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„Fosztja az ősz a fákat, hűvösödik már, / be 
kell gyújtani” – hívja fel a figyelmet az egy-
re hidegebb napok közeledtére József Atti-
la Judit című versében. Bizony, közeleg az 
Enyészet havának is nevezett november, vele 
együtt a mindenszentek, a halottak napja. El-
jött az emlékezés ideje – erre hívja fel a figyel-
met Életmódrovatunk egyik cikke. 
Másik írásunk az őszi vitaminpótlás fontos-
ságáról szól, ennek egyik legjobb módja a 
szezonális gyümölcsök, zöldségek fogyasz-
tása.
Gyereksarok rovatunk ezúttal egy könnyen 
fertőző bőrbetegséggel, az ótvarral foglal-
kozik.
A mellrákszűrés fontosságát nem lehet eleget 
hangsúlyozni, ezt tesszük mi is a Beszéljünk 
komolyan rovatban. Hogyan folytassa az éle-
tét az a nő, aki már túl van a műtéten? Ehhez 
nyújtunk segítséget.
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Haszon vagy kockázat a fogamzásgátló tab-
letta? A sokakat érdeklő kérdésre a hiteles 
választ az Egészségtár adja meg. A termé-
szet hangjai jótékonyan hatnak az ember 
idegrendszerére: a madárcsicsergés, a víz 
csobogása, a szél hangjai, a fák suhogása 
kiváló stresszoldók – olvasható Életmódro-
vatunk egyik cikkében. A világ egyik leg-
ismertebb mondatát Neil Armstrongnak kö-
szönhetjük, aki a Holdra lépésekor mondta: 
„Kis lépés az embernek, hatalmas ugrás az 
emberiségnek.” De mondott még mást is 
az űrhajós, NASA-vezető. Hogy pontosan 
mit, és miért, kiderül a Híresek és betegek 
rovatunkból.
Dr. Rab Árpád Szörény nevét érdemes megje-
gyezni. A jövőkutató olyan társadalmat, gaz-
daságot érintő trendeket jósol meg a világnak, 
amelyek irányt mutatóak lehetnek a gazdaság 
képviselői számára. Az izgatja, hogy az in-
formációs társadalom, a digitális kultúra mi-
ért, hogyan változtatja meg az emberiséget.  
A Portréban az egyetemi tanárral, etnográfus-
sal beszélgetünk.
Legújabb magazinunkból sem hiányozhatnak 
a receptek, a rejtvény, a horoszkóp, a mese. 
Tartsanak velünk!

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 
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 várjuk Önt!

Kedves Olvasóink! 
A belváros szívében a Széchenyi tértől egy saroknyira szeretettel várjuk Önöket 
minden hétköznap 7.30-18.30-ig, szombatonként 8-13-ig tömegközlekedéssel ki-
válóan megközelíthető, központi helyen, a Fekete sas utcában.

Gyógyszertárunk a város egyik patinás, műemlékvédelem alatt álló épületében, 
a Schaffer-palotában működik már 14 éve. Maga az épület még 1904-ben létesült 
szecessziós stílusban, és eredetileg is üzlethelyiségként funkcionált az alsó, jár-
daszinti része. Régi hangulatát már csupán a sarokerkélyt tartó leláncolt angyalok 
utódai, a sasok őrzik, amelyek a saroktornyot támasztják alá, színes festés emeli 
ki alakjukat. 

Alattuk található a gyógyszertár egyik bejárata, míg a Nagy Jenő utca felől a moz-
gássérült-bejárat. A patikába betérve még a nagy boltívek, tágas terek, tükrök és 
hatalmas csillárok emlékeztetnek az épület szecessziós jellegére. Vásárlóinkat, 
betegeinket 4 gyógyszerkiadó kasszánál várjuk, ahol két gyógyszerész és 2 szak- 
asszisztens áll rendelkezésükre. Az irodai feladatok ellátásában készletgazdálko-
dó kolléganőnk segédkezik, illetve egy gyógyszertári asszisztens tanuló is a csa-
pat része. Így hatan biztosítjuk vásárlóink zavartalan kiszolgálását.

Folyamatos szakmai továbbképzésekkel igyekszünk a lehető legjobb felvilágosí-
tást adni az ide betérőknek. A gyógyszereket, étrend-kiegészítőket készpénzes fi-
zetésen kívül bankkártyával, illetve egészségpénztári kártyával is megvásárolhat-
ják. Különleges kéréseiket, vagy éppen raktáron nem lévő gyógyszereket félnapos 
határidővel mindig szívesen megrendeljük. Tápszerek, pelenkák vásárlása esetén 
ingyenes házhoz szállítást biztosítunk.

Havonta több alkalommal új akciós kínálatunkból válogathatnak szabad polca-
inkon, illetve kedvező áron biztosítunk Pingvin-jegyes termékeket is, amelyekkel 
törzsvásárlói pontjaikat gyarapíthatják, és itt helyben be is válthatják.

Gyógyszerészként célunk az, hogy szívesen térjenek be hozzánk: kérdéseikre 
szakmailag kielégítő válaszokat kapjanak, illetve pénztárcabarát árakat biztosít-
sunk Önöknek, hogy végül elégedetten távozzanak, és máskor is visszatérjenek 
hozzánk.

Tisztelettel:

Dr. Kiss Klára 
gyógyszertárvezető

bemutatkozó3

bemutatkozik a

Október
végén

szegedi
patikaFekete sas utca 19-21. 



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

Vény nélkül kapható gyógyszerek. 
Bayer Hungária Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 26.

ASPIRIN PLUS C pezsgőtabletta 20db
Az Aspirin Plus C 12 éves kor alatt nem adható.
Hatóanyag: acetilszalicilsav és aszkorbinsav

Hatóanyag: acetilszalicilsav

ASPIRIN EFFECT  
500 mg szájban  
diszpergálódó  
granulátum 10db

ASPIRIN COMPLEX 
500 mg/30 mg granulátum 
belsőleges szuszpenzióhoz 
20 tasak

Hatóanyag: acetilszalicilsav, 
 pszeudoefedrin-hidroklorid.  
Az Aspirin Complex 16 éves kor 
alatt nem adható, hacsak az orvos 
másképp nem rendeli.

ASPIRIN COMPLEX 
FORRÓ ITAL
500 mg/30 mg granulátum 
belsőleges szuszpenzióhoz 
10 tasak
Hatóanyag: acetilszalicilsav, 
 pszeudoefedrin-hidroklorid. 

Pingvin_2021_november_Aspirin_210x145.indd   1 2021. 10. 12.   10:03:21
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Vízesés, fák susogása, tenger morajlása, madárcsiripelés, 
galambok burrogása. Megannyi hang a természetből, 
amely megnyugtatja az embert.  
És ami nyugtat, az jót tesz az egészségnek is.

a természet hangjait?
Miért szeretjük hallgatni 

A természetes hangok jólesően vesznek 
bennünket körül, csakhogy egyre keve-
sebb időt töltünk a természet közelében.  
A városi zajok, zörejek, a tömegközleke-
dés ricsaja sajnos elnyomja a megnyugta-
tó hangokat. Ugye, milyen jó az erdőt 
járva hallgatni az ott élő állatok lépteit, 
zörgését az avarban, az ágak ropogását, 
patak csobogását? A csendet ezek a han-
gok nem zavarják meg, békét árasztanak 
az emberben is, akinek illik úgy viselked-
nie ott, hogy ne bolygassa fel az ott élők 
nyugalmát.
Egy nemrég megjelent elemző, több cik-
ket is felölelő tanulmányban a természe-
tes hangforrások hatását vizsgálták. Ra-
chel Buxton természetvédelemmel 
foglalkozó tudós, az ottawai Carleton 
Egyetem kutatója a zajszennyezés okoz-
ta stresszválaszok vizsgálatától a han-
gok gyógyító hatásának elemzése felé 
fordult. Azt találta, hogy 650 ezer évet a 
zajszennyezés vesz el az életünkből, 
ami 1000 százalékkal több, mint amit a 
szív- és érrendszeri betegségek miatt 
veszítünk.
A hangok reakciót váltanak ki minden ge-
rincesben, a legtöbb állat, sőt a növények 
is úgy fejlődtek, hogy a hangok segítségé-
vel navigálnak a környezetükben, találják 
meg az élelmet vagy a társaikat, kerülik el 
a veszélyt. A zajszennyezés miatt elfe-
dett hangok idegrendszeri problémák-
hoz vezetnek, így például a kortizolszint 
növekedéséhez, ami negatívan hat az 
egészségre.

Az egyik elmélet szerint a természetes 
hangok azért támogatják az egészséget, 
mert nem igényelnek közvetlen figyel-
met, ki tudunk közben kapcsolni, amit 
a városi környezetben szinte lehetetlen 
megvalósítanunk.
Buxton kimutatásai szerint 28 százalék-
ban csökken az idegeskedés, az aggó-
dás, ha a madarak, a szél, a víz termé-
szetes hangjait hallgatjuk. Az egészségi 
állapot hagyományos markerei, így pél-
dául a vérnyomás, a pulzus vagy a fájda-
lom a legjelentősebb csökkenést (mintegy 
23 százalék) a víz geofizikai hangjaira 
mutatták. Kimutatta, a madárdal segíti a 
koncentrációt, javítja a hangulatot, csök-
kenti a stresszt.
Azonban a legtöbb tanulmány eddig labo-
ratóriumi körülmények között vizsgáló-
dott. Ezért Buxton és munkatársai az USA 
nemzeti parkjaiban tanulmányozták a ter-
mészetes hangokat, mérési rendszert dol-
goztak ki azért, hogy miként szervezzék a 
parkok infrastruktúráját a minél jobb 
hangmegőrzésért.
A parkokban a mesterséges zaj rom-
bolja a látogatók egészségét és élveze-
ti lehetőségét, közvetlenül környezeti 
stresszként, közvetve pedig azzal, 
hogy megváltoztatja a hangkeltő álla-
tok számát és csökkenti a természetes 
hangok sokféleségét. Amikor azonban 
a természetes hangok az ember okoz-
ta zajjal együtt hallhatók, a zajszeny-
nyezés negatív hatásai  nagyban mér-
séklődnek.

életmód7



+ Biotin, L-arginin, E-vitamin és Anagain®

+ Csökkenti a hajhullást és a hajritkulást 
+ Támogatja a haj növekedési fázisát

Hajhullás és hajritkulás 
csökkentésére – Sampon és Tonik

Brilliant Brown
Sampon és Hajbalzsam

NŐKNEK

 Az árak 2021.10.30-tól 2021.11.19-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.

-30%

-32%

-30%

-31%

-29%

+ Ápolja a sérült, száraz hajat
+ Több volumen és fény
+ Tökéletes fésülhetőség
+ Csillogó és szép haj
+ Parusan formula

Intenzív hajkúra nőknek 

FORGALMAZZA: NATURPRODUKT KFT. 2046  I  TÖRÖKBÁLINT, DEPO, PF. 8  I  TEL: 06 23 511 337

+ Koffein, L-arginin, B3-vitamin és Anagain®

+ Támogatja a fejbőr vérkeringését
+ Csökkenti a hajhullást és a hajritkulást
+ Támogatja a haj növekedési fázisát

Hajhullás és hajritkulás
csökkentésére – Sampon és Tonik
FÉRFIAKNAK

PARUSAN Stimuláló 
hajsampon nőknek 200 ml

4 859 Ft helyett

3 399 Ft
Egységár: 17,00 Ft/ml

PARUSAN Brilliant Brown 
hajsampon nőknek 200 ml

4 859 Ft helyett

3 399 Ft
Egységár: 17,00 Ft/ml

PARUSAN Brilliant Brown 
hajbalzsam nőknek 150 ml

4 859 Ft helyett

3 399 Ft
Egységár: 22,66 Ft/ml

PARUSAN Intenzív hajkúra 
nőknek – 125 ml

3 799 Ft helyett

2 599 Ft
Egységár: 20,79 Ft/ml

PARUSAN Stimuláló 
hajsampon férfiaknak 200 ml

4 629 Ft helyett

3 199 Ft
Egységár: 16,00 Ft/ml

PARUSAN Energizáló
hajtonik férfiaknak 200 ml

4 629 Ft helyett

3 299 Ft
Egységár: 16,50 Ft/ml

PARUSAN Energizáló 
hajtonik nőknek 200 ml

4 859 Ft helyett

3 399 Ft
Egységár: 17,00 Ft/ml

NŐKNEK

+ Ápolja a hajat
+  Csillogóvá, puhává 

és dússá tesz
+ Színvédelem
+  PARUSAN 

formulával

Intenzív 
barna árnyalatokkal

KOZMETIKUMOKFIZETETT HIRDETÉS

324_21_NP_H_PARUSAN_PINGVIN_v2.indd   1 2021.10.08.   13:33:56

BIOCO.HU

A BioCo C+D duo filmtabletta Érték & Minőség Nagydíj, valamint „Az Év Terméke Díj 2021” (C-vitamin kategóriában,  
az Inspira Visionary Research 2000 fős lakossági közvéleménykutatása alapján) kitüntető címekkel rendelkezik. 
 Gyártja és forgalmazza: BioCo Magyarország Kft.  3021 Lőrinci, Árpád u. 92-100.
Étrend-kiegészítő termék. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

A DÍJNYERTES 
C-VITAMIN

BioCo_21_FW_MASTER_210x290_DUO.indd   1 2021. 09. 28.   13:37:49
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– Ki kaphatja el könnyen az ótvart?
– Az általános elgondolás szerint az lesz 
ótvaros, aki nem megfelelő higiénés kö-
rülmények között él. Ez nem feltétlenül 
igaz. Természetesen a személyes higiéné 
és környezetünk tisztán tartása fontos, de 
nem zárja ki a fertőzés kialakulását.  
Az ótvarfertőzésért felelős Streptococcus 
vagy Staphylococcus baktérium csaknem 
mindenütt előfordul a környezetünkben, 
nem kell különösen szennyezett körül-
mény ahhoz, hogy találkozzunk vele.

– Az ép bőrfelületet is megtámadja 
a gennykeltő, kórokozó baktérium?
– Az ép bőrt nem tudja megtámadni, 
azonban elég egy pici sérülés, karcolás, 
elvakart pattanás, rovarcsípés, mely a 
hám védelmi vonalát megszakítva lehető-
séget teremt a baktérium szervezetbe jutá-
sához. Ott aztán gyorsan, könnyen terjed, 
akár dörzsöléssel, vakarással, vagy tár-
gyak (például törölköző, gyermekjáté-
kok) közvetítésével is terjed, azonban a 
mélyebb szöveteket nem érinti. 

– Milyen tünetekkel jár?
– A betegség a bőr felületes rétegeiben ki-
alakuló bakteriális gyulladást jelenti. Ál-
talában az arcon, az orr és a száj környé-

kén, a füleken és a kezeken, fenéken 
alakulnak ki a tünetek. A fertőzött terüle-
ten vörös alapon kis hólyagok, sebek je-
lentkeznek, melyeket jellegzetesen sárgás 
pörk fedi. A hámfosztott, nedvező terüle-
teken, pörkök alatt hemzsegnek a kóroko-
zók, melyek könnyen megfertőzik a kör-
nyező bőrterületeket, vagy más testtájra is 
átvihetők, valamint közvetlen érintkezés-
sel, illetve közvetett úton a környezetben 
élőkre is átjuthat. Lényeges fájdalmat 
nem okoz, inkább viszketni szokott, de 
óvakodni kell a vakarástól a továbbfertő-
zés esélye miatt. Nem jár lázzal vagy 
rossz közérzettel sem, de a terjedés meg-
előzése érdekében – ugyanis a gyermek 
akár érintéssel könnyen továbbfertőzheti 
társait – a beteget a közösségből ki kell 
emelni. 

– Könnyen gyógyul?
– Általában helyi kezelés mellett, kenő-
csök, borogatások hatására gyorsan, 
nyom, heg nélkül gyógyul, de kiterjedt, 
szóródó esetekben szájon át szedett anti-
biotikum is indokolt lehet terápiaként.

– Mennyi ideig fertőz a beteg?
– Gyógyulási ideje súlyosságától függően 
1-2 hét, a sebek gyógyulásáig tartható fer-
tőzőnek.

– Az is elkaphatja, aki korábban 
már volt ótvaros?
– Igen, a későbbiekben is elkaphatja, 
ugyanis a szervezetben az ótvar ellen nem 
alakul ki védettség. Viszont jó hír, hogy 
nem is növekszik az esélye egy esetleges 
újabb fertőzés kialakulásának.

Csúnya, 

de gyorsan gyógyuló 

betegség

Ótvar. Negatív kicsengésű neve ellenére nem veszélyes 
kór, inkább csak erős fertőzőképessége miatt időnként 
kicsit nehéz elbánni vele. Dr. Német Réka bőrgyógyászt, 
nemigyógyászt a főleg kisgyermekeket érintő 
bőrbetegségről kérdeztük.

az ótvar

Az előírt kezelés mellett nagyon fontos a higiénés rendszabályok fokozott figyelembevétele,  gyakoribb kézmosás,  fertőtlenítés.

Kézmosás  – többször is!

A pörköket nem szabad leka-

parni, de érdemes leoldani, 

leválasztani borogatással,  

kenőccsel, mert a pörkök  

alatt rengeteg baktérium  

bújik meg. A pörkök és  

a sebváladék fertőz. 

FONTOS!
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November 2. 
Halottak napja
998 óta emlékezik meg az egyház 
róla. Ez a sírok tisztításának, díszíté-
sének, a gyertyagyújtásnak az ideje. 
A népi hiedelem szerint ilyenkor 
hazalátogatnak a halottak, ezért a 
régiek a terített asztalra kenyeret, 
sót, vizet tettek, és gyertyát gyújtot-
tak. Úgy hitték, az a családtag hal 
meg legkorábban, akinek a gyertyá-
ja a leghamarabb aludt ki.

November 1. 
Mindenszentek napja 
835 óta Jámbor Lajos császárnak 
köszönhetően az egész keresztény-
ség ünnepe lett mindenszentek.  
A keresztény egyház vértanúira és 
szentjeire emlékezünk.

November 2. 
Hubert
E napon ünnepelt Szent Hubertusz, 
a vadászok védőszentje. Sokáig 
nem törődött a vallásos kötelessé-
gei teljesítésével. Fiatal éveit főleg a 
vadászat kötötte le, és a legenda 
szerint csak akkor tért meg, miután 
az egyik vadászaton az erdőben 
egy feszületet hordozó szarvasbika 
örök kárhozattal fenyegette meg, ha 
nem változtat életmódján. Ezért 
Szent Lambertet, Maastricht 
püspökét fogadta mesteréül, 
belépett a szerzetesek közé, és 
később Liège püspöke lett. A 
középkorban számos katonai rendet 
neveztek el róla, ma is ő a vadászok 
védőszentje.

November 2. 
Márton napja
Tours-i Szent Márton (317 v. 318–
397) ünnepe. Őt nem a halála, 
hanem az élete miatt kanonizálták. 
A katonai szolgálatot lelkiismereti 
okból egyszerűen megtagadta az 
egyesek szerint Savariában (a mai 
Szombathelyen), mások szerint 
Pannóniában (Pécsett) született 
férfi. Jólelkűsége, emberszeretete, 
irgalmassága, betegek és szegé-
nyek iránti részvéte, egyszerű 
életmódja miatt a katonák, a 
koldusok és számos mesterség 
védőszentjeként is tisztelték.
Ma is sok helyen szokás, hogy 
ilyenkor vágják le a tömött-hízott 
ludakat, mert „aki Márton napján 
libát nem eszik, egész éven át 
éhezik”. Számos időjárásjóslás 
kötődik e naphoz: „Márton olykor 
fehér lovon jár”, vagyis eshet a hó, 
„ha Márton lúdja jégen áll, kará-
csonykor sárban botorkál”, „ha 
jókedvű Márton, kemény lesz a tél”.
Régen e napon járták végig a 
házakat a pásztorok, köszöntőket 
mondtak és nyírfavesszőt ajándé-
koztak a gazdának, aki megőrizve 
azt, tavasszal az állatok kihajtásánál 
használta.
Ezen a dologtiltó napon lakomákat 
rendeztek, hogy egész esztendő-
ben ehessenek, ihassanak. Tilos 
volt mosni, teregetni, mert a jószág 
pusztulását okozta volna. A hiede-
lem szerint Márton az újbor bírája, 
mert ilyenkor már iható az újbor.

A novembert, vagyis 
Szent András havát az 
Enyészet havának is 
nevezzük. Halottainkra, 
a naptárban név 
szerint nem említett, 
megdicsőült lelkekre is 
emlékezünk.

a novemberi
enyészet

Közeleg

2040 Budaörs, Neumann János u. 1.
Tel.: 23/501-301

HATÉKONYAN KEZELI A:

VISSZERES PANASZOKAT 
(LÁBDAGADÁS, NEHÉZLÁB ÉRZÉS)

VISSZÉR SZÖVŐDMÉNYEIT 
(VISSZÉRGYULLADÁS, LÁBSZÁRFEKÉLY)

 VISSZÉRMŰTÉT UTÁNI PANASZOKAT

SÉRÜLÉSEK UTÁNI VÉRALÁFUTÁSOKAT, 
ZÚZÓDÁSOKAT

LÁBAI 
KÉNYELMÉÉRT ÉS 
EGÉSZSÉGÉÉRT

LÁBAI 
KÉNYELMÉÉRT ÉS 
EGÉSZSÉGÉÉRT
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SÉRÜLÉSEK UTÁNI VÉRALÁFUTÁSOKAT, 
ZÚZÓDÁSOKAT

*Az IQVIA FULL WHS 2020 évi teljes adatbázisa 
alapján a Lioton a legnagyobb forgalmú márka 
Magyarországon a 10B2 OTC3 csoportban (doboz és Ft).

A Lioton 1000 NE/g gél 
vény nélkül kapható, 

heparin hatóanyagú gyógyszer.

VÉRALÁFUTÁSOKAT, 
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VÉRALÁFUTÁSOKAT, 

Magyarország 
PIACVEZETŐ*

vény nélkül kapható
VISSZÉR 
GÉLJE 



„„

TEGYÉL VÁLTOZÓKORI KARCSÚSÁGODÉRT 
ÉS A KÖNNYŰ LÁBAKÉRT!

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.

Eredeti ár: 5 239 Ft
Megtakarítás: 1 940 Ft (37%)
Egységár: 54,98 Ft/db
Akció időtartama: 2021.10.30-11.19.

akciós ár:

3 299 Ft

Eredeti ár: 2 249 Ft
Megtakarítás: 650 Ft (29%)
Egységár: 26,65 Ft/db
Akció időrtama: 2021.10.30-11.19.

akciós ár:

1 599 Ft

„„

NORMÁL PAJZSMIRIGYMŰKÖDÉSED TÁMOGATÁSÁÉRT.

A NORMÁL SPERMAKÉPZŐDÉSÉRT.

LAKTÓZMENTES ÖSSZETÉTELE MIATT A TEJCUKOR-ÉRZÉKENYEK IS FOGYASZTHATJÁK.

IMMUNRENDSZERED VÉDELMÉÉRT.

GONDOSKODJ PAJZSMIRIGYEDRŐL ÉS
IMMUNRENDSZEREDRŐL SZELÉNNEL!

Eredeti ár: 6 999 Ft
Megtakarítás: 2 200 Ft (31%)
Egységár: 79,98 Ft/db
Akció időrtama: 2021.10.30-11.19.

akciós ár:

4 799 Ft

   

A 120 MIKROGRAMM ORGANIKUS SZELÉN HOZZÁJÁRUL A PAJZSMIRIGY 
NORMÁL MŰKÖDÉSÉHEZ.

GÁTOLJA A ZSÍRSZÖVET KÉPZŐDÉST, SEGÍTI AZ IZOMTÖMEGNÖVEKEDÉSÉT.

HOZZÁJÁRUL A SÚLYCSÖKKENTÉSHEZ, SEGÍTI A ZSÍR- ÉS SZÉNHIDRÁT 
ANYAGCSERÉT.

FEHÉRJE, AMELY A BŐR KÖTŐSZÖVETEINEK FONTOS SZERKEZETI ÉPÍTŐJE.

TEGYÉL EGYSZERRE PAJZSMIRIGYEDÉRT
ÉS FOGYÁSODÉRT!

*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: 5 639 Ft
Megtakarítás: 1 740 Ft (31%)
Egységár: 38,99 Ft/db
Akció időtartama: 2021.10.30-11.19.

akciós ár:

3 899 Ft

AZ  AGY  VITAMINJA
INTENZÍV AGYTELJESÍTMÉNY

életmód15

  

Bár már az év vége közelít, 
ön még mindig érez 
energiát a hétköznapokhoz. 
Egészséges, jókedvű, 
ezt környezete is nagyon 
értékeli. Lassan kezdjen 
bepakolni a kertből, 
udvarból, a természet 
pihenni készül. 

Egy szép, napsütéses románc 
aranyozza be hétköznapjait, 
amiről persze mindenki 
előtt hallgat, talán még saját 
maga előtt is. Abban bízik, 
ártalmatlan, tiszavirág-életű 
fellángolás ez, esze ágában 
sincs bonyodalmat kelteni 
otthon.

Az egészsége régóta 
ingatag. Amit biztosan 
tehet saját magáért, ha 
sokat van friss levegőn és 
egészségesen táplálkozik. 
Ez a kedélyállapotának 
biztosan jót tesz majd, a 
többi pedig a jövő zenéje.

Itt az ideje kitálalni az új 
kapcsolatáról, amit már 
többen rebesgetnek is is-
meretségi körében. Család-
ja is gyanakszik, de mivel 
nem mondott még semmit, 
a vihar előtti csöndben 
várakoznak. Legyen bátor, 
legalább megkönnyebbül!

Rengeteg elfoglaltsága 
van: munka, család, 
tanulás, közeli hozzátar-
tozói látogatása. Bizony, 
nem gondolta volna, 
hogy ennyi terhet elbír, 
de ügyesen helytáll. Csak 
így tovább!

Ön az egészséges életmód 
megtestesítője. Nagyon ke-
ményen erősíti szervezetét, 
aminek jutalma biztosan 
nem marad el. Már fogyott 
is a sportnak köszönhetően, 
sokkal többet mosolyog, 
és ezt a környezete is 
észreveszi.

Egyik közeli családtagja 
bajba kerül, amiért ön 
nagyon nyugtalan és 
sokat idegeskedik. Sajnos 
nem tudja megoldani az 
ő gondját, az egyedüli, 
amit tehet érte, ha 
meghallgatja panaszait, 
ha lelkileg támaszt nyújt 
számára.

Nagy a rendetlenség 
ön körül, itt az ideje 
kidobálni a felesleges 
lomokat. Ha ezt megtette, 
sokkal könnyebben tud 
a fejében is rendet tenni. 
Próbálja ki!

Anyagi jutalom üti a 
markát, és nem tudja, mire 
költse a nem várt pénzt. A 
végén még kiderül, hogy 
még a költekezés sem 
olyan egyszerű dolog. 
Mérlegeljen okosan, de 
magának is kedvezzen!

Mostanában ugyancsak 
rákapott a napközbeni 
szunyókálásra, úgy érzi, 
fáradt. Szedjen vitami-
nokat, talán csak a szerve-
zete kevesli a gyérülő 
napfényt.

Egy jól sikerült hétvé-
ge, egy kellemes közös 
vacsora a hozzátartozóival 
nagyon jót tesz a család-
nak. Szervezzen valamit, 
hívjon el rég nem látott 
barátokat otthonukba, 
meglátja, mindenki örülni 
fog a hirtelen jött, remek 
ötletnek.

Túl gyorsan elszálltak 
a nyári hónapok, úgy 
érzi, nem tudta kiélvezni 
alaposan. Ha teheti, 
vegye nyakába a vidéket, 
túrázzon, kiránduljon 
párjával. Már az is jó, ha 
a hétvégét egy közeli, de 
ismeretlen táj felfedezé-
sével tölti.

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.

horoszkóp
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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 30-tól 2021. november 19-ig érvényesek

Hedrin Treat & Go Fejtetű és 
serke irtó spray, 60 ml

A Hedrin Treat&Go spray hatékony, ro-
varirtószer-mentes formulájának kö-
szönhetően, elpusztítja a hajban talál-
ható fejtetveket és serkéiket, miközben 
kíméletes marad gyermeke fejbőré-
hez. 6 hónapos kortól használható.

Lejárat: 2022.01.31.

Orvostechnikai eszköz.

Lejárat: 2022.01.31.

Orvostechnikai eszköz.

58%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
2050 Ft

Hedrin Treat & Go Fejtetű és 
serke irtó oldat, 50 ml

A Hedrin Treat&Go hajpakolás hatékony, rovar-
irtószer-mentes formulájának köszönhetően, 
elpusztítja a hajban található fejtetveket és ser-
kéiket, miközben kíméletes marad gyermeke 
fejbőréhez. Vízalapú, nem ragacsos hajpakolás, 
mely könnyen eloszlik a hajon. 6 hónapos 
kortól már használható.

BIODERMA Sensibio Rich 
krém, 40 ml

Védő, nyugtató, hidratáló és intenzíven tápláló 
krém a száraz, nagyon száraz, érzékeny és 
intoleráns bőr mindennapi ápolására. Enyhíti 
az égő és feszülő érzetet, így a bőr visszanyeri 
komfortérzetét.

Biomed® Fekete nadálytő
krém, DUPLA, 2×60 g

A krémet sérülések, esések során szerzett 
véraláfutások, illetve vérömlenyek felszívó-
dásának elősegítésére, csonttörések utáni 
kezelések kiegészítőjeként ajánljuk bőrápo-
lási céllal. 18% gyógynövény kivonat-tarta-
lom. Gazdaságos DUPLA kiszerelés.

Száraz, érzékeny, könnyen kipirosodó bőr 
mindennapos ápolására ajánlott. 7% gyógy-
növény kivonat-tartalom + béta karotin és 
E-vitamin.

Biomed® Körömvirág
krém, 60 g

Gyógynövényes krém.

Kozmetikum.

Kozmetikum.
Gyógynövényes krém.

Lenavit MagneD2000+Szelén,
2000 NE D3-vitamin + 60 mg szerves magnézium 
+ 50 µg szerves szelén, 60 fi lmtabletta

Hármas támogatással segíti az ideg-, izom- 
és immunrendszert. A D3-vitamin és a meg-
felelő felszívódásához nélkülözhetetlen 
magnézium kiegészül a szelén hatásával a ví-
rusfertőzések ellen, így három fontos vitamint 
és ásványi anyagot együtt pótolhat jól felszí-
vódó, szerves formában.Titán-dioxid-mentes.

Étrend-kiegészítő.

(19,98 Ft/ml)

 Ft
2309 Ft* helyett

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT9

(24,98 Ft/ml)

 Ft
3549 Ft* helyett

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT14

(8,32 Ft/g)

-%  Ft
709 Ft* helyett-210 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT4

(124,98 Ft/ml)

-%  Ft
6629 Ft* helyett-1630 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT49

(7,50 Ft/ml)

-%  Ft
4389 Ft* helyett-1390 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT29

(8,33 Ft/g)

-%  Ft
1389 Ft* helyett-390 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT9

(41,65 Ft/db)

-%  Ft
3419 Ft* helyett-920 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT24

Armonia Biotin sampon, 400 ml

Biotin, keratin, B5 provitamin összetétele erősíti 
a hajat, gyorsítja a hajszálak növekedését és 
lassítja a hajhullást hogy fényes, gyönyörű haj-
koronád lehessen. Parabénmentes.

57%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
1310 Ft

**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 30-tól 2021. november 19-ig érvényesek

A Pingvin Jegyet a Pingvin Patikában válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve 
és csak egy termék megvásárlására használható fel. Egy személy csak egy jegyet válthat be. 
Kizárólag az eredeti kiadványban szereplő Pingvin Jegyek válthatók be. A nyomtatott, 
fénymásolt vagy egyéb módon sokszorosított kupon kedvezményre nem jogosít. Az aján-
lat a készlet erejéig érvényes. A Pingvin jegy beváltásáért kapott bónuszpontokat a Bónusz 
Plusz kártyáján írjuk jóvá. A kínálat patikánként eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a pati-
kákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.

A Pingvin Jegyet a Pingvin Patikában válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve 
és csak egy termék megvásárlására használható fel. Egy személy csak egy jegyet válthat be. 
Kizárólag az eredeti kiadványban szereplő Pingvin Jegyek válthatók be. A nyomtatott, 
fénymásolt vagy egyéb módon sokszorosított kupon kedvezményre nem jogosít. Az aján-
lat a készlet erejéig érvényes. A Pingvin jegy beváltásáért kapott bónuszpontokat a Bónusz 
Plusz kártyáján írjuk jóvá. A kínálat patikánként eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a pati-
kákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.

A Pingvin Jegyet a Pingvin Patikában válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve 
és csak egy termék megvásárlására használható fel. Egy személy csak egy jegyet válthat be. 
Kizárólag az eredeti kiadványban szereplő Pingvin Jegyek válthatók be. A nyomtatott, 
fénymásolt vagy egyéb módon sokszorosított kupon kedvezményre nem jogosít. Az aján-
lat a készlet erejéig érvényes. A Pingvin jegy beváltásáért kapott bónuszpontokat a Bónusz 
Plusz kártyáján írjuk jóvá. A kínálat patikánként eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a pati-
kákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.

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

most csak: most csak: most csak:

Érvényes: 
2021. 10. 30. - 
2021. 11. 05.

61,02 Ft/g

299,
- Ft

Érvényes: 
2021. 11. 06. - 
2021. 11. 12.

Old Spice 
tusfürdő, 
kölünféle, 
250 ml

2,00 Ft/ml

499,
- Ft

Érvényes: 
2021. 11. 13 - 
2021. 11. 19.

Palmolive 
folyékony 
szappan, 
pumpás, kölün-
féle, 300 ml

1,33 Ft/ml

399,
- Ft
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KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSRA JOGOSÍTÓ JEGYEK

Bebe ajakír,
kölünféle, 
4,9 g

HETI PINGVIN JEGY     

BÓNUSZPONT+20BÓNUSZPONT+20 BÓNUSZPONT+20

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(64,95 Ft/db)

-%  Ft
1789 Ft* helyett-490 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT6

(6,99 Ft/ml)

-%  Ft
859 Ft* helyett-160 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT9

(2,00 Ft/ml)

 Ft
2479 Ft* helyett

Dettol Antibakteriális 
felülettisztító kendő 
lime, 36 db

A Dettol Lime 
Antibakteriális 
felülettisztító kendő, 
elpusztítja a bakté-
riumok és vírusok 
99,9%-át! 

Glady Sept gél
higiénés kézfertőtlenítő,
100 ml

Biocid termékek alkalmazásakor 
ügyeljen a biztonságra! Használat 
előtt mindig olvassa el a címkét és 
a használati útmutatót!

(A termék eltérhet 
a képen ábrázoltól.)

Higiénés kézfertőtlenítésre 
alkalmazható.

Alkoholos tisztító,
500 ml

A szennyeződéseket 
magas alkoholtartalma 
miatt egy időben egy 
művelettel távolítja el.

(27,75 Ft/db)

 Ft
1739 Ft* helyett

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT9

(186,60 Ft/db)

-%  Ft
4499 Ft* helyett-1700 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT27

Aspicont 500 mg/50 mg,
20 tabletta**

ExtractumPharma zrt. Központ: 1044 Budapest, 
Megyeri út 64.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Enyhe és középerős fájdalmak, mint 
például fejfájás, fogfájás és menst-
ruációs fájdalom tüneti kezelésére, 
továbbá gyulladásos állapotok keze-
lésére. Vízben feloldva is bevehető. Gyógyászati segédeszköznek minő-

sülő orvostechnikai eszköz. CE0373

Utipro® plus, 15 kapszula***

Húgyúti fertőzés tüneteinek kezelésére 
és megelőzésére, vény nélkül kapható 
készítmény. Összetétel: xiloglükán-
zselatin, hibiszkusz és propolisz. 
Csak természetesen!

60%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
1480 Ft

43%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
740 Ft



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

Az ár 2021.10.30-tól 2021.11.19-ig érvényes a Pingvin Patikákban.

Redupetin Dermatológiai 
speciális kozmetikum 

bőrelszíneződésekre és 
pigmentfoltokra 20 ml

D
er

matológiailag

te s z telt

A pigmentfoltokat csökkentő REDUPETIN KRÉM 
intenzíven hat a sötétebb bőrfelületekre, a 
PIGMENTFOLTOKRA és a korral járó 
bőrelszíneződésekre is. 

Redupetin dermatológiai 
krém pigmentfoltokra (20ml)

4 779 Ft helyett

2 899 Ft
Egységár: 144,95 Ft/ml

-39%
KOZMETIKUM FIZETETT HIRDETÉS

323_21_NP_H_REDUPETIN_PINGVIN.indd   1 2021.10.08.   13:36:03
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Sütőtök, a koleszterincsökkentő 
A sütőtök rengeteg karotint tartalmaz. De 
mást is: kalcium, cink, mangán, de még réz is 
van a finom zöldségben. Sülve-főve finom, 
például levesnek, köretnek, sütinek. Az 
őszi-téli időszak fontos vitamin- és ásványi-
anyag-forrása. Rostban gazdag, ugyanakkor 
egy csészényi csupán 50 kalóriát rejt. A sütő-
tök pirított magja a természet koleszterin-
csökkentő ajándéka. Az úgynevezett fitosz-
terol vegyületek – tehát a növényi eredetű 
szterinek – bizonyított módon visszaszorítják 
a „rossz”, tehát alacsony sűrűségű LDL-ko-
leszterin szintjét a vérben, megelőzve ezzel 
az érelmeszesedést és a szívproblémákat.

Dió, a csonthéjas gyümölcs
A- és E-vitaminban gazdag, többféle B-vita-
mint is tartalmaz, például a tiamint, amely 
ideg- és izomvédő, serkenti a növekedést. 
Sok benne a magnézium és a kálium, jelen-
tős a csontképző fluortartalma. A benne lévő 
mangán és réz a vérképzésben segít. A sze-
lén a szívizomgyengeség ellen kiváló, im-
munerősítő. Segíti a szív- és érrendszeri be-
tegségek megelőzését, hozzájárul az erek 
állapotának javulásához.

Sárgarépa, a szem barátja
A béta-karotinban gazdag zöldség a szerve-
zetben A-vitaminná alakulva a szem és a bőr 
egészségéhez szükséges, valamint élelmi 
rostokban, ami jó hatással lehet a vér kolesz-
terintartalmára és a bélrendszer működésé-
re. Rendszeres fogyasztása B13-vitamin-tar-
talma folytán is előnnyel járhat. A minden- 
napos répafogyasztás erősíti az immunrend-
szert, ellenállóbbá teszi a testet – köszönhe-
tően magas vitamin- és ásványianyag-tartal-
mának.

Cékla, a méregtelenítő
A cékla kiváló kálium-, kalcium-, vas-, szilíci-
um- és magnéziumforrás, de tartalmaz re-
zet, cinket, mangánt, ként, jódot, kobaltot, 
krómot, nikkelt, B1-, B2-, B6- és C-vitamint, 
folsavat, niacint és biotint is. Ezenkívül tartal-
maz folsavat is, ami jól hat a hormonokra. Ki-
váló antioxidáns tulajdonsággal rendelkezik. 
Különösen a májra – a test legfontosabb mé-
regtelenítő szervére – van jó hatással. Lúgo-
sít, segíti a vörösvérsejtek képzését, méreg-
teleníti a bélcsatornát, szabályozza az 
anyagcserét, és még a diétába is remekül 
beilleszthető.

Birsalma, az illatos csoda
Hatékonyan csökkenti a megfázás és az 
influenza tüneteit, kiváló gyulladáscsökken-
tő és méregtelenítő, megszünteti a székre-
kedést, elősegíti a fogyást, külsőleg használ-
va javítja a bőr feszességét. Mivel erős 
antioxidáns, a rákot okozó és a sejtek örege-
dését felgyorsító szabad gyökökkel szem-
ben is sikerrel veszi fel a harcot. Bőségesen 
tartalmaz rostokat, káliumot, cinket és mag-
néziumot, tanninokat (csersavak), limonént, 
katekint, pektint, valamint A-, B-, C- és 
P-vitamint.

Káposzta, a rostdús zöldség
C-vitamin-tartalma 40–50 mg/100 g. A télre 
eltett savanyított káposzta nyersen fogyaszt-
va szinte a teljes C-vitamin-tartalmát megőr-
zi, miként a B1- és B2-vitamint is. Aminosa-
vakban gazdag, amely a gyulladások ellen 
fejti ki áldásos hatását. A makuladegeneráció 
megelőzésében a káposztában lévő bé-
ta-karotin játszik szerepet. Magas rosttartal-
mának köszönhető a megfelelő emésztés, 
valamint hogy a székrekedést is képes meg-
akadályozni. Antioxidáns-tartalma magas, 
ezért védi a bőrt a szabad gyökök károsító 
hatásai ellen, és megelőzi a bőr öregedését.

Ősszel még dúskálhatunk a szezonális zöldségekben, gyümölcsökben.  
A szervezet vitamintartalékairól most érdemes gondoskodni.  
Fogyasszon belőlük minél többet nyersen vagy párolva!

az őszi 
kosárba?

Mi kerüljön

életmód 18
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Önvizsgálat lépésről lépésre
Minden hónapban, a menstruációt követő 
ötödik napon ajánlott elvégezni. Menopau- 
zában tetszőlegesen jelöljön ki egy napot 
a hónapban, és utána havonta ugyanezen 
a napon vizsgálja meg magát! Ma már 18 
éves kortól ajánlott gyakorlat, csak pár 
percet vesz igénybe.
Vetkőzzön le derékig, álljon vagy üljön 
erős fényben a tükör elé, vagy zuhanyo-
zás közben is el lehet végezni. A legjobb, 
ha állva, majd utána fekve is megcsinál-
juk. A mellek megtekintésekor ne feledje, 
hogy azok sosem teljesen egyformák.

Mire kell figyelnie?
–  Lát-e változást mellei méretében, 

alakjában?
–  Van-e változás a mellbimbókon, a 

bimbóudvarban?
–  Van-e vérzés vagy váladékozás vala-

melyik mellbimbóból?
– Vannak-e szokatlan bőrelváltozások, 

behúzódások, kiemelkedések a mel-
lein?

A fenti kérdésekre a választ a következő 
módon kapja meg:
1.  Lógassa le lazán a karjait, tekintse meg 

a melleit!
2.  Emelje fel karjait a feje fölé, miközben 

egyik oldalról a másikra fordul, köves-
se a mellek kontúrjának változásait!

3.  Enyhén préselje össze a mellbimbókat: 
nincs-e vérzés, váladékozás?

A kulcsfontosságú mammográfia
A mammográfia az egyetlen vizsgálat, 
amely a mellrák szűrésére alkalmas. Ha-
zánkban 2002 óta működik az ingyenes, 
kétévente ajánlott, szervezett szűrés a 40–
65 éves nők számára. Bár a halálozást 30-
40%-kal tudja csökkenteni a korai felisme-
rés miatt, sajnálatos módon a behívott nők 
40-50%-a jár csak el, annak ellenére, hogy a 
vizsgálat nem fáj, és maximum 2 percet 
vesz igénybe. Ha mindenki megjelenne a 
szűrésen, nagymértékben csökkenne a halá-
lozás – mondja Halom Borbála, a Mellrák-
infó Egyesület elnöke.
A vizsgálatra legalkalmasabb időpont a 
még menstruáló nőknél a menstruációs 
ciklus második hete. Egyébként bármely 
időpontban végezhető.

A lelki megrázkódtatás
Természetes, hogy a diagnosztizált rák 
híre érzelmi krízist, sokkot vált ki, ami 
kellő segítség hiányában krónikussá is 
válhat. A lelki trauma komolyan megza-
varhatja az adott személy érzelmi egyen-
súlyát. A rövid időn belül nem múló lelki 
stressz esetén a beteg és hozzátartozói is 
forduljanak szakemberhez (pszichológus, 
onkopszichológus, mentálhigiénés szak-
ember), aki segítséget, lelki támogatást 
tud adni.
A Facebookon működő zárt és titkos cso-
porthoz is csatlakozhatnak az érintettek, 
ahol igen sok támogatást, hasznos taná-
csot tudnak adni egymásnak (jelentkezés: 
info@mellrakinfo.hu). 

Tanácsok műtét utánra
Részleges vagy teljes melleltávolító műtét 
után már 1-2 nap múlva elkezdheti az óva-
tos gyógytornát, amit a kórházban megmu-
tat a gyógytornász. Érdemes otthon is foly-
tatni, hogy ne ödémásodjon a kar.
A kemoterápiás kezeléstől kiszárad a bőr, 
ezért ápolni kell krémmel, olajjal.
Fontos, hogy lehetőség szerint alumínium- 
és parabénmentes izzadásgátlót használjon!
Ha parókára van szükség, vegyen bam-
buszsapkát, ami egy nagyon vékony anyagú 
sapka, légáteresztő és teljesen természetes 

Mi a mellrák?
Az egyre nagyobb mértékben előforduló 
mellrák a nők leggyakoribb daganatos 
megbetegedése. A nők 40–65 éves kor-
osztályának vezető haláloka, sőt, életkor-
tól függetlenül is a nők halálozásának 
második leggyakoribb oka. Európában az 
összes daganatok okozta haláleset közel 
20%-áért felelős. A mell sejtjeiből kiindu-
ló rosszindulatú daganatos megbetegedés 
leggyakrabban a mell mirigyszövetéből, 
illetve a tejutak falát bélelő hámszövetből 
indul ki. Többféle kezelési módszer léte-
zik rá: sebészeti műtét, kemoterápiás ke-
zelés, sugárkezelés, hormonterápia.

A havi rendszerességű önvizsgálat, az in-
gyenes szűrővizsgálat, az orvos időben 
történő felkeresése kulcsfontosságú. No 
meg az egészséges életmód: a sport, a túl-
zott alkoholfogyasztás mellőzése és az 
egészséges táplálkozás. Az október a 
mellrák elleni küzdelem hónapja. Ennek 
kapcsán Halom Borbálával, a Mellrákinfó 
Egyesület elnökével összegyűjtöttünk jó 
pár hasznos tanácsot olvasóink számára.

alapanyagú. Paróka helyett a kendő is menő.
Ha a kemoterápia miatt kikészül a nyálka-
hártya, kisebesedik a nyelv, használjon öb-
lögetőt, szájvizet, kamillateát, zsályateát!
Kell a megfelelő mennyiségű D-vitamin. 
Napi ajánlott mennyisége felnőtteknek 
3000 NE. 
Gondoljon a vaspótlásra, háziorvossal vagy 
onkológussal egyeztetve ennek leghatéko-
nyabb módjáról.
A sugarazandó terület megéghet, erre több-
féle krém is létezik, amely patikában besze-
rezhető. Kezelés után javasolt alkalmazni. 
Melleltávolító műtét után kényelmes 
melltartót vegyen – erről egyeztetve a se-
bésszel! A rekonstrukciós műtét után 
kompressziós melltartó ajánlott, amelyet 
a sebész ír föl receptre.

Sport a betegség után
A mellrákon átesett nőknél sajnos gyakori a 
limfödéma, emiatt kerülni kell néhány spe-
ciális mozgásformát. Általában az orvosok 
is azt tanácsolják, hogy ne emelgessenek 
nehéz csomagokat, gyerekeket, súlyosabb 
tárgyakat. A kíméletes és rendszeres test-
mozgás hozzásegítheti a hölgyeket a beteg-
ség előtti erőnlét visszaszerzéséhez és az 
ödémásodás megelőzéséhez.
A Pink Ribbon Program a kezdeti legbiz-
tonságosabb sport: a gyógytorna és az aktív 
mozgás között helyezkedik el.
A speed fitnesz, flabélos, power plate kerü-
lendők, mert rezgéseket keltenek a szerve-
zetben, illetve fokozzák a nyirokkeringést 
és a vérkeringést is.
A betegséget követő 2-3 évben semmilyen 
típusú szauna és gyógyvíz használata nem 
tanácsos!

Ön mikor ült le utoljára a tükör elé egy pár perces önvizsgálat 
kedvéért? Magyarországon minden tizedik nőt érint a mellrák, 
évente 2000 nő esik a késői felismerés áldozatává. Pedig az időben 
felfedezett mellrák 95%-ban gyógyítható. 

 – 30 éves kor felett ajánlott évente

– aki bármilyen rendellenességet 
észlel mellein

– akinek a családjában előfordult 
mell- vagy petefészekrák, 30 
éves kor felett ajánlott évente el-
menni ultrahangra, kiegészítve 
mammográfiával és MRI-vel

– akinek implantátuma van

Tükröm, 
tükröm, 

mondd megnékem...

Ki menjen  
ultrahangra?



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

IMMUNERŐSÍTÉS!

Gondtalan

őszt kínálunk!

Készüljön a hideg, esős napokra
a Pingvin Patikákkal!

A Béres Actival Extra fi lmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer**A Béres Actival Extra fi lmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer**A Béres Actival Extra fi lmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer**
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Neil Alden Armstrong az Ohio állambeli 
Wapakonetában született 1930. augusz-
tus 15-én. A Purdue Egyetemen szerzett 
repülőmérnöki diplomát, közben a hadi-
tengerészet kötelékében repülőtiszti ki-
képzést kapott, majd éles bevetéseken 
vett részt a koreai háborúban. Egyszer 
egy bevetés során csak nagy szerencsével 
úszta meg élve a balesetet; visszatérhetett 
az iskolapadba, ahol megszerezte repülő-
mérnöki alapdiplomáját.

Az egyetemet követően egy rövid ideig a 
NACA Lewis Központjában dolgozott 
berepülőként, majd átkerült az eredetileg 
is megpályázott Edwards Légibázisra. Az 
ott települő NACA/NASA-személyzet 
volt a felelős a legkülönlegesebb kísérleti 
gépek berepüléséért, a nagy sebességű és 
magasságú kísérletek lebonyolításáért. 

Neil a repülések során számos kísérleti 
gépet repült. Berepülőkarrierje egyik 
csúcspontja volt az X–15-projektben 
való részvétel, ahol a NASA a későbbi 
Space Shuttle előfutárának számító, ext-
rém magasságokra emelkedni képes és 
extrém sebességeket elérő géppel repült. 
Ezt az időszakot is számos repülőese-
mény tarkította, amikor csak nagy sze-
rencsével tudott megúszni egy-egy éles 
helyzetet.

1962-ben jelentkezett a NASA felhívásá-
ra űrhajósjelöltnek. A NASA második 
űrhajósválogatásán kilencedmagával lett 
az Új Kilencek tagja, és mint ilyen, űrha-
jósjelölt. Szerteágazó kiképzést kapott, 
majd jött az űrhajós tűzkeresztség, a 
Gemini VIII parancsnoki jelölése. A 
Gemini–8 repülésen egy űrrandevú vég-
rehajtása, majd a világ első űrhajók kö-
zötti összekapcsolódásának végrehajtása 
volt a feladat. Ennek sikeres végrehajtása 
után azonban az űrhajó meghibásodása 
folytán egy komoly vészhelyzet állt elő, 
amelyet Armstrong az ájulás szélén, nagy 
lélekjelenléttel oldott meg, igaz, a repülés 
további céljainak feláldozása árán. 

Ezután Armstrong az Apollo–8 tartalék 
parancsnoki megbízatását kapta, majd ki-
csit később a legtörténelmibb küldetés, az 
Apollo–11 parancsnoki kinevezésének 
megtiszteltetése érte. Ennek köszönheti, 
hogy 1969. július 16–24. között járt a 
Holdnál, amelyre július 20-án – társával, 
Buzz Aldrinnal – le is szállt. Armstrong 
elsőként lépett egy másik égitest felszíné-
re. Ekkor mondta el máig fennmaradt hí-
res mondatát – Kis lépés ez egy ember-
nek, de hatalmas ugrás az emberiségnek 
–, majd két és fél óráig tartózkodott a ké-
sőbb hozzá csatlakozó Aldrinnal a hold-
felszínen. 

Kevesebben tudják, hogy Armstrong még 
mondott valamit, de a tévéállomások nem 
vették át. „Üdvözlöm mister X. Y.-t” mon-
datára harminc éven át nem volt hajlandó 
magyarázatot adni. Végül elárulta: „Ami-
kor kisfiú voltam, sokat labdáztunk, s a 
labda néha a szomszéd kertjébe röpült. Az 
egyik nap én voltam a soros a kerítés-
mászásban. A labda egy nyitott ablak alatt 
volt, s amikor odasettenkedtem, a szom-
szédék éppen házaséletet éltek. A férj az 
akkortájt még igen szokatlan szeretkezési 
praktikák egyikét javasolta a feleségnek. A 
nej nem hajlott az ajánlatra, az elutasítás 
egyszerű volt: „Majd ha a szomszéd gye-
reke a Holdra megy...”

Ezután Armstrong más beosztásba került a 
NASA-n belül, repülésekért felelős igaz-
gató lett. Hamarosan elhagyta a NASA-t, 
és a Cincinnati Egyetemen oktatott, egy 
farmon gazdálkodott, cégeknél dolgozott.

Kétszer nősült, először 1956-ban; három 
gyermeke született. Másodszor 1994-ben 
kötött házasságot. 2012-ben szívrendelle-
nesség miatt koszorúér-bypassműtéten 
esett át, de a szövődményekbe augusztus 
25-én belehalt. Az egész amerikai társa-
dalom gyászolta, a kormány nagyszabású 
gyászmisén búcsúztatta. Temetése az At-
lanti-óceánon volt, hamvait a család a 
tengerbe szórta.

Neil Armstrong nevét az egész világ ismeri. Ő az első ember, aki a Holdra lépett. 
Híres mondata szállóigévé vált: „kis lépés (ez) egy embernek, de óriási ugrás az 
emberiségnek”. Az amerikai űrhajós, haditengerészeti repülőpilóta, NASA-vezető, 
egyetemi tanár, farmer és üzletember szívműtétje után halt meg 2012-ben.
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Neil Armstrong élete

Ember  a Holdon! 
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– Mekkora hatással bír a digitális kultú-
ra az emberiségre?
– Ez történelmünk leggyorsabb és legmé-
lyebb átalakulása, amely minden társadalmi 
alrendszert érint. Célom, hogy a jelenségek 
megértésével okosabban, sikeresebben 
változzunk, több ember számára jelentsen 
győzelmet ez az átalakulás. Számos részte-
rülettel foglalkozom a nagy trendek megér-
tése mellett, az oktatással, játékokkal, idősek 
életminőségével, üzleti fejlesztésekkel. 
Az elméleti munka mellett több gyakorlati 
fejlesztésben is részt veszek folyamatosan, 
így testközelből tesztelem és korrigálom az 
elméleteimet. A trendeket, a nagy változáso-
kat figyelem, mert ezek segítségével a jelent 
és a jövőt is jobban megérthetem.
– Mi a virtuális tér gyakorlati haszna?
– Rengeteg alterületen számos haszna van, 
gondoljunk az oktatásra, a vásárlásra, a 
cégek működésére, vagy akár a mindennapi 
szórakozásainkra. Ezek a terek egyre ösz-
szetettebbek, hamarosan minden érzékszer-
vünket lefoglaló virtuális világokban tudunk 
majd társadalmi életet élni. Kutatóként nem 
hozok értékítéletet, csak megfigyelem a tár-
sadalmat, és előrejelzek. Magánemberként 
úgy gondolom, hogy a határ az, amikor azt 
kezdjük érezni, hogy elveszítjük azt, amit 
emberileg fontosnak tartunk magunkban, 
legyen akár ez egy érintés, a természet sze-
retete, az ambivalens érzések, a nyitottság. 
Minél gépiesebben gondolkodunk, annál 
közelebb vagyunk ehhez a határhoz. 
– Hogyan viszonyuljon a gyermek a vir-
tuális világhoz? Jó-e, ha a számítógépes 
játékoktól teljesen eltiltjuk?
– A digitális eszközök használata, a játék, 
a közösségi média ismerete, az internete-
zés, a digitális tartalmak létrehozása mind 
elengedhetetlen képességek. Az a gyerek, 
aki a délutánját kis táncvideó készítésével 
tölti egy közösségimédia-portálra, leginkább 
a barátai elismerésére vágyik, de néhány 
év múlva videószakember lesz, ha tényleg 
ügyes. Gyerekként olyan célokra használjuk 
az internetet, ami az adott életkornak, lelki 
helyzetnek, társadalmi nyomásnak megfelel. 
Ez nem jelenti azt, hogy ezek felesleges 
cselekvések. Két dologra érdemes figyelni: 
az egyensúlyra, illetve a más lehetőségek 
megmutatására. Persze egyértelműen határt 
kell szabni a gyerek számára, ennek a 
határnak a megtalálása mindig az adott szűk 
környezet döntése, nagyon különbözhet. 
Emellett meg kell mutatni más lehetősé-

geket; enélkül nem is kerül be később sem 
a választási lehetőségei köré. Frusztráló, 
amikor kirándulás alatt is végig nyomogatja 
a telefonját, de nyugalom: ami most nem 
tetszik neki, később a kedvenc hobbija lesz 
– mondjuk a túrázás. 
– Mit tanuljon a gyerek, ha sikeres akar 
lenni felnőttként?
– Tanuljon meg tanulni, irányítani, jól hasz-
nálni az eszközöket, és érzékenynek lenni az 
emberi tényezőkre. Életünk végéig, sok csa-
tornán keresztül, de mindennap tanulnunk 
kell, nyitottnak lenni az új dolgokra. Ezek 
nem új diplomák feltétlenül, hanem egy új 
szoftver, egy új alkalmazás, egy új barátság, 
egy új érdeklődési terület, motiváció, önma-
gunk mélyebb és alaposabb megismerése. 
A nyitottsággal saját versenyképességét nö-
veli majd, illetve hatékonyabbá, jobbá teszi 
az életét. A mai eszközök használatánál nem 
a technológiai tudás a kihívás, általában jól 
használható, kézreálló megoldásokkal talál-
kozunk, hanem az értékteremtő használat, 
a megfelelő időben a megfelelő megoldás 
helyes alkalmazása, a kreatív gondolkodás 
megtanulása legyen a cél! Erre készülni 
kell, nem lehetünk kiszolgáltatottak mások-
nak. Az automatizáció és a gépek rengeteg 
monoton és egyre bonyolultabb feladatot 
fognak elvégezni. De a célok, vágyak 
megfogalmazása, a technológia cél szerinti 
használata nem a gépek feladata, nem is 
képesek erre, hanem az embereké.  
A technológia lényegtelen, az ember számít. 
Aki érti az embereket egy adott munkakör-
nyezetben, lakóhelykörnyezetben, vagy egy 
azonos érdeklődésű csoportot, akkor mindig 
lesz munkája, és segítője, nem pótlója lesz 
a gép. 
– Ki tanítsa meg a gyereknek a kritikus 
gondolkodást, ha az iskola nem tudja; 
a közösségi média inkább az elbutítást 
erősíti, a vitakultúra elfojtását segíti elő?
– Az iskola a tanulás és a szocializáció 
legfontosabb területe, ahol a leírható tudás 
mellett számos más képességre is szert tehe-
tünk, szociális viselkedés, kapcsolatok, vi-
láglátás terén. De életünk végéig tanulnunk, 
megismernünk, döntéseket hoznunk kell. 
Nemcsak az iskolában tanulunk, hanem az 
internetről, barátainktól, szakértőktől, akár 
számítógépes játékoktól is. Ez az új világ 
hatalmas felelősséget ró az egyénre, nekünk 
kell a végtelen információhalmazból kivá-
lasztani, hogy mire van szükségünk, mire 
támaszkodjunk, és a döntéseink súlyát mi 

hordozzuk. Ehhez szükséges a kritikus gon-
dolkodás, amit az iskola csak megalapozhat, 
de legjobban az önmagunknak feltett kér-
dések, a minél változatosabb emberekkel és 
forrásokkal való kommunikálás, az érdekek 
felismerése fejleszt. 
– Mi az ember előnye a gépekkel és a 
mesterséges IQ-val szemben? 
– A gépek és a mesterséges intelligencia is 
csak egy eszköz. Sokkal bonyolultabb, és 
összetettebb, mint a kalapács, mert jóval 
bonyolultabb és összetettebb dolgokat kell 
megoldani, de akkor is csak egy eszköz. 
A legfontosabb különbség, hogy ezek már 
annyira bonyolult eszközök, hogy megvál-
toztatják a világlátásunkat, valóságérzéke-
lésünket, ezt tudatossággal tudjuk ellensú-
lyozni. De az ember áll a középpontban, 
a gépeknek nincsenek céljaik, ambivalens 
vágyaik, irracionális döntéseik. Emberek 
vagyunk, a magunk összetettségével együtt, 
akik eszközöket használnak. E technológiák 
nem fáradnak el, nem hibáznak, monotónia- 
tűrésük végtelen. Hagyjuk, hogy végezzék 
el az ilyen munkákat. De ne feledjük, ha 
nem mi irányítunk, akkor termékké válunk! 

dr. Rab Árpád Szörény 
etnográfus, kulturális antropológus  

a Budapesti Corvinus Egyetem docense. 
Fő kutatási témái: e-business, digitális kultúra, 

a mesterséges intelligencia társadalmi hatásai, 
információs társadalom, e-sport, okos város, 
digitális pedagógia. Akadémiai munkássága 

mellett IT-projektmenedzserként dolgozik. 
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„A kreatív 
gondolkodásra  

tanítsuk meg 
a gyereket!”
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Vajon mit csinál egy trendkutató? Rab Árpád neve egyre több ember számára 
cseng ismerősen: a fővárosban élő jövőkutatót az izgatja, hogy az információs 
társadalom, a digitális kultúra miért, hogyan terjed el, és leginkább, hogy 
hogyan változtatja meg az emberiséget. 



• Az ACTIMOVE® Carpalis csuklóstabilizálót  
a Carpalis alagútszindróma enyhítésére  
fejlesztettük ki.

• Az anatómiai formájú rögzítő a csukló  
stabilizálásával segít a fájdalom kezelésében  
és a helyes pozicionálásban.

• Tehermentesítő hatású, mivel a kéz  
a merev, szögletes rögzítővel megtámasztott  
tenyérpárnán nyugodhat.

• Az egyedülálló nyitott kialakítás teljes  
ujjmozgást és kézhasználatot biztosít.

• A fájdalomcsillapítást és gyógyulást  
a termék által biztosított folyamatos  
terápiás kompresszió és az egyenletes  
meleg hőérzet segíti.

• A kiváló neoprénmentes anyagnak  
köszönhetően kényelmes  
és jó légáteresztő  
képességű.
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A fogamzásgátlók alkalmazása és az emlődaganat ki-
alakulásának kockázata közötti összefüggést több tanul-
mányban vizsgálták. A kérdéssel foglalkozó egyik legát-
fogóbb tanulmány, több mint 150 ezer nő bevonásával és 
54 vizsgálat együttes értékelésével arra a megállapításra 
jutott, hogy az emlőrák kockázata enyhén emelkedik 
azokban, akik az elmúlt 10 évben használtak fogam-
zásgátlót, azokhoz képest, akik sosem használtak. Más, 
hasonlóan nagyszámú beteg bevonásával végzett vizs-
gálatok azonban nem találtak összefüggést az emlőrák 
és a fogamzásgátlók használata között. Az eredmények 
tehát emlődaganat esetén nem egybehangzók. 
Más daganattípusok esetén azonban a fogamzásgátlók 
védő szerepe meggyőzőnek tűnik. Egy idén februárban 
megjelent tanulmányban a hosszú távú fogamzásgát-
ló-használat és az emlő-, petefészek- és endometriumrák 
(a méhnyálkahártya daganata) kialakulásának időfüggő 
összefüggését vizsgálták. A vizsgálat során 256 661 egye-
sült királyságbeli, 1939 és 1970 között született nő adatait 
elemezték. Felmérték a fenti daganatok előfordulását kö-
rükben, valamint azt, hogy mikor és mennyi ideig használ-
tak fogamzásgátlót. Mivel a vizsgálatba bevont, leginkább  

fiatalabb korukban fogamzásgátlót használó nők napjaink-
ra érnek abba a korba, amikor az emlő-, petefészek- és méh- 
daganat jellemzően megjelenik, az ő bevonásukkal nyert 
eredményekből a fogamzásgátlók hosszú idejű használa-
tára vonatkozó következtetéseket lehetett levonni. 
Az eredmények szerint a fogamzásgátló-használat 
felfüggesztését követően két évig volt emelkedett az 
emlőrák kockázata, a petefészek- és méhrák azonban 
a szerek elhagyását követően még 15 éven át ritkán 
fordult elő. A vizsgálat arra a következtetésre jutott te-
hát, hogy a fogamzásgátlók használata nem növelte az 
emlőrák élethosszig tartó kockázatát, viszont hosszabb 
távon csökkentette a petefészek- és méhdaganatok 
kockázatát. 
A fogamzásgátló módszerek, így a szájon át szedett hor-
montartalmú készítmények (fogamzásgátlók) előnyeinek 
és kockázatainak jobb ismerete segíthet az orvosoknak 
és betegeknek kiválasztani a legmegfelelőbb módszert. 
Azt mindenesetre célszerű észben tartani: ezek a gyógy-
szerek befolyásolják a hormonrendszert, alkalmazásuk 
a szakemberek és a páciensek részéről egyaránt felelős 
magatartást kíván.
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Lefűzve hasznos lehet az egész csalá
dna
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FOGAMZÁSGÁTLÓK
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– haszon vagy kockázat?
Fogamzásgátlók
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A hormontartalmú fogamzásgátlók 1960-as években történő meg-
jelenése jelentős változást hozott az emberek szexuális szokásaiban. 
Becslések szerint bevezetésük óta a nyugat-európai nők közel 80 
százaléka használta ezen szereket. Alkalmazásuk előnyeit és hátrá-

nyait számos kutatás vizsgálja napjainkban is. 

dr. Tóth Barbara cikke
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Erőteljesen enyhíti  
a mozgásszervi fájdalmat.

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

meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

dexketoprofén

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

Vény nélkül kapható gyógyszer 
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Ne hagyd, hogy a fájdalom 
tükrözze az életed! 
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Elkészítése:

 

 

Hozzávalók:

Elkészítése:

a muszakához:
• 1 kg burgonya
• 3 nagy padlizsán
• 2 nagy cukkini
• 4 db zöldpaprika
• 4 nagy csiperkegomba
• 1 dl olívaolaj
• 35 dkg kecske-  

vagy más sajt
• fahéj, szerecsendió
• só, bors
• 5 dl paradicsomszósz

a Mornay-szószhoz:
• 8 dl tej
• 3 ek. vaj
•	3	púpozott	ek.	finom-

liszt
• szerecsendió
• 3 db tojássárgája
• 5 dkg sajt
• só, bors 

A padlizsánokat felszeleteljük, besóz-
zuk. Elkészítjük a mediterrán paradi-
csomszószt.	Az	összes	zöldséget	előké-
szítjük, és kb. 3 mm-es szeletekre vágjuk, 
a	zöldpaprikát	 csak	kettőbe.	Egy	nagy	
sütőtepsit	 megolajozunk,	 elkezdjük	 a	
rétegezést,	a	burgonya	legyen	az	első	és	
utolsó sor. A burgonya után a padlizsán, 
a paradicsomszószból kicsit rálocso-
lunk, pár csepp olívaolaj, mehet rá a 
zöldpaprika, a gomba, a paradicsom-
szósz nagy részét rálocsoljuk most, kö-
vetkező	sor	a	cukkini,	utána	a	burgonya,	
kis olívaolajos locsolás, só, bors és a 
paradicsomszósz utoljára. A sorok közt 
megszórhatjuk reszelt sajttal. A tepsit 
befedjük, kb. 2 óráig sütjük. Elkészítjük a 
Mornay-szószt. Ha megsültek a zöldsé-
gek,	levesszük	a	fedőt,	mehet	rá	a	Mor-
nay-szósz, a szerecsendió, fahéj, bors, 
reszelt sajt. Fél óra alatt készre sütjük.

Hozzávalók:

Vegetáriánus muszaka
A híres görög ételt ezúttal húsmentesen ajánljuk figyelmükbe.

Hordós 
káposzta

Minden edényt, gyalut, kést, vágódeszkát, mérőpoharat,  
a fűszerpaprikát is alaposan mossuk meg, töröljük szárazra. 
Nagyon fontos, hogy minden tiszta legyen, mert enélkül 
könnyen megromlik a káposzta.

• 30 kg káposzta
• 100 dkg asztali só
• 20 g fekete bors
• 20 g köménymag
• 30 db boróka- 

bogyó
• 8 db babérlevél  

(1 csomag)
• 7 db száraz  
fűszerpaprika

• 1 kg vöröshagyma

R E C E P T E K

Eltávolítjuk	a	 fejes	 káposzta	 külső	 leveleit,	 félbevágjuk,	 kivágjuk	
a torzsákat. Fél marék sót szórunk a hordó aljába, ezt letakarjuk 
néhány egészséges és tiszta káposztalevéllel. 2 kg-os adagokban 
a legyalult káposztát beletesszük a cseréphordóba. Minden sor-
ra 6 dkg só (1 kg káposzta, 3 dkg só), néhány szem borókabogyó 
és	bors,	teáskanál	köménymag,	3-4	babérlevél,	1-2	fűszerpaprika	
kerül.	Ezt	hozzáforgatjuk	a	szálas	káposztához,	és	gumikesztyűs	
ököllel ledöngöljük. A harmadik réteg döngölésénél már fel kell 
jönnie a káposztalének. Ha a hordó harmada megtelt, tehetünk 
bele egészben hagyott káposztafejet: vágjuk ki a káposzta torzsá-
ját, de a fejet hagyjuk egészben. Az így keletkezett lyukat töltsük fel 
sóval. A talpára állítva tegyük a hordóba, köré és fölé szálas ká-
poszta kerüljön, alaposan ledöngölve. A cserépedénynek nem kell 
csurig lennie, hagyjunk 10-20 cm-t az edény pereméig. Gyaluljunk 
le néhány fej vöröshagymát, szórjuk meg az utolsó réteg káposz-
tát, dobjunk rá néhány szem borsot, borókát, babért. Tisztítsuk meg  
az edény száját és a víztartó árkot. A vöröshagyma meggátolja a 
rosszindulatú	baktériumok	elszaporodását.	Tegyük	rá	a	fedőt,	tölt-
sük fel a víztartó árkot tiszta vízzel. A hordót állítsuk meleg helyre: 
az erjedés kezdetén 20-25 fokos helyiségben legyen. Ha hidegebb 
van, nem, vagy csak nehezen indul meg a tejsavas erjedés, a ká-
poszta megkeseredik, megromlik. Az a jó, ha néhány óra elteltével 
már hallani lehet, ahogy buborékok pattannak szét a vízben. Miu-
tán	leáll	a	2-3	hetes	erjedés,	mehet	a	hűvösebb	helyre.	Így	biztos,	
hogy friss, ropogós savanyú káposztánk lesz egész télen.
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Milyen gyakran javasolt a mellrákszűrés?

Kétévente minden fiatalnak javas-
lom azért, hogy minél korábban 
kiszűrhetőek legyenek a daganatos 
megbetegedések.

Marika (61),  
rokkantnyugdíjas, Makó

Noémi (36),  
eladó, Kecskemét

Évente. Így hamarabb felismerhető 
az elváltozás. 

Évente mindenképpen javasolt  
a szűrés. 

Évente, mert a megelőzés nagyon 
fontos. 

Erzsi (70),   
nyugdíjas, Makó

Icus (68), 
nyugdíjas, Kecskemét

www.keresztrejtveny-reklam.hu
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Nyerje meg Ön!

Fejtse meg a rejtvényt, vágja ki, tegye borítékba, majd vigye be az Önhöz legközelebbi Pingvin Patikába! A borítékra 
írja rá a nevét, postacímét, telefonszámát és e-mail-címét. Részletek: https://pingvinpatika.hu/rejtveny Beküldési  
határidő: 2021.11.12. Sorsolás: 11.19. Csomag tartalma:  Tropy Kalcium + Magnézium + Cink filmtabletta, Tropy Gumi-Brumi 
C-vitamin gumitabletta, Tropy Ginkgo Biloba 80 mg filmtabletta (90db). A Pingvin magazin XI. évfolyam 13. számában sze-
replő nyereményjáték nyertese: Fekete-Szabó Gabriella.

vándorokagyafúrtAz

Volt egyszer három vándor. Nagyon 
szegények voltak; ezért összebeszél-
tek. Azt mondta az egyik:
– Te kenyérért mégy. 
Azt mondta neki a másik: 
– Te meg húsért mégy. 
Akkor az, aki kenyérért ment, vett 
kenyeret meg ennivalót öt krajcárért. 
S azt mondta a boltosnénak, hogy 
adjon vele egy lányt, attól elküldi az 
árát. Mikor az erdőbe értek, bele-
ejtette az egyik kenyeret a sárba, s 
odaadta a lánynak, hogy vigye vissza, 
és hozzon helyette másikat. Míg az 
visszament a kenyérrel, ő elszökött 
azzal, ami nála volt. Meg is hozta a 
lány a másik kenyeret, de a vándor-
nak csak hűlt helyét találta. A másik 
vándor húsért ment, s vett is egy ne-
gyed kilót. És kérte, adjanak vele egy 
fiút, attól elküldi az árát. Útközben 
betért a paphoz, és kérte, gyóntassa 
meg a fiút. Azt mondta a pap, küldje 
be a szobába. A fiú be is ment, a 
vándor meg kapta a negyed kiló húst, 
és elszökött vele.
A pap gyóntatni kezdte a fiút, de az 
folyton csak azt hajtogatta: 

– Tisztelendő páter, megfizetik azt  
a negyed kilót?
– Te buta paraszt – mondja erre a pap 
–, mit fecsegsz itt összevissza? 
S nem tudta tovább gyóntatni; behívta 
a szolgáját, hogy kergesse el a fiút. 
Így hát nem kapta meg a negyed kiló 
hús árát. Most már volt a vándorok-
nak kenyerük meg húsuk. Bementek 
egy vendéglőbe, és odaadták a húst 
a kocsmárosnénak, hogy süsse meg 
nekik, és sört is adjon, egy-egy kor-
sóval. Mikor jóllaktak, mindegyikük 
úgy tett, mintha fizetni akarna. Végül 
azt mondták a kocsmárosnénak, 
bekötik a szemét, s próbálja megfogni 
őket; amelyiküket megfogja, az fizeti 
ki a számlát. A kocsmárosné egyre 
csak körbe kergette őket; közben 
ők csendben kinyitották az ajtót, és 
megszöktek. Az asszony meg tovább 
kergette őket körbe. 
Végül megjött az embere a templom- 
ból; a kocsmárosné megfogta, és 
rákiáltott: 
– Te fizetsz! 
Azt mondja erre az ember: 
– Te buta fehérnép, mit csinálsz itt?

Labirintus

1



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:

-31% kedvezménnyel!

TROPY C-vitamin 100 mg
rágótable� a 100 db

régi ár: 1299 Ft, megtakarítás: 400 Ft
(8,99 Ft/db)

 899 Ft

Az árak 2021. október 30-tól 2021. november 19-ig érvényesek

TROPY Cink 20 mg fi lmtable� a 60 db 979 Ft 16,32 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 Echinacea + béta glükán fi lmtable� a 100 db 1 999 Ft 19,99 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 Multivitamin gumitable� a 
60 db 3 449 Ft 57,48 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 Lecitin 1200 mg lágyzselatin kapszula 100 db 1 999 Ft 19,99 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 Szelén 50 µcg fi lmtable� a 60 db 899 Ft 14,98 Ft/db

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

TROPY Tőzegáfonya 300 mg fi lmtable� a 60 db 1 199 Ft 19,98 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 fi lteres 25 db 329 Ft  13,16 Ft/fi lter

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

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/g

TROPY Kamillavirág 50g 529 Ft 10,58 Ft/g

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

 239 Ft

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

2999 Ft

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

2999

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

3599 Ft

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

TROPY

 979 Ft

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

 979

1699 Ft

TROPY Gumi-Brumi 
D3-vitamin 
gumitable� a 60 db
28,32 Ft/db

2949 Ft

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