apró nyíláson ke-
resztül is megfelelő információ nyerhető. 
Súlyosabb panaszok esetén, vagy együtt 
nem működő kislányoknál akár bódítás-
ban is megtörténhet ez a vizsgálat. 
– Milyen tünetek esetén kihagyha-
tatlan e vizsgálat?
– Korai női korban a leggyakoribb panasz a 
hüvely gyulladásos megbetegedése. Ez 
nemi kapcsolat hiányában is előfordul. Jól 
jöhet, ha az édesanya ezeket az általában ba-
nális fertőzéseket saját tapasztalati alapján a 
recept nélkül beszerezhető készítményekkel 
orvosolja, hiszen legtöbbször ez a kérdés 
így megoldódik. Ugyanakkor a szűnni nem 
akaró gyulladás, a serdülőkori vérzészavar, 
a görcsös-fájdalmas menzeszek, vagy a bi-
zonytalan alhasi fájdalmak indokolttá teszik 
az orvos-beteg találkozást. 
– Ha nincs panasz, akkor is ajánlott 
bejelentkezni még a nemi élet 
megkezdése előtt?

A nőgyógyászati vizsgálat  
– és kifejezetten a rákszűrés –  
lányoknál a nemi kapcsolat 
megkezdését követően válik 
indokolttá. Ilyen esetben annak 
elvégzése nem különbözik a felnőtt 
nők vizsgálatától. A részletekről 
dr. Fekete István szülész-nőgyógyászt, 
endokrinológus szakorvost, 
meddőségi specialistát kérdeztük.

– Panaszok hiányában nem indokolt. Ugyan-
akkor számos esetben hasznos lehet egy ta-
lálkozó a fogamzásgátlási tanácsok adása, 
tabletta felírása, problémás kérdések megvi-
tatása céljából. A vizsgálatot, esetleg a cito-
lógiai vizsgálatot általában a nemi kapcsolat 
rendszeressé válásához köthetjük.
– Az első menstruáció időpontja 
egyre korábban történik. Mi lehet 
ennek az oka?
– Az acceleratio (gyorsulás) jelensége te-
hető felelőssé azért, hogy mind korábban 
tapasztalhatóak az érési jelenségek, ez 
számos más szakterületen is megfigyelhe-
tő. Ennek hátterében a társadalmi/szociá-
lis jólét feltételezhető, a jobb táplálkozás, 
a hosszabb világos periódusokban töltött 
idő (hormonok napi ritmusa) lehet a ma-
gyarázata, de fontos tényező a genetikai 
adottság és az éghajlati tényezők is.
– Hány éves kortól szedhető a fo-
gamzásgátló?
– Ahogy a nevében is benne van, a nemi 
kapcsolat megkezdése miatt válhat indo-
kolttá. Ha ez korábban jön el a gyermeklány 
életében, akkor korábban is alkalmazható a 
menarchét (az első menstruáció ideje) köve-
tően. A serdülőknél gyakran tapasztalható, 
serdülőkori görcsös menzeszek és erős vér-
zéssel járó állapotok miatt egyenesen aján-
lott lehet akár korai serdülőkorban is. 
– Milyen megbízható fogamzásgátló 
módszer javasolható a fiatal lányok-
nak?
– A serdülőknél a legegyszerűbb és megbíz-
ható módszer az óvszer alkalmazása. Fele-
lősségvállalásra ösztönzi mindkét felet, ol-
csó, számos más előnyét nem részletezem, 
mindenki számára ismert. Második helyre 
pozicionálom a fogamzásgátló tabletták al-
kalmazását. Ezeket esetleges terápiás hatá-
suk miatt – vérzészavarok kezelése, görcsös 
menzesz megszüntetése – gyakorta orvosi 
indikációból is alkalmazzuk. 
– Ajánlott-e szűz lányok számára a 
tamponhasználat?
– A tampon- és a betéthasználat kérdéskö-
re megosztja a nőtársadalmat. A szakem-
ber nem tesz különbséget a két lehetőség 
között, feltételezve a higiénés szabályok 

betartását mindkét esetben. Az, hogy va-
laki még nem élt házaséletet, nem jelenti 
azt, hogy nem tud egy minitampont aka-
dálytalanul felhelyezni a hüvelyébe. 
Ugyanakkor a tampon használata egyfajta 
érettséget feltételez annak picit bonyolul-
tabb volta miatt. A serdülőknél időnként 
tapasztalható higiénés deficit (hiány) mi-
att a betét alkalmazása kevesebb kockáza-
tot rejt.
– Az intimtölcsér ajánlható-e a fia-
tal lányoknak?
– Hasonló a helyzet, mint a tamponnál. A 
módszer ajánlható; sokan könnyen hasz-
nálják, míg mások idegenkednek tőle. 
Nem jobb és nem rosszabb módszer, mint 
bármi más a piacon.
– Az évenkénti méhnyakrákszűrés 
mikortól indokolt?
– A szakma csaknem egységes álláspontot 
alakított ki a szűrések elkezdésére vonat-
kozóan. Eszerint legkésőbb akkor indo-
kolt elvégezni, ha kezdetét veszi a rend-
szeres nemi kapcsolat. Ez az elv a 
társadalom többségére alkalmazható. 
Ugyanakkor kapcsolat hiányában is java-
solt 18-20 évesen szerét ejteni az első nő-
gyógyászati vizsgálatnak és szűrésnek. 
Ez az esetek többségében az érintetlen 
hölgyek körében is nehézség nélkül kivi-
telezhető.
– A méhnyakrák elleni védőoltás 
mely életkortól lehet esedékes?
– 11 évesen van kampányoltás, ebben az 
életkorban 2 oltásból álló vakcináció tör-
ténik. A szülők kérése alapján ez ingyene-
sen hozzáférhető Magyarországon.
– Kire bízzuk a kamaszok felvilágo-
sítását?
– A szülők szerepe alapjában feltételezhe-
tő, de az iskolai tanrendnek is tartalmaz-
nia kell ilyen irányú felvilágosító ismereti 
órákat. Orvosi egyetemeken máig élő ha-
gyomány, hogy az orvostanhallgatók a 
környező iskolákat felkeresik. A szerve-
zett, akár szakemberek által tartott elő- 
adások azért hasznosak, mert helyes me-
derbe terelhetik az amúgy a médiából már 
sokkal korábban megszerzett információs 
vadhajtásokat.

Mikor történjen az első 
nőgyógyászati vizsgálat?



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

FRISSÍTŐ 
ITALPOROK
Magas C-vitamin tartalommal

3 369 Ft helyett
(20,83 Ft / adag)

Megtakarítás:
870 Ft     

Akciós ár: 2 499 Ft
-26%

-27%
2 869 Ft helyett

(27,99 Ft / adag)
Megtakarítás:

770 Ft     

Akciós ár: 2 099 Ft
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Miért jó 
kézimunkázni?
Míg nagyszüleink idejében természetes volt, hogy a lányok, asszonyok tudtak  
kötni, varrni, horgolni, mára kevés lány megy férjhez ezzel a tudással felvértezve.  
Azért így is egyre több fiatal fedezi fel magának e kiváló szabadidős tevékenységet. 
Nem véletlen: számos jótékony hatása van a kézimunkázásnak.

Testi-lelki feltöltődés
A kötés, horgolás, hímzés segít a relaxálás-
ban, teljesen kikapcsol. Valamennyi kiváló 
kreativitási lehetőség, mert csak a fantázia 
szab határt egy-egy gyönyörűen megkötött 
pulóverfazonnak, horgolt költeménynek.
Megnyugtat, leköti a figyelmet, koncentrá-
cióra sarkall, miközben az alkotás örömét 
garantálja és oldja a stresszt. Azt kevesen 
tudják, hogy az emlékezőtehetség megóvá-
sa miatt is érdemes például kötni.
A rendszeres kézimunka ugyanis a legújabb 
tudományos ismeretek szerint képes elősegí-
teni a mélyrelaxálást, és ugyanakkor stimu-
lálni az emlékezőképességet.
A kötés sokak számára egyfajta meditációs 
segítség. Aki gyakran ragad kötőtűt, ugyan-
azokat az agyterületeket használja, amelyek 
jógánál vagy más relaxációs gyakorlatoknál 
aktiválódnak. Ez hosszú távon csökkenti a 
vérnyomást és a szív- és érrendszeri betegsé-
gek rizikóját – olvasható az eletmod50.com 
oldalon.

Egy sima, egy fordított
Azt azért ne higgye senki, hogy a mai fiatalok 
messziről elkerülik a kézimunkázást! Egyre 
több videó, internetes leírás segíti a kötni, hí-
mezni, horgolni akaró „tanoncokat” egészen 
az alapoktól a mesteri szintig. Hasznos taná-
csokat, fonálismeretet, ötletet adnak az erre 
specializálódott blogok, weboldalak. Persze 
ma már nem az asztali terítő a legdivatosabb 
remekmű, amire egy fiatal vágyik: sokkal in-
kább vicces állatfigurákat horgolnak, a ba-
bakelengyéhez egyedi sapkákat, sálakat, kis-
kabátokat kötnek. Még a lakásdekorációt is 
horgolt tökökből, virágmotívumokból ál-
modják meg és hozzák össze néhány kreatív 
óra leforgása alatt.

Memóriaedzés fonállal
Időskorban egyesek feledékennyé válnak, 
mások 90 évesen is még szinte mindent meg 
tudnak jegyezni. Ezekért a különbségekért 
vajon egyedül a gének tehetők felelőssé? A 
tudósok szerint nem. Az, hogy milyen kihívá-
sok elé állítjuk az agyunkat, nagyban befolyá-
solja az időskori memóriateljesítményt. Aki 
mindennap sok órát tölt a tévé előtt, az éppen-
séggel nem sarkallja nagy teljesítményekre 
az emlékezetét. Ellenben az aktiváló tevé-
kenységek, mint az olvasás, a játék vagy a 
kézimunka, mozgósítják az elmét.
A Cardiff Egyetem tanulmánya kimutatta, 
hogy a kötés bár nem segítette az új szavak 
memorizálását, de azok előhívását az emlé-
kezetből igen – olvasható az eletmod50.com-
on. A kísérleti alanyok kötés közben lényege-
sen több megtanult szóra emlékeztek, mint a 
kísérő motoros tevékenység nélkül.
A tudósok feltételezése szerint a hatás tartós. 
Aki otthon a szavak kikérdezése közben mel-
lékesen köt, az több fogalmat képes a hosszú 
távú memóriájában eltárolni és később még 
sokáig visszaadni.
Az ok: a ritmikus, kétoldali kézmozdulatok 
révén az agyféltekék jobban kapcsolódnak 
egymáshoz – ez fitten tartja az elmét. Ezért az 
ergoterapeuták a kézimunkát már régóta al-
kalmazzák kezelési módszerként. 

életmód13



Multivitaminok 
a babatervezéstől 
a szoptatás végéig

Az Elevit Complex 1 fi lmtabletta, Elevit Complex 2 
és Elevit Complex 3 lágyzselatin kapszulák étrend-
kiegészítő készítmények, melyek nem helyettesítik 
a kiegyensúlyozott,  vegyes étrendet  
és az egészséges életmódot. 
Bayer Hungária Kft. 1123 Bp. Alkotás u. 50. 
L.HU.MKT.CC.26.02.2021.2535

A benne lévő cink, kalcium 
és vas  szerepet játszik 
a sejtosztódásban.

A benne lévő B2, B3, B5, B6, 
B12- és C-vitamin valamint 
a folsav és a vas hozzájárul 
a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez.

A benne lévő folsav 
terhesség alatt részt 
vesz az anyai szövetek 
növekedésében.

pingvin magazin majus Elevit 210x145.indd   1 2021. 04. 20.   12:30:12

-26%

210x145mm_acc_pingvin_003.indd   1 2021. 09. 14.   10:05
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Csak az idegi 
kimerültség okozta azt 
a nehéz periódust, amin 
keresztülment az elmúlt 
hetekben. Most, hogy 
kicsit pihent, mindjárt más 
a kedve! Időnként be kell 
iktatni a pihenőket, ezzel 
nemcsak ön, a környezete 
is jól jár.

Új elfoglaltságot keres 
magának, mert egyre inkább 
unja magát a hétköznapok-
ban. Hajlamos hamar ráunni 
a megszokott feladataira, 
mindig keresi az újat. Járjon 
sikerrel!

A nyári hónapokban 
sikerült testileg-lelkileg 
feltöltődnie. Szüksége is 
lesz az energiájára, mert 
nagyon nehéz hónapok 
előtt áll. Sok lesz a 
munka, a feladat, nem várt 
események kavarhatják fel 
a nyugalmát. Legyen erős!

Most sok forog kockán, és 
csakis ön miatt. Annyira 
szerelmes, hogy alig lát 
a rózsaszín felhőktől. A 
család véleménye sem 
számít önnek semmit, a 
párjáé meg végképp nem.  
Gondolja végig, megéri-e 
felborítani egy család életét 
egy futó kaland miatt.

Orvostól orvosig jár, 
de mégsem bukkan a 
nyomára, mi lehet a baj 
a testével. Erőtlennek, 
gyengének érzi magát. A 
kedve sem a régi, mintha 
fényüket vesztették volna 
a hétköznapok. Talán egy 
kiadós lelkizés segítene 
önnek.

Visszaállt a világbéke a lel-
kében. Mindenki nyugodt, 
csend van most ön körül, 
ezért nagyon hálás az 
égieknek. Tegye a dolgát 
csendben, és értékelje a 
ritka pillanatot!

Mintha mostanában 
kicsit szétszórtabb 
lenne, bár egyébként 
sem jellemző önre a 
nagyfokú szervezettség. 
Feledékeny, kapkod, 
események után kullog, 
olyan, mintha szerelmes 
lenne. Talán az is?

Egy jól sikerült nyár 
végi nyaralás teljesen 
feltöltötte, ebből 
táplálkozik még most 
is. Az új, ismeretlen táj 
szépsége, a kikapcsolódás 
öröme, a végtelen 
nyugalom szárnyakat ad 
most önnek.

Rég nem látott rokona 
bosszantotta fel, nem is 
akar vele mostanában talál-
kozni. A korábbi sérelmeit 
zúdította az ön nyakába, 
amivel csak elrontotta jó 
közérzetét. Fogadja el, 
hogy a kéretlen panasz-
kodást senki sem úszhatja 
meg. Kerülje el a rokont, 
ennél többet nem tehet.

Mostanában újra sokat 
olvas, valósággal falja 
a könyveket. Élvezettel 
teszi ezt, rájött, mennyire 
hiányzott már ez a fajta 
kikapcsolódás. Ebből 
töltekezik az ugyancsak 
kemény hetek idején, 
amelyekben most bőven 
van része.

Tanuljon meg végre egy 
szót: lazítás! Enélkül nem 
szabad élni a mai túlpör-
getett világban. A tenniva-
lók sosem fogynak el. Ha 
csak a munkára koncent-
rál, a végén kipukkad, és 
talán csak későn jön rá, 
hogy teljesen felesleges 
volt háttérbe szorítani a 
családját.

Eldöntötte, nem engedi, 
hogy a közelgő téli 
hónapok ledöntsék a 
lábáról. Sok vitamint 
szed, sportol, egészsé-
gesen táplálkozik. Elege 
van abból, hogy minden 
év végét betegség miatt 
fél gőzzel kell végigcsi-
nálnia.

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. október 9-től 2021. október 29-ig érvényesek

Étrend-kiegészítő.

Biomed® Tőzegáfonya
kapszula, 60 db

Amerikai tőzegáfonya és aranyvessző ki-
vonatokat, valamint C-vitamint tartalmazó 
étrend-kiegészítő növényi kapszulahéjban. 
Az aranyvessző hozzájárul a húgyutak 
egészségének fenntartásához. Higiénikus 
és biztonságos bliszter csomagolás.

(23,32 Ft/db)

-%  Ft
1959 Ft* helyett-560 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT13

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biz-
tonságra! Használat előtt mindig olvassa 
el a címkét és a használati útmutatót!

Alkoholos kézfertőtlenítő, ami használat után 
öblítést nem igényel, bőrvédővel, mindenna-
pi használatra. Hatékonyan megelőzhetőek 
vele a fertőzések, baktériumölő, gombaölő és 
tuberkolózisölő hatással rendelkezik.

At Hand alkoholos kézfertőtlenítő 
folyadék, 100 ml

(12,99 Ft/ml)

-%  Ft
1679 Ft* helyett-380 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT12

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

(34,98 Ft/db)

-%  Ft
2899 Ft* helyett-800 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT20

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.

(38,32 Ft/db)

-%  Ft
3209 Ft* helyett-910 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT22

Ialuset® Plus Krém, 25 g

Hámosító és antimikrobás hatású krém fertőzött és égett sebek 
kezelésére. Hialuronsav és ezüst-szulfadiazin alapú krém.

Orvostechnikai eszköz.

Forgalmazza: IBSA Pharma Kft. 
1124, Budapest, Fodor u. 54/B.

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT20

(83,96 Ft/g)

-%  Ft
2829 Ft* helyett-730 Ft

Vichy Liftactiv Hyalu-Filler arcmaszk,
50 ml

A Liftactiv Hyalu Maszk öregedésgátló 
maszk rendszeres használat mellett széles-
körű bőrápolási megoldást nyújt a termé-
szetes hialuronsav-termelés védelmére és 
serkentésére az azonnali bőrmegújításért 
és a fokozatos anti-aging hatásért.

(239,98 Ft/ml)

-%  Ft
15879 Ft* helyett-3880 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT71

NUXE Huile Prodigieuse®

olaj klasszikus vagy Florale, 100 ml

Egyedi száraz-olaj textúrájának 
köszönhetően azonnal beszívódik 
a bőrbe, nem hagy zsíros érzést 
vagy nyomot maga után. Kiváló 
arc- test- és hajápoló egyben, már 
egyszeri használatától is azonnal 
puhává, selymessé válik a bőr.

(68,99 Ft/ml)

-%  Ft
9249 Ft* helyett-2350 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT68

**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. október 9-től 2021. október 29-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. 

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. 10. 09. - 
2021. 10. 15.

2,29 Ft/db

229,
- Ft

Érvényes: 
2021. 10. 16. - 
2021. 10. 22.

Fa dezodor,
golyós. 
különféle, 
50 ml

6,98 Ft/ml

349,
- Ft

Érvényes: 
2021. 10. 23. - 
2021. 10. 29.

Schiff er 
ragtapasz, 
10 db

3,90 Ft/db

39,
- Ft
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KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSRA JOGOSÍTÓ JEGYEK

Perla papír-
zsebkendő,
10x10 db

BÓNUSZPONT+10BÓNUSZPONT+10 BÓNUSZPONT+20

Hansaplast Silver active
lábspray, 150 ml

Hatékony védelmet 
nyújt a kellemetlen 
lábszag és a lábgomba 
kialakulása ellen.

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT10

(7,33 Ft/ml)

-%  Ft
1719 Ft* helyett-620 Ft

Wick First Defence
orröblítő spray, 15 ml

Orröblítő spray, amely 
segít időben megállíta-
ni a náthát. Csapdába 
ejti, inaktiválja és eltá-
volítja a náthát okozó 
vírusokat. Használja 
már az első tünetek 
jelentkezésénél. 

Orvostechnikai eszköz.

(226,60 Ft/ml)

-%  Ft
4839 Ft* helyett-1440 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT33

Kék csík terhességi 
gyorsteszt, 1 db***

Gyors, biztonságos, a korai 
terhességet is kimutatja. A nap 
bármely szakában elvégezhető.

Gyógyászati segédeszköz.

(399,00 Ft/db)

-%  Ft
619 Ft* helyett-220 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT3

Kötszer.

Forgalmazó: 
Essity Hungary Kft.
1021 Budapest, 
Budakeszi út 51.

Rendkívül rugalmas sebtapasz.

Leukoplast® Elastic
sebtapasz, 28×72 mm, 20 db***

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT6

(34,95 Ft/db)

-%  Ft
949 Ft* helyett-250 Ft

Nurofen Junior 100 mg,
12 lágy rágókapszula**

Víz nélkül bevehető narancsízű rágókap-
szula. Gyorsan és hatékonyan csillapítja 
a fájdalmat (például fejfájás, torokfájás, 
fülfájás, fogfájás, kisebb fájdalmak és 
fi camok, megfázás és infl uenza), valamint 
csökkenti a lázat. Biztonságosan alkalmaz-
ható 7 éves kortól.

Hatóanyag: ibuprofén. Forgalmazó: Reckitt Benckiser Kft. 
1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
E-mail: gyogyszer@rb.com - Tel.: +36 1 880 1870

Vény nélkül 
kapható gyógyszer.

-%  Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(124,92 Ft/db)



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

Az árak 2021.10.09-től 2021.10.29-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.

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 (6x)

1 739 Ft helyett

1 199 Ft
Egységár: 199,83 Ft/db

Dr.Theiss HerbalSept 
Kids nyalóka köhögésre (6x)

1 929 Ft helyett

1 199 Ft
Egységár: 199,83 Ft/db

Dr.Theiss HerbalSept 
Kids nyalóka torokfájásra (6x)

1 929 Ft helyett

1 199 Ft
Egységár: 199,83 Ft/db-31% -38% -38%
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Rinomaris 1 mg/ml 
oldatos orrspray
felnőttek számára
10 ml

Rinomaris 0,5 mg/ml
oldatos orrspray
gyermekek számára
10 ml

X
IL

OMETAZOLIN

X
IL

OMETAZOLIN

X
IL

OMETAZOLIN

T E N G E RVÍZTARTÓSÍTÓSZER-

MENTES

Kíméletes
fellélegzés! 
Gyorsan hat.
hosszan tart.

Xilometazolin tartalmú gyógyszer
az orrdugulás tüneteinek enyhítésére.

www.rinomaris.hu
Akció időtartama:
 2021.10.09 – 2021.10.29.* Forgalmazza: Penta Pharma Kft.

A  kocká zatok ró l  és  me l lékhatások ró l  o l vassa  e l  a  betegtá jékoz tatót,
vagy  ké rdezze  meg keze lőor vosát,  gyógysze részét.

Kiszerelés Régi ár Akciós ár* Megtakarítás Ft Megtakarítás % Egységár E.P. kártya

Rinomaris 0,5 mg/ml oldatos orrspary 10 ml 1 709 Ft 999 Ft 710 Ft 42%  99,90 Ft 
Rinomaris 1 mg/ml oldatos orrspary 10 ml 1 769 Ft 999 Ft  770 Ft 44%   99,90 Ft 

Liposzómás RETARD C-viTAmin
MEGNÖVELT HATÓANYAG
TARTALOM

A termékek kétféle csomagolásban kerülnek forgalomba. 

Kiszerelés Régi ár Akciós ár* Megtakarítás Ft Megtakarítás % Egységár Pontérték

Novo C Plus Forte
liposzómális C-vitamin kapszula (60x)

60 db 4 869Ft 3 399 Ft 1 470 Ft 20%  56,65 Ft 33

Novo C KomplexForte
liposzómális C+D3 Cink kapszula (60x)

60 db 5 449 Ft 3 699 Ft 1 750 Ft 32%   61,65 Ft 36

Akció időtartama: 2021.10.09 – 2021.10.29.* 

Étrend-kiegészítő.
Nem helyettesít

 a vegyes étrendet
és az egészséges

életmódot. 
Forgalmazza:

PP Management Kft.

www.novoc.hu
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A  L E g h A T é k o n y A b b   f E L s z í v ó D á s é R T !

ÚjDonság!
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

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

Vény nélkül kapható, ibuprofén hatóanyagú gyógyszer.

Az ár 2021.10.09-től 2021.10.29-ig érvényes a Pingvin Patikákban.

Dolgit AKUT 400 mg 
lágy kapszula 20 db

1 759 Ft helyett

1 399Ft
Egységár: 69,95 Ft/db-20%

SEGÍTSÉG
Fájdalom- és gyulladácsökkentő

gyógyszer
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Többféle gomba a ludas
A körömgombát élesztőgombák, penész-
gombák és különböző egyéb gombák okoz-
hatják. A legtöbb fertőzést az atlétalábért is 
felelős gombaféle okozza, a lábujj közti 
gombás fertőzés terjed tovább, megbetegít-
ve a körmöket is. Az atlétalábat okozó gom-
bák szívesen tenyésznek olyan helyeken, 
ahol a sportolók gyakran megfordulnak, pél-
dául öltözőkben és nyilvános zuhanyzók-
ban. A gombák leginkább a meleg, nedves 
helyeket kedvelik, továbbá emberről ember-
re is terjedhetnek. Így gombás körömfertő-
zést kaphat attól is, hogy mezítláb sétál a 
nyilvános zuhanyzókban vagy uszodákban, 
illetve közös törülköző vagy körömolló 
használatától is. Nagyobb az esély gombá-
sodásra körömsérülést követően vagy lábiz-
zadást okozó cipő viselésekor.

A körömkaparék-vizsgálat a köröm 
gombás fertőzésének legbiztosabb diag-
nosztikai módszere, amellyel egyértel-
műen megállapítható, hogy mi okozza az 
elváltozást. A vizsgálatra azért is szük-
ség van, mert sok betegség hasonlíthat a 
köröm gombás fertőzésére (például a 
pikkelysömör, az ekcéma, és több rit-
kább betegség), ám mikrobiológiai vizs-
gálattal egyértelműen megállapítható, 
hogy gombás fertőzésről van-e szó.
A vizsgálat segítségével az is megállapít-
ható, pontosan milyen gomba okozza a 
fertőzést (fonalas gombák, sarjadzó 
gombák, stb.), és ez segít a legmegfele-
lőbb kezelés megtalálásában. 

A körömgomba kezelése
A gombás fertőzést nehéz kezelni, ráadá-
sul hosszadalmas is, és kezelés hiányában 
csak romlik a helyzet. A körömgombától 
való megszabadulás mindenképpen kitar-
tást igényel, a választott készítménytől 
függetlenül. A fertőzés mértékétől és a 
kezelés fajtájától függően a gyógyulás pár 
héttől akár egy évig is tarthat, és még így 
is előfordulhat, hogy nem tud teljesen 
megszabadulni a fertőzéstől.
A gombás fertőzés kezelésére különböző 
gombaellenes készítményeket (külsőleg 
használatos ecsetelőt, körömlakkot, kré-
met, vagy szájon át szedhető gyógyszert) 
használhatunk. Bizonyos fajtái recept nél-

ségben szenvedőknél, illetve 60 év után a 
körömgomba komolyabb problémát 
okozhat. És bizonyos alapbetegség mel-
lett nem minden gombaellenes készít-
mény alkalmazható biztonsággal.

bőrfelületet. A gombák a körmöt az azt 
körülvevő bőr sérülésén keresztül, illetve 
a köröm és körömágy közötti nyíláson át 
támadják meg.
Egészséges embernél a körömgomba va-
lószínűleg nem okoz komoly problémá-
kat, ám rosszul nézhet ki, fájhat, vagy 
károsíthatja a körmöt vagy körömágyat. 
Azonban cukorbetegnél vagy legyengült 
immunrendszer esetén, krónikus beteg-

A gyógyítása hónapokig tart, sőt, fontos 
lehet az elváltozást okozó gombatípus 
azonosítása is a speciális készítmény ki-
választásához. Sokan követik el azt a hi-
bát, hogy az első készítmény kipróbálása 
után néhány héten belül abbahagyják a 
kezelést.
Körömgomba akkor fordul elő, mikor 
gomba támadja meg a kéz vagy a láb kör-
meit, vagy a körömágyat, a köröm alatti 

kül is kaphatók, ugyanakkor léteznek 
vényköteles gyógyszerek is. A szájon át 
szedhető gombaellenes gyógyszer adhatja 
a legjobb esélyt a súlyos fertőzés gyógyí-
tására, ám számolni kell a mellékhatások-
kal is, ezért orvosi ellenőrzésre van szük-
ség a kúra előtt és alatt is, illetve máj- és 
szívproblémák, terhesség és szoptatás 
esetén nem alkalmazhatóak.

Vénnyel vagy anélkül?
A körömgomba kezelésére számos vény 
nélküli készítmény kapható. Valamennyi 
klinikailag igazolt hatással rendelkezik. A 
gyógyszeres készítmények között találha-
tunk eltérő kiszerelésűeket (körömlakk, 
krém, ecsetelő), és a használat gyakorisá-
gában és módjában is különbségek lehet-
nek. A legfontosabb azonban, hogy a ter-
mékek eltérő gombaellenes hatóanyaggal 
rendelkeznek.
Számos vény nélküli körömgomba-elle-
nes készítmény közül választhatunk tehát, 
azonban tisztában kell lennünk azzal, 
hogy mennyire vagyunk képesek az adott 
készítmény igényelte terápiahűséget be-
tartani (naponta többször, vagy pusztán 
csak hetente tudunk időt szakítani a fertő-
zött terület kezelésére). Amennyiben nem 
az előírások szerinti rendszerességgel 
vagy időtartamig használjuk a készítmé-
nyeket, nem lesznek hosszabb távon hatá-
sosak.

A körömgomba  
tünetei
• sárgás(barna) vagy fehér színűvé válik,

• megvastagszik, nehezen vágható,

• barázdálttá válik a köröm felszíne,

• súlyos fertőzés esetén a köröm alól 
fehér, morzsalékos anyag távolítható 
el, továbbá

• a körömágy felől kezdődő fájdalmas, 
gennyező gyulladás jellemezheti.

• A gombásodás általában egy körmön 
kezdődik, majd később a többi 
körömre is átterjed. A fertőzést okozó 
gombák egy része a köröm széle felől, 
míg más gombafélék a körömágy 
felől terjednek tovább.

• Amennyiben körömgombája van, 
kényelmetlen, sőt fájdalmas lehet a 
cipőhordás, sétálás vagy egy helyben 
állás. A gomba átterjedhet a többi 
lábujj körmére vagy bőrére is. Idővel 
a fertőzés maradandó károsodást 
okozhat a körmön vagy körömágyon, 
ezért mindenképpen kezelni kell.
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Kiújulás ellen
A körömgomba gyakran tér vissza a kezelés 
után is, ennek megakadályozására a következő 
lépések ajánlottak:
• Lefekvés előtt mossa meg és szárítsa meg alaposan  

a lábát, majd alkalmazzon gombaellenes terméket.

• Tágas cipőt vagy szandált, papucsot viseljen,  
amelybe nem izzad be a lába, illetve gyorsan  
elvezeti a nedvességet.

• Viselés előtt hagyja 24 óráig száradni a cipőjét,  
ne járjon napokig ugyanabban a cipőben.

• Viseljen pamutzoknit, amelyet azonnal cseréljen le,  
ha a lába beleizzadt.

• Ne ossza meg senkivel a kisollóját, zokniját, törölközőjét, 
hogy megelőzze a mások által átadott körömgombát.

• Viseljen papucsot, ha nyilvános öltözőben,  
zuhanyzóban, uszodában vagy strandon jár.

A körömgomba legyengült betegeknél komolyabb 
problémákat is okozhat, ezért mindig fontos a tünetek  
felismerése és a fertőzés kezelése.

A körömgomba 
tünetei és kezelése
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Goldberger József magyar származású orvos és 
járványtani szakember egy – ma Szlovákiában 
található – Girált nevű településen látta meg a 
napvilágot 1874. július 16-án. Zsidó családjával 
együtt 9 éves korában az Egyesült Államokba 
emigrált. New Yorkban telepedtek le, így József, 
vagyis későbbi nevén Joseph a középiskolát és 
az egyetemet is itt végezte el, noha eredetileg 
mérnöknek készült. A Bellevue Hospital Medi-
cal College-ben 1895-ben orvosi diplomát szer-
zett.

1899-ben az Egyesült Államok Közegészség-
ügyi Szolgálata alkalmazásában állt. Első beosz-
tásaként New York kikötőjében teljesített szolgá-
latot, ahol az új bevándorlók egészségügyi 
ellenőrzését végezte.

Sokat tett a szegénység és a betegségek közti 
összefüggés felismerése érdekében. Elsősorban 
olyan fertőző betegségekkel foglalkozott, mint a 
sárgaláz, a tífusz, a dengue-láz és a hastífusz. 
Dolgozott a New York-i kikötőben, Mexikóban, 
Puerto Ricóban, Mississippiben és Louisianá-
ban.

Kutatási eredményeiről tudományos előadások-
ban számolt be. A különböző paraziták beteg-
ségátvivő szerepének tisztázása, az ún. Scham-
berg-féle betegség (főleg városban lakó, rossz 
higiénés viszonyok között élők betegsége, atkák 
által terjesztett kór) eredetével kapcsolatos kuta-
tásai sikeresek voltak. John F. Andersonnal 
együttműködésben kutatta a kanyaró és a tífusz 
természetét.

1902 és 1906 között számos epidemiológusi 
posztot töltött be. A pellagra („durva bőr”) nevű 
betegség kapcsán végzett vizsgálatai és a beteg-
ség kóroktanának feltérképezésében és gyógyí-
tásában elért eredményei forradalmi jelentőségű-
ek voltak. Feltűnt neki, hogy e kór elsősorban a 
szegények, különösen a kukoricaültetvényeken 
dolgozó, és ezért egyoldalúan kukoricával táp-
lálkozók körében terjed. Feltételezését, hogy a 
pellagrát az alultápláltság okozza, árvaházakban, 
bentlakásos intézetekben és börtönben végzett 
kísérletekkel igazolta: ahol változatosabb ét-
rendre álltak át, eltűnt a betegség. Felfedezéséért 
többször jelölték orvosi Nobel-díjra.

Godberger ezek után tapasztalatait felhasználva 
széles körű kísérletezésbe kezdett, amelynek 
eredményeként egyértelművé vált, hogy a pel-
lagra a táplálkozással függ össze, és az úgyneve-
zett hiánybetegségek közé sorolható. Arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy megfelelő tápanyagok 
fogyasztásával a pellagra elkerülhető és való-
színűleg kezelhető is lehet.

Ám nem tudta befejezni kísérleteit, 1929. január 
17-én daganatos betegségben meghalt. 8 évvel 
később Conrad Elvehjem fedezte fel, hogy a pel-
lagrát a B3-vitamin (niacin) hiánya okozza.

Az első klinikai epidemiológus Goldberger József néven született. 
Bebizonyította, hogy a pellagra, vagyis „durva bőr” kifejezés a táplálkozással 
függ össze, a hiánybetegségek közé sorolható. Ezért többször jelölték orvosi 
Nobel-díjra. 

A durvabőr-kutatásaiért 
hálás a világ  

Goldberger 
Józsefnek

Az első klinikai epidemiológus 
Goldberger József néven született. 

Bebizonyította, hogy a pellagra, 
vagyis „durva bőr” kifejezés a 

táplálkozással függ össze,  
a hiánybetegségek közé sorolható. 

Ezért többször jelölték orvosi 
 Nobel-díjra. 
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– Önazonos ember képét sugallja, ezt 
a kommentelők zöme is megerősíti, 
nagyon szerethető figurának tartják. 
Valóban olyan, amilyennek látja a 
közönsége?
– Nem mutatok mást, mint amilyen vagyok, 
egyszerűen nem tudok mást mutatni – talán 
ebben rejlik az erősségem is. Stabilan állok 
a saját lábamon, ami főleg annak köszönhe-
tő, hogy olyan támogató közeg vesz körül 
születésem óta, amely engedi, hogy saját 
magam lehessek. Ide értem a családomat, a 
barátaimat, a hivatásomat.
– Édesapját gyakran emlegeti nyilatko-
zataiban. Miért annyira hangsúlyos ő az 
ön számára?
– Mert nagyon erős férfikép, példakép 
számomra. Egy tragédia árnyékolja be 
az életünket: 7 évesen elütötték a házunk 
előtt a testvéremet, aki szörnyethalt, akkor 
voltam 4 éves. Sok családdal ellentétben, 
ekkora trauma ellenére, mi nem hullottunk 
szét, édesapám kősziklaként állt mellettünk 
és áll a mai napig. Remek a humora és 
óriási a szíve. Bölcs, sokat tanultam tőle. 
Fantasztikus pasi. Engem nagyon meg 
kell fogni ahhoz, hogy jól tudjak működni. 
Neki mindig sikerül. Naponta beszélünk 
telefonon, ilyenkor mondom neki: nagyon 
szeretlek, hét üres faluban nem lakik olyan, 
mint te. Amikor majdnem 20 évvel ezelőtt 
bejelentettem otthon, hogy szerelmes va-
gyok, anyukám azonnal rávágta: reméljük, 
lesz olyan, mint az apád. Tudta, mit jelent ő 
a számomra.
– És lett olyan, hiszen majd 20 éve ő a 
párja. Nem teher a párja számára, hogy 
az édesapja a példaképe?
– Gáborban, a páromban soha nem élt 
bizonyítási vágy. Sőt, ha olykor hisztisebb 
vagyok vele szemben, apukám mindig az ő 
javára foglal állást. A szerelem és a barátság 
is olyan, mint a virág: állandó ápolásra van 
szüksége, és a gyökerét kell keresni. Ha 
majdnem kiszárad, még akkor is vissza-
hozható az életbe. A kapcsolatunkban nincs 
pihenés, nem is lehet, folyamatosan egy-
máshoz csiszolódunk. A férfi-nő szerepeket 
meg kell tartani, de kölcsönösen segítjük 
egymást. Ma is bámulattal nézem, amikor 
ténykedik otthon. Csalódni fog, aki azt hiszi, 
a lángoló szerelem örökké tart. Idővel más 
lép a helyébe.
– Az ön számára nincsenek tabuk, őszin-
tén beszél az életéről. Sosem félt attól, 
hogy visszaél vele a média?
– Bármit elárulok magamról, amivel nem 
lépek át egy bizonyos határt, ami a családo-
mat bántaná. Például az anyukámról készült 
fotókat nem mutogatom a nyilvánosság 
előtt. És más hálószobájában sem illik 
járkálni, én sem engedem. Nem beszélek 

olyasmiről, amihez nem értek, például a 
politika. Csak arról alkotok véleményt, 
aminek utánanéztem. De a gyermekbán-
talmazás ellen – amit a súlyom miatt én is 
átéltem – szót emelek. A nőiesség problémá-
inak megélését, a háztartásvezetés buktatóit 
szintén nem rejtem véka alá. Nem vagyok 
tökéletes, a hajam sem tökéletes mindig, de 
sokat mulatok magamon. És miért érdekel-
ne, ha olyan képet osztok meg magamról, 
amelyen nem vagyok kisminkelve? Akik 
engem követnek az interneten, nem is vár-
nak mást tőlem.
– Saját bevallása szerint is jó szakács, 
még egy főzős műsorban is láthattuk. 
Mikor vette először kézbe a fakanalat?
– Vidéki lányként korán megtanultam főzni, 
és örülök neki, hogy ma már én tudok főzési 
tanácsokat adni másoknak. Ha anyukám 
főzött, odaálltam mellé, de ő sosem erősza-
kolta rám, hogy márpedig csinálnom kell. 
Apukám és a nővérem is remek szakácsok, 
én leveses és zöldséges típus vagyok, a sütő-
tökszezont alig várom, viszont hús nélkül 
meglennék. A nagy adagjaimból gyakran jut 
a barátoknak is vacsora. Kosztposztjaim az 
olcsón kihozható ételekről szólnak.
– Nagy állatimádó hírében áll. Hány 
kutya van otthon?
– Most négy. Nagy kertes házunk van 
szerencsére, így a sétáltatás nem a napi 
rutin része. Színházi kutyák: este 10 után 
vacsoráznak, amikor hazaérek a színházból. 
Igazodnak hozzánk, sokat neveltük őket, és 
rengeteg szeretetet adnak. Egy nehéz nap 
után olyan jó őket ölelgetni! Állatok között 
nőttem fel, felelős állattartónak neveltek.
– Gyerekkora Gyomaendrődhöz köti. 
Ma is visszajár a városba?
– Már csak apukám miatt is rendszeresen 
járunk haza. Imádom a szülővárosomat, a 
szívem csücske, 21 évig éltem ott. Min-
dig végigjárom az utcákat, mert kíváncsi 
vagyok, mi változott, amióta utoljára voltam 
otthon. Példás az ottani emberek összefo-
gásra való hajlama, klassz város. Ott jártam 
iskolába, diákszínjátszózni, versmondásra.
– Ezek szerint már gyerekként eldöntöt-
te, hogy a színészi hivatást választja?
– Már általánosban tudtam, hogy a számok 
nem a barátaim, ezért a betűk felé fordul-
tam. Hétévesen József Attila-verseket tanul-
tam. Anyukám sokat olvasott, a könyveket ő 
adta a kezembe. Ruhagyártó középiskolás-
ként diákszínjátszóztam, magával ragadott 
ez a világ. Izgulós voltam, az vagyok most 
is. Rendre megnyertem a prózaversenyeket, 
a szép magyar beszédemért Kazinczy-dí-
jat kaptam. Színművészeti Akadémiára 
jelentkeztem.
– Sokféle szerep van a háta mögött, még-
is az ország Kasszás Erzsiként ismerte 

meg. Pedig komoly színházi teljesítmé-
nyei vannak. Van kedvenc műfaja?
– Színházi mindenevő vagyok, legutóbb 
filmthrillerre hívtak. Először is azt nézem, 
kikkel játszhatok és ki a rendező. Ha úgy 
látom, remek lesz a csapat, bevállalom, 
persze, ha az időm is engedi. Nekem nem 
szerepálmom van, sokkal inkább „ember- 
álmom”, akikkel szeretnék együtt játszani. 
Örülök, hogy játszhattam Schubert Évával, 
Sztankay Istvánnal, Pécsi Ildikóval, Csala 
Zsuzsával, Pásztor Erzsivel, Györgyi Anná-
val és még sorolhatnám. Csupa nagy név! 
Annak, aki ezt a pályát választja, üzenem, 
ez egy véget nem érő tanulás. Helyzetek, 
szövegek mellett önmagunkról kell tanulni.
– Több színházban is játszik, például 19 
éve a Karinthyban is. Miben láthatja 
most a közönség?
– A Veres1 Színházban 3 darabban, az 
Ivancsics Ilona és színésztársaiban is ott 
vagyok, sőt, egy marosvásárhelyi darabban 
is láthat a közönség októberben. A Karinthy 
Színházban jelenleg 4 szerepem van. Széles 
a paletta: a gyerekelőadástól a pszichothril-
lerig, a klasszikustól a kortársig mindent. 
Például: Tóték, Acélmagnóliák, Félőlény, 
Molnár Ferenc Ördöge. Tavasszal egy kor-
társ darab, a Fat pig vár rám – ez egy kövér 
nőről szól.
– A súlya miatt érte már bántás; túl 
tudott ezen lendülni?
– A fiúzásban a túlsúlyom sosem vetett hát-
ra. Ha velem beszélgetett egy fiú, belém lett 
szerelmes. A dumám, az önazonosságom 
sokat segített. Nőként nem kellett megküz-
denem a nagy hátsómmal. Rengeteg levelet 
kapok olyanoktól, akiket bántanak a súlyuk 
miatt, a tanácsomat kérik. Ha ismeretlentől 
kapom, nem érdekel a bántás. Senki ne 
utálja magát a kinézete miatt, mindenki úgy 
tökéletes, ahogy van!

Balázs Andrea  
1978. augusztus 28-án született Gyomaendrődön. 

Bár országos ismertséget számára a boltos 
Kasszás Erzsi hozott, feltűnt már műsorveze-
tőként, főzős műsorban, sőt, egy tehetséges 

fiatalokat gondozó iskolában is tanít. Hosz-
szú színpadi szereplistájában minden műfaj 

megtalálható, kiemelhető közülük a Margarida 
asszony című monodráma. A fővárosban él 

párjával és négy kutyájával.
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Mielőtt felszállt 
volna a Görög- 
országba tartó 

repülőgépre, 
interjút adott 

magazinunknak 
Balázs Andrea. 
Bár a 43 éves, 

gyomaendrődi 
születésű színésznőt 

Kasszás Erzsiként 
ismerte meg az 
ország, számos 
szerepet tudhat 

maga mögött. 
A műfajilag 

mindenevő, kiváló 
humorral megáldott 

színésznő olyan, 
amilyennek látszik 

egy szerethető  
jó ismerős  

az utcából.

Balázs

Andrea

portré2525

„Stabilan állok 
a lábamon

„

Fo
tó

: E
rd

ős
 Ju

ci



Óvja a torkát és a hangját!

Jó választás, ha:

A torkáért, 

a hangjáért és az 

immunitásáért! 

• Torok és garat irritációtól 
• Rekedtségtől
• Hangszalag panaszoktól
• Szájszárazságtól
• Száraz nyálkahártyától szenved.

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

Forgalmazza: Sirowa Hungary Kft, 1117 Budapest, Alíz u. 4.

vocal_hirdetes_210*145_OK.indd   1 2021. 09. 14.   13:47
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A teljes kiőrlésű lisztről
A búzafinomliszt a búzaszemek belsejének megőrlésével készül, miután a külső 
héjat, vagyis a korpát leválasztják róla. De a korpa (és a csíra) elvesztésével nem-
csak a liszt színe halványul, hanem a rost-, vitamin- és ásványianyag-tartalom 
nagy része is elvész. A teljes kiőrlésű liszt készítéséhez a teljes búzaszemet fel-
használják, a magbelsőt, a korpát és a csírát is, így színe és összetétele is komple-
xebb a fehér lisztéhez képest.

A teljes kiőrlésű gabona fogyasztásának előnye
Amennyiben kizárólag az ételek kalóriáinak számolásával próbálunk fogyni, 
majdnem mindegy, hogy teljes kiőrlésű vagy búzafinomlisztből készítjük a pa-
lacsintát, a kettő kalóriatartalma ugyanis legfeljebb 10%-kal tér el (kb. 330-370 
kcal/100 g). 
A teljes kiőrlésű liszt szénhidráttartalma valamivel alacsonyabb, rost- és fehérje-
tartalma viszont magasabb, mint a finomliszté. A teljes kiőrlésű termékek kevésbé 
emelik a vércukorszintet, és jobban beilleszthetők a diétába is. Ez nemcsak azzal 
magyarázható, hogy kevesebb bennük a keményítő, amiből a bélrendszerben glü-
kóz képződik, hanem azzal is, hogy a rostok mérséklik a glükóz felszívódását.
A teljes kiőrlésű liszt E- és B-vitaminokban gazdag, továbbá számos értékes ás-
ványi anyagot (pl. cink, magnézium, vas) is tartalmaz. Érdemes észben tartani, 
hogy a teljes kiőrlésű liszt is tartalmaz glutént, így a gluténérzékenyek számára 
nem jó választás.
Régóta ismert, hogy a teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása csökkenti a 2-es tí-
pusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek és az elhízás kockázatát. 
De vajon mennyit kell ahhoz fogyasztanunk, hogy valóban érvényesülhessenek 
ezek a jótékony hatások? Egy 2016-ban megjelent átfogó tanulmányban, amely-
ben 45 vizsgálat eredményeit értékelték, az találták, hogy már napi 90 g teljes 
kiőrlésű gabona fogyasztása csökkenti a szívkoszorúér-betegségek, sztrók, és 
más szív-érrendszeri betegségek kockázatát és az ezekhez köthető halálozást 
is. Emellett a bármely okból bekövetkező halálozás, valamint a daganatos 
megbetegedések, légúti betegségek, fertőző betegségek, cukorbetegség okoz-
ta halálozás is csökken a teljes kiőrlésű gabonát fogyasztók körében.

Milyen kenyér nevezhető teljes kiőrlésűnek?
A Magyar Élelmiszerkönyv szerint a teljes kiőrlésű kenyér legalább 60% teljes 
kiőrlésű liszt (búza, rozs vagy tönköly) és legfeljebb 40% egyéb búza-, rozs- 
vagy tönkölyőrlemény (jellemzően liszt) felhasználásával, kovászos technoló-
giával vagy kovászt helyettesítő kovászkészítmény felhasználásával, tésztaké-
szítéssel, alakítással, kelesztéssel, sütéssel előállított termék. Legfeljebb 1%-ban 
más típusú liszt is elfogadható, amennyiben hordozóként kerül a termékbe.
De mit jelent ez? Azt, hogy a teljes kiőrlésű kenyerek nem nyomokban tartal-
maznak teljes kiőrlésű lisztet, hanem a kenyérhez felhasznált liszt legalább 
60%-a teljes kiőrlésű kell, hogy legyen. Ne tévesszen meg minket az, ha egy 
kenyér barna színű, ez ugyanis még nem feltétlenül jelenti azt, hogy teljes kiőr-
lésű lisztből készült.
Különféle adalékanyagok felhasználásával (pl. melasz) a finomlisztből készült 
kenyér is lehet sötétebb színű. Sokszor félrevezeti a vásárlót a termék csoma-
golása és színe. Ha meg akarunk győződni egy termék valódi összetételéről, 
részletesen vegyük szemügyre az összetevők listáját, és keressük a teljes kiőr-
lésű szót. Ezen termékek fogyasztása ugyanis nemcsak az egészséges testsúly 
megőrzéséhez vagy eléréséhez járulhat hozzá, hanem számos betegség kiala-
kulásának esélyét is csökkentheti, végső soron pedig egy hosszabb, egészsé-
gesebb életet biztosíthat számunkra.

Nem minden
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Lefűzve hasznos lehet az egész csalá
dna

k!

TELJES KIŐRLÉSŰ
KENYÉR
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Az utóbbi években az 
egészségtudatosság 

terjedésével egyre 
népszerűbbé váltak 

a teljes kiőrlésű 
gabonákból készült 

pékáruk. De vajon 
minden kifli teljes 
kiőrlésű, ami nem 
teljesen hófehér?  

Dr. Tóth Barbara cikke.

teljes értékű,
ami annak látszik
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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.

Eredeti ár: 5 239 Ft
Megtakarítás: 1 640 Ft (31%)
Egységár: 59,98 Ft/db
Akció időtartama: 2021.10.09-10.29.

akciós ár:

3 599 Ft

Eredeti ár: 3 499 Ft
Megtakarítás: 1 100 Ft (31%)
Egységár: 79,97 Ft/db
Akció időtartama: 2021.10.09-10.29.

akciós ár:

2 399 Ft

800 mg*
KOLLAGÉNNEL

„

A HYALURONSAV VÍZMEGKÖTO KÉPESSÉGE
HOZZÁJÁRUL A BOR MEGFELELO HIDRATÁLTSÁGÁHOZ.

A KOLLAGÉN ÉS A C-VITAMIN HOZZÁJÁRUL
A BOR NORMÁL ÁLLAPOTÁNAK FENNTARTÁSÁHOZ.

TESZEK A VÁLTOZÓKORI BŐRFESZESSÉG 
MEGŐRZÉSÉÉRT! 

* A NAPI BEVITEL (1 KAPSZULA) HATÓANYAGTARTALMA.

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

Eredeti ár: 3 739 Ft
Megtakarítás: 1 140 Ft (30%)
Egységár: 43,32 Ft/db
Akció időrtama: 2021.10.09-10.29.

akciós ár:

1 599 Ft

Eredeti ár: 4 879 Ft
Megtakarítás: 1 480 Ft (30%)
Egységár: 56,65 Ft/db
Akció időrtama: 2021.01.09-01.29.

akciós ár:

3 399 Ft„

100 MIKROGRAMM ORGANIKUS SZELÉN
A PAJZSMIRIGY NORMÁL MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁÉRT.

GUARANA KIVONAT
A ZSÍRANYAGCSERE ÉS A TESTSÚLY KONTROLL SEGÍTÉSÉÉRT.

KESERŰ NARANCS
A SÚLYCSÖKKENTÉSÉRT, A ZSÍR- ÉS SZÉNHIDRÁT 
ANYAGCSERE TÁMOGATÁSÁÉRT.

PAJZSMIRIGY- ÉS SÚLYCSÖKKENTÉS 
TÁMOGATÁS KAPSZULÁVAL!

JÓDMENTES RECEPTÚRA.természetesen 28süssünk, főzzünk 28
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Elkészítése:

 Elkészítése:Hozzávalók:

• 30 dkg liszt
• 16 dkg vaj
• 1 db tojás
• 1 fej hagyma
• 1 db sárgarépa
• 1 ek. vaj
• 50 dkg darált  

marhahús
• 1 dl tejszín
•	1	ág	kakukkfű
• 1 db tojás
• bors
• só

Összekeverjük a lisztet, a csipet sót,  
a	vajat,	a	tojást	és	3	evőkanál	hideg	vizet.	
Becsomagolva	30	percig	hűtjük.	A	töltelékhez	
meghámozzuk	a	hagymát,	és	finomra	vág-
juk.	A	meghámozott	sárgarépát	lereszeljük.	
Felforrósítjuk a vajat, és a hagymát üvegesre 
sütjük rajta, majd hozzáadjuk a répát, és 
néhány percig együtt pirítjuk.

A	darált	marhahúst	tálba	tesszük.	Sózzuk,	
borsozzuk,	majd	hozzáöntjük	a	tejszínt.	 
Hozzáadjuk a hagymás keveréket, a kakukk- 
fű	lecsipkedett	leveleit,	majd	az	egészet	
összedolgozzuk.

A	tésztát	két	részre	osztjuk.	Mindkettőt	kör	
alakúra kinyújtjuk, majd az egyiket kivajazott 
piteformába	simítjuk.	A	tésztán	elosztjuk	
a darált húst, majd a másik tésztalappal 
befedjük.	A	széleket	összenyomjuk,	majd	
átkenjük a tésztát a felvert tojással.  
180 fokon 40 percig sütjük.

Hozzávalók:

Darált húsos pite
A darált marhahús csirkével vagy pulykával is pótolható 
a vacsorának, főfogásnak is tálalható húsos pitében.

Birsalmatorta
Az illatos birsalmának kevesen tudnak ellenállni, citrommal, 
naranccsal, fahéjjal és mézzel pedig különösen pikáns ízű sütemény 
készíthető belőle. Kicsit időigényes, de megéri a munkát.

A tésztához:
• 6 dkg cukor
• 1 db citrom
• 15 dkg teljes  
kiőrlésű	búzaliszt

• 7,5 dkg lágy vaj
• 1 csipet só

A tetejére:
• 2 db tojás
•	1	evőkanál	méz
• 1,25 dl almalé
• 10 dkg mandu-

lapehely
• 50 dkg birsalma
•	1,5	dl	főzőtejszín
• 1 db narancs
• 3 dkg cukor
• 1 kiskanál fahéj

R E C E P T E K

A	citrom	felét	lereszeljük,	és	összekeverjük	a	liszttel,	
a	cukorral	és	a	sóval,	1-2	evőkanál	vízzel	és	a	vajjal.	
Sima	tésztává	gyúrjuk,	kibéleljük	vele	a	26	centimé-
teres	kapcsos	sütőformát	úgy,	hogy	a	pereme	3	cen-
timéter	magas	legyen.	Betesszük	a	hűtőbe.

A	 birsalmát	meghámozzuk,	magházát	 eltávolítjuk,	
húsát	 1	 cm	 vastag	 gerezdekre	 vágjuk.	 A	 narancs	
héjából reszelünk egy keveset, és a felét kifacsarjuk. 
A	levét	és	a	héját	az	almalével	és	a	cukorral	felfőz-
zük.	Beletesszük	a	birsalmát,	és	gyenge	tűzön,	fedő	
alatt	5	percig	pároljuk.	Leöntjük	a	levét,	és	félretesz-
szük,	a	gyümölcsöt	lecsepegtetjük.	A	szirupot	leszűr-
jük,	és	félretesszük,	amíg	kihűl,	a	narancshéjat	pedig	
kidobjuk.	A	sütőt	200	fokra	előmelegítjük.	A	tésztára	
szórjuk	a	mandulát,	és	15	percre	a	sütőbe	tesszük.	
Elrendezzük	a	 tortalapon	a	birsalmát.	A	szirupot	a	
tojásokkal és a tejszínnel elkeverjük, és a birsalmára 
öntjük.	180	fokon	(légkeveréses	sütő	160	fok,	gázsü-
tő	2-3-as	fokozat)	30	perc	alatt	készre	sütjük.

Fahéjas	mézzel	megkenjük,	majd	10	percig	a	sütő-
ben	 pihentetjük.	 A	 lekapcsolt	 forma	 alján	 hagyjuk	
kihűlni.
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VÁLASZ

kérdés
41 Ön szerint miért egészséges a teljes kiőrlésű kenyér?

Minden szempontból ez a legjobb. 
A férjem cukorbeteg, évek óta csak 
ilyen kenyeret eszünk.

Ágnes (53),  
rokkantnyugdíjas, Kiskunhalas

Mária (76),  
nyugdíjas, Derekegyház

Rostban gazdag. Lassú felszívó-
dásával nem emeli meg hirtelen a 
vércukorszintet. 

A teljes kiőrlésű kenyér tele van 
ásványi anyaggal, rostokkal, ami 
fokozza az anyagcserét. Kiváló 
fogyókúrázóknak, mert fokozza a 
teltségérzetet. Segít a vércukorszint 
beállításában is. 

Cukorbetegként kevés kenyeret eszem, 
de ha kell, akkor teljes kiőrlésűt válasz-
tok. Segíti az emésztést, és cukrosok is 
fogyaszthatják. 

Mária (73),   
nyugdíjas, Kiskunhalas

Gabi (47), 
szociális gondozó, Derekegyház

www.keresztrejtveny-reklam.hu
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A szerelembe - mondják -
belehal, aki él

...
(József Attila)

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: 2021.10.22. Sorsolás: 10.29. Csomag tartalma:  Tropy C-vitamin 100 mg rágótabletta (100x), Tropy B-komplex 
filmtabletta (100x), Tropy Multivitamin senior filmtabletta (60x), Tropy Koenzim Q10 lágyzselatin kapszula (30x) A Pingvin  
magazin XI. évfolyam 12. számában szereplő nyereményjáték nyertese: Csépes Árpádné.

Színező

Mátyás
király

és a cseh vitéz
Mátyás király idejében élt egy nagy, otromba cseh vitéz. Arról 
volt híres, hogy senki se bírta legyőzni. Végül már egy ember se 
akadt az országban, aki meg mert volna vele vívni. Mátyás király 
kihirdette, hogy jelentkezzen, aki ki mer állni a cseh vitéz ellen.  
A győztesnek nagy jutalmat ígért, de bizony a felhívásra senki 
nem jelentkezett. Mit tegyen a király? 
Már nem bírta nézni, hogy a nagy cseh Buda várában pöffesz-
kedik. Gondolt egy merészet, hogy ő áll ki a cseh bajnok ellen. 
Természetesen álruhában! Az volt a baj, hogy a párviadal csak 
úgy volt érvényes, ha a király is jelen volt. Mátyás valahogy ki-
okoskodta, hogy nélküle is megtarthassák a bajvívást. Mikor a 
bajvívás napja elérkezett, Mátyás király páncélruhába öltözött. 
Fejére páncélsisakot, a kezére páncélkesztyűt húzott, és megje-
lent a küzdőtéren. Megkezdődött a viadal. A nagy cseh olyanokat 
bődült, mint egy oroszlán, s vadul rontott ellenfelére, de Mátyás 
se hagyta magát. 
A tömeg közben lelkesen biztatta az ismeretlen magyar vitézt: – 
Üsd, vágd! Nem apád! Hajrá, magyar! Hajrá, magyar! – kiáltoz-
tak, hogy csak úgy zengett tőle Buda vára. Végül Mátyás legyőzte 
a cseh vitézt. Volt nagy örömujjongás! 
– De hát ki ez az ismeretlen nemes vitéz, aki legyőzte a cseh óri-
ást? A nép s a főurak követelték, hogy vegye le a sisakját, mutassa 
meg az arcát! Mátyás felnyitotta páncélsisakja rostélyát, minden-
ki elámult. 
A nép üdvrivalgásban tört ki: – Éljen Mátyás király!  
– Éljen-n-n-n! – visszhangozták Budavár falai.



Csillapító 
cseppek 
a családnak

Akciós időszak 2021.10.09 - 2021.10.29.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL 

A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Akciós időszak 2021.10.09 - 2021.10.29.

Flamborin® 500 mg/ml
belsőleges oldatos cseppek
(20 ml) 

Akciós ár: 899 Ft
Régi ár: 1 369 Ft
Megtakarítás: 470 Ft
Egységár: 44,95 Ft/ml -34%

Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 
19-21., www.gedeonrichter.com
Flamborin® metamizol-nátrium-monohidrát tartalmú, vény 
nélkül kapható gyógyszer. 
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/DAEDN3, Lezárás dátuma: 2021.09.20.

* Metamizol-nátrium-tartalmú készítmények közül.

Flamborin® az első
oldatos csepp lázra

és fájdalomra*
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