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„Tegnap harangoztak, / Holnap harangoznak, 
/ Holnapután az angyalok / Gyémánthavat hoz-
nak.” Már nem kell sokat várnunk, hogy Ady 
Endre Kis karácsonyi éneke valóra váljon! 
Megint eltelt egy év, ismét az adventi készü-
lődés időszakában köszönthetem magazinunk 
hűséges olvasóit.
És ezt teszik kollégáim is, természetesen az 
egészség jegyében! Beszéljünk komolyan ro-
vatunkban arra buzdítják Önöket, a megelőzés 
érdekében jövőre vegyenek részt minél több 
szűrővizsgálaton, ellenőriztessék vércukorér-
tékeiket, vérnyomásukat! Így nyugodtabban 
telhet a következő esztendő.
Van pár jó tippünk arra is, mit együnk az ideális 
vérnyomás megőrzése érdekében, erről szól az 
Egészségtár. Életmódrovatunk az ünnepre való 
hangolódást segíti: a karácsonyi népszokások-
ról és a közös adventi készülődésről szól.
Gyereksarok rovatunkban folytatjuk a visel-
kedési rendellenességek témakörét, ezúttal a 
tikkzavarról és a gyermekkori kényszerbeteg-
ségekről írunk.
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Ki lehetne méltóbb alany karácsonyi Híresek és 
betegek rovatunkban Humphrey Bogartnál? A 
Casablanca és a filmtörténet örökös sztárja szá-
mára a közönség szent volt, bár ő maga ezzel 
nem büszkélkedhetett. Nagy nőcsábász hírében 
állt, aki habzsolta az életet. Vesztét is ez okozta. 
És íme, egy másik sztár, hazai vizekről. Né-
meth Kristóf mondhatni, beköltözött a magyar 
háztartásokba azzal, hogy az elmúlt években a 
legtöbb hazai sorozatban szerepelt. Szereti a 
műfajt, de mást is, most például egy új műfaj, a 
stand-up színház megteremtésén dolgozik, de a 
fakanál is ügyesen forog a kezében.
Ünnepi receptekből és meséből ezúttal sem lesz 
hiány, rejtvényt, játékos feladványt, horoszkó-
pot is találnak az év utolsó magazinjában.
Heltai Jenő December című versrészletével 
kívánok minden olvasónknak békés, áldott ün-
nepeket. Valamennyi kollégám nevében is kö-
szönöm, hogy 2021-ben is a Pingvin patikákat 
választották.
„Hová lett az isteni kenyér, / Mely azért volt, 
hogy mindenkinek / Jusson belőle egy karéj? / 
Alig maradt belőle egy decemberre való / Egy 
napra való / Egy estre való, / Egy karácsonyest-
re való! / Talán imádkozni kellene! / Vagy visz-
szanézve arra, mi mögöttünk van, / Megfogni 
egymás kezét, / Összebújni, egymást megölelni 
/ És utolsó szikrájából annak, mi bennünk em-
beri, / Új tüzet rakni új jövőhöz / És friss ke-
nyérsütéshez.”

Dr. Nagy Ildikó
gyógyszerész-tanácsadó 

Pingvin Patikák

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

Kedves Olvasó! 

Gyógyszertárunk a szentesi Nagyörvény utcai Pingvin Patika fiókpatikájaként 
nyílt meg 2006-ban. Kétfős szakszemélyzetünk, amely egy szakgyógyszerész-
ből és egy, a településen élő eladó-pénztáros kolléganőből áll, hétfőtől pénte-
kig, 8-tól 12 óráig várja Önt és kedves hozzátartozóit. 

Örömmel tudatjuk, hogy a patikáinkban forgalmazott termékek köre szinte 
napról napra bővül! Így a gyógyszerek, kötszerek és gyógyászati segédesz-
közök mellett megtalálhatnak minden egyéb terméket, amelyek gyógyszer-
tárban is forgalmazhatók; például étrend-kiegészítőket, táplálékkiegészítőket, 
tápszereket, bébiételeket, tisztálkodási szereket. Mivel a gyógyítás mellett 
nagy hangsúlyt fektetünk az egészségmegőrzésre és az egészséges élet-
mód elsajátítására is, így ez a bővülő termékkör nagyban segíti a mindennapos 
munkánkat.

A kisközség nagy előnye, hogy szinte minden beteget személyesen ismerünk, 
így hamar kialakul a bizalom. Jól ismerjük az általuk szedett gyógyszereket, 
ezért hatékonyan tudunk nekik segíteni az új készítmények megfelelő kiválasz-
tásában is. 

Ezúton szeretnénk megköszönni törzsvásárlóinknak és új vásárlóinknak, hogy 
minket választanak nap mint nap! Ha bármilyen kérésük vagy kérdésük van, 
kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal!

dr. Muzsik Réka
gyógyszertárvezető

bemutatkozó3

bemutatkozik a

December
derekegyházi

patikaKossuth Lajos utca 4.



Orvostechnikai eszköz, mely egyben gyógyászati segédeszköznek is minősül. Felnőtteknek és 12 éven felüli gyerekeknek.
FORGALMAZZA: NATURPRODUKT KFT.   I   2046 TÖRÖKBÁLINT, DEPO PF. 8   I   INFO@NATURPRODUKT.HU

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

 • allergiás panaszok,
 • arcüreggyulladás,
 • orr- és melléküregek gyulladása és 
 • különböző eredetű nátha esetén.

...ÉS FELLÉLEGEZHET

 Az ár 2021.12.11-től 2022.01.07-ig érvényes a Pingvin Patikákban.

ClinSin med 
Orr- és melléküregöblítő készlet

1 flakon + 16 tasak

3 709 Ft helyett

2 499 Ft
Egységár: 156,19 Ft/tasak-33%

360_21_NP_H_CLINSINMED_PINGVIN_feloldal.indd   1 2021.11.24.   15:10:52

HAJHULLÁS?VIZSGÁLJUK 
MEG KÖZELEBBRŐL!

Helyi képviselet: Ewopharma Hungary Kft.
1021 Budapest, Budakeszi út 73/f
Tel.: +36 1 200-4650
E-mail: info@ewopharma.hu

*Revalid® Regrowth Serum: Egy kettős-vak, placebo-kontrollált klinikai vizsgálatban, amely képzett bőrgyógyászok felügyelete alatt za-
jlott, 26 alopéciás (3-4 fokozatú), 18-70 év közötti férfi  fele kapott 3% Redensyl®-t tartalmazó formulát. Amennyiben kozmetikumainkkal 
kapcsolatosan mellékhatás lépne fel, kérjük,  késedelem nélkül az alábbi e-mail címen jelentse be: pharmacovigilance@ewopharma.hu
A dokumentum lezárásának dátuma: 2021.03. EWO-HU/REVALID/2021/10v8

REVALID® 
STIMULATING SHAMPOO 

200ml

REVALID® 
REGROWTH SERUM 
50ml

AKÁR 28 000 ÚJ HAJSZÁL
a Serum 3 hónapig tartó 
mindennapos használata után!*

          A REDENSYL® ÖSSZETEVŐ:
• Csökkenti a hajhullást

• Fokozza a hajnövekedést

• Dúsabbá teszi a hajat

• Célzottan hat 
a hajhagymák őssejtjeire

5 év: Pingvin Patika, 
Szolnok, Jubileum tér 5. 

5 év: Pingvin Patika, 
Nyíregyháza, Búza u. 32.

5 év: Pingvin Patika, 
Kisújszállás, Arany János u. 2.

15 év:
Pingvin Patika, 
Derekegyház, 
Kossuth u. 4/A 

5 év:
Pingvin Patika, 
Hódmezővásárhely, 
Tornyai J. u. 2/a

2021-ben működésük
jelentős évfordulóját ünnepelték:
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Ha visszagondol gyerekkora karácsonyaira, biztosan illa-
tok is társulnak hozzá. A narancshámozás pillanatai, a gő-
zölgő töltött káposzta, az éppen sülő mézeskalács... Ne 
dobja sutba a hagyományos karácsonyi fogások receptje-
it, ezek is hozzájárulnak az ünnepi hangulathoz.

Bár egyre kevesebb 
otthonban hangzik fel 

szenteste a Csendes éj 
és a Pásztorok, 

pásztorok, ezek 
nagyban hozzájárul-

nak a meghittséghez, 
a szeretet érzéséhez. 

 A karácsonyi mise 
megható perceiről 

meg nem is beszélve... 
Ha teheti, ne hagyja ki 
az éjféli misét, igazán 

méltó megkoronázása 
ez a karácsonynak,  

az összetartozás 
érzésének.

A gyerekek megannyi 
karácsonyi éneket 
tanulnak az óvodában, 
iskolában, és az ünnep 
közeledtével szívesen 
dúdolgatják ezeket. 
Miért lenne az éneklés 
csakis a gyerekek 
dolga? A felnőttek is 
bátran bekapcsolód-
hatnak, segítségként 
ott a lejátszó... no meg 
a gyerekek fesztelen-
sége.

Mit kapjon a gyerek 
és mit a nagyi? Nem 

kis feladat egyedül 
megvásárolni az 

ajándékokat, felkutat-
ni a családtagok 

titkos vágyait, kikér-
dezni a barátokat, mit 

szeretne kapni a 
közös barát... Ha 

ebben van segítsége, 
mondjuk a párja, az 

ajándékozás öröme is 
nagyobb élmény lesz. 

És ne feledkezzen 
meg társáról sem, 

még egy apró 
meglepetés is 
gesztusértékű.

Szentestére minden 
legyen kész! De ne 
csak a háziasszony 
feladata legyen 
minderről gondoskod-
ni. A közös tervezés és 
megvalósítás többem-
beres „hadművelet”. 
Bátran vonja be az 
adventi időszakba 
párját és a gyerekeket 
is. Ha együtt készül-
nek, az öröm is  
közös lesz.

Ha ugyanabban az otthoni szerelésben szervírozza a karácso-
nyi menüt, amiben egész évben hámozza a krumplit és teregeti 
a ruhákat, aligha járul hozzá az ünnepi hangulat megteremté-
séhez. Egy csinos, de nem hivalkodó ruha, szép frizura, ápolt 
megjelenés emeli az ünnepélyességet.

Nem is hinné, milyen kelle-
mes pillanatokat okozhat a 
jóga. Jólesően nyújtja a 
berozsdásodott izmokat és 
ízületeket, segít letornázni a 
nagy lakomákat, ráadásul 
akár a nappaliból is gyakorol-
hat. És nem csak ön: a 
gyerekek szívesen vesznek 
részt olyan új tevékenységek-
ben, amelyek a szüleiknek is 
örömet okoznak. Ez a közös 
tevékenység utólag nagyon 
jó emlékként marad meg 
mindannyiukban.

Mikor volt olyan utoljára, hogy az egész család együtt volt 
és békésen beszélgetett? Van-e arra idő a hétköznapok 

rohanásában, hogy leüljön a gyerekeivel, unokáival 
társasjátékozni? Mikor vették elő utoljára a felnőttek a 

kártyapaklit? Csak nem tavaly karácsonykor? Teremtsen 
lehetőséget a semmittevésre, a nem sietős délutánokra, a 

nyugalomra.

Karácsonyi illatok...

...és hangok

Énekelni  
nem ciki

Közös  
készülődés

Gondolkodjanak 
együtt!

Nem csinálni semmit

Mozgás, még karácsonykor is

Újítson be! 

A szépen feldíszített fa, az ünnepi dekoráció,  
a gazdagon megterített asztal egytől egyig fontos 

kelléke a szeretet ünnepének, de mégsem minden! 
Az igazán meghitt pillanatokhoz más is kell.

Varázsoljon



TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATUNKAT!
Az ajánlat érvényes: 2021. december 11-től 2022. január 7-ig, ill. a készlet erejéig.
A kínálat patikánként eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a patikákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.

Forintért és törzsvásárlói pontokért is kapható termékkínálatunkból:

Schauma női
ajándékcsomagok, 
különféle 

Fa női ajándék-
csomagok, különféle 

(845,00 Ft/cs.)

 BÓNUSZ
PONT

 Ft




VAGY

Adidas tusfürdő, 
női, férfi , különféle,
400 ml

(1,73 Ft/ml)

 BÓNUSZ
PONT

 Ft




VAGY

BradoLife folyékony 
szappan, fertőtlenítő, 
különféle,
350 ml

(1,92 Ft/ml)

 BÓNUSZ
PONT

 Ft




VAGY

BradoLife anti-
bakteriális tusfürdő, 
különféle, 400 ml

(1,43 Ft/ml)

 BÓNUSZ
PONT

 Ft




VAGY

( 9,25 Ft/ml)

 BÓNUSZ
PONT

 Ft




VAGY

Axe after shave, 
különféle,
100 ml

ÚJ!

A TÖRZSVÁSÁRLÓNK!
Legyen Ön is

(845,00 Ft/cs.)

 BÓNUSZ
PONT

 Ft




VAGY

Komplex mikroflóra
támogatás az

egész családnak

Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozást, valamint az egészséges életmódot. Forgalmazza: Sirowa Hungary Kft. 1117 Budapest, Alíz u. 4.

compiflora_hirdetes_210*145_2.indd   1 2021. 11. 10.   12:04

Eredeti ár: 4 199 Ft
Megtakarítás: 1 400 Ft ( 33%)
Egységár: 69,98 Ft/db
Akció időtartama: 2021.12.11.-2022.01.07

akciós ár:

2 799 Ft

100 mikrogramm organikus szelénnel
a normál pajzsmirigyműködésedért, 
keserű narancs a zsír- és szénhidrát 
anyagcsere támogatásáért, valamint
guaranával a súlykontroll segítéséért.

Klimin Beauty kollagénnel és hyaluronsavval 
hozzájárul a bőr szépségének megőrzéséhez. A 
kollagén a bőr kötőszöveteinek fontos szerke-
zeti építője. A hyaluronsav a bőr hidratáltságát 
biztosítja vízmegkötő képességével.
*A napi bevitel (1 kapszula) hatóanyag tartalma.

800 MG* KOLLAGÉNNEL 
A BŐRFESZESSÉG MEGŐRZÉSÉÉRT!

Eredeti ár: 3 499 Ft
Megtakarítás: 1 200 Ft (34%)
Egységár:  76,63 Ft/db
Akció időtartama: 2021.12.11.-2022.01.07

akciós ár:

2 299 Ft

Eredeti ár: 6 029 Ft
Megtakarítás: 2 130 Ft (35%)
Egységár: 48,74 Ft/db
Akció időtartama: 2021.12.11.-2022.01.07

akciós ár:

3 899 Ft

A keserű narancs és kóladió hozzájárul 
a súlycsökkentéshez, míg az ázsiai 
gázló támogatja a könnyű láb érzést, 
ligetszépe olaj pedig hozzájárul az 
egészséges bőr megőrzéséhez.

VÁLTOZÓKORI 
KARCSÚSÁGODÉRT!
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gyereksarok 10

gondolatok, cselekedetek megnehezítik a 
mindennapi életet, a gyermek nem akarja 
ezeket megtenni, de úgy érzi, hogy muszáj, 
mert ha nem, akkor annak valami szörnyű 
következménye lesz. A típusos kényszer-
gondolatok általában zavaró gondolattöre-
dékek, amelyek gyakran tragikus tartalmú-
ak, balesetek, erőszakos cselekedetek, 
vagy szennyeződésekkel kapcsolatosak. 

Kényszeres kézmosás
Sokféle cselekvés megjelenhet, lehetnek 
tisztálkodással kapcsolatos kényszerek, 
például állandó kézmosás, kényszeres 
szimmetriára való törekvés, gyűjtögetés, 
számolgatásos, ismétléses rituálék. Gyak-
ran a lefekvéssel, felkeléssel, öltözködés-
sel és iskolába menéssel kapcsolatos kü-
lönböző szertartásos cselekedetek 
(bepakolt táska többszöri ellenőrzése, házi 
feladat többszöri ellenőriztetése a szülővel, 
és ha a szülő nem megfelelően cselekszik, 
vagy nem a megszokott hangsúllyal szól, 
akkor az akár az egyébként szelíd gyer-
mekből tettlegességet válthat ki). 
Az esti rituálék elhúzódása krónikus al-
váshiányt válthat ki. Mivel a gyermek tár-
sai előtt próbálja kényszerét titkolni, 
frusztrációja még inkább fokozódik, amely 
szorongásos zavarhoz vezet.

Fiúknál gyakoribb
A korai kezdetű OCD általában fiúknál 
gyakoribb, családi halmozódás előfordul. 
Sok közös vonás van a tikkzavar és az 
OCD között, együttesen is megjelenhet, 
de két különböző betegségről van szó. 
Ezenkívül az OCD gyakran társul de-
presszióval, szorongásos zavarral, autiz-
mussal, skizofréniával. Kezelésében a 
viselkedésterápia, illetve a gyógyszeres 
kezelés segíthet. 

lyos forma. 80 százalékban kinőhető, 20 
százalékban megy át súlyosabb formába.
Kisgyermekkorban gyakran vannak jelen 
tikkszerű mozgásformák, ezek általában 
ártalmatlan jelenségek, viszonylag rövid 
ideig vannak jelen, nem változó mintázatú-
ak, és belőlük a gyermek könnyen kizök-
kenthető.

Egy év a vízválasztó
Ha egy éven belül szűnnek a panaszok, ak-
kor átmeneti tikkzavarról beszélünk, a tar-
tós tikkzavar diagnózisa 1 éven túl fennál-
ló tünetek esetén állítható fel. A tünetek 
sokszor hullámzóak, tünetmentes periódus 
is lehet állapotromlás előtt. Számuk, típu-
suk, gyakoriságuk és megjelenési helyük 
gyakran változik.
A tikkzavarok mellett gyakran van jelen 
ADHD (Attention Deficit and Hyperac-
tivity Disorder), OCD, illetve autizmus. 
A tikkzavaros gyermekek életminősége 
általában a társbetegségek jelenlététől 
függ. Több magasan funkcionáló autistá-
nál megfigyelhető tikkzavar. Ha tikkza-
var gyanúja merül fel, a többi felsorolt 
betegséghez hasonlóan gyermekpszichiá-
terhez vagy pszichológushoz ajánlott 
fordulni.
A nem gyógyszeres kezelés során a tikkre 
való késztetést nem lehet megszüntetni, de 
a beteg megtanulhatja irányítani a tikkjét. 
A tikkzavar kezelése akkor indokolt, ha a 
tünetek rontják az életminőséget, szenve-
dést okoznak, illetve a gyermek életkorá-
ból adódóan motivált lehet a tikkek csök-
kentésére. 

OCD
– Az obsessive-compulsive disorder 
(OCD) gyermekkori kényszerbetegség, 
amelyet a mindennapi életet befolyásoló 
kényszergondolatok és kényszeres csele-
kedetek jellemeznek – mondja dr. Krenács 
Dóra.
A cselekvés célja általában a szorongás 
csökkentése. Közös vonás, hogy ezek a 

Dadog, csoszog, utánoz
A mozgási jelenségek lehetnek enyhék, a 
fej-nyak területére koncentráltak (például 
grimaszolás, hunyorgás, pislogás, szájhú-
zogatás) vagy nagyobb volumenű, szándé-
kos cselekvést imponálók is, mint rúgás, 
guggolás, érintgetések, csoszogás, ugrálás. 
A hangadás lehet hümmögés, krákogás, 
köhécselés, szipogás, utánzás, szóismétlés. 
Obszcén szavak vagy mozdulatok is meg-
jelenhetnek, vagy akár a hangszín megma-
gyarázhatatlan váltakozása, valamint a 
csak időnként jelentkező dadogás is lehet 
egyfajta tikk.
Előfordul, hogy egyféle tikk van csak je-
len, de lehet komplex is a betegség, ez fi-
gyelhető meg Tourette-szindrómában 
(legalább kétféle mozgási tikk mellett 
hangadási tikk is). Súlyos esetben viselke-
désük lehet önsértő, illetve másokra is ve-
szélyes – például ütögetés, harapás, de ez 
rendkívül ritka.
Magát a tikket általában megelőzi egy ér-
zet, amit a betegek viszketéshez, nyomás- 
érzéshez hasonlítanak. A cselekvéseket 
énidegennek érzik, de sokszor megpróbál-
ják megmagyarázni azokat. „Azért dörzsö-
löm a szemem mindig, mert viszket”. 

Kisgyerekeknél gyakori
A tikk akaratlan jelenség, de valamilyen 
szintig akaratlagosan befolyásolható, el-
nyomható. Az OCD-vel ellentétben a tikk-
zavarnál nem a szorongás csökkentése a 
cél a cselekvés végrehajtásával, sőt, sok-
szor éppen az csökkenti a szorongást, ha 
sikerül visszatartani a tikket.
A stressz és a kialvatlanság fokozza a 
tikkek intenzitását és számát, vagy bár-
milyen heves érzelmi impulzus (hirtelen 
öröm, izgatottság, a koncentrált figyelem) 
növeli előfordulását. Egyedül a koncent-
rált figyelem csökkenti a tikkelést. Alvás 
közben nem jelentkezik.
A leginkább érintett korcsoport a 7–11 
éves korosztály, fiúknál valamivel gyako-
ribb, de lányoknál többször fordul elő sú-

Az eltérő fejlődés különböző 
gyermekkori megnyilvánulásai 
közül ezúttal a tikkzavarokat és 
a gyermekkori kényszerbeteg-
ségeket (OCD) vesszük górcső 
alá dr. Krenács Dóra gyermek- 
orvos rezidens segítségével.

tikkzavar
Kit zavar a 

Mi a tikk?  
Egy önkéntelen,  
automatikus,  
változékony,  
nehezen  
visszatartható, 
változó erősségű  
és mintázatú,  
hirtelen mozgás 
vagy hangadás.

gyereksarok11

www.tunderidoktorneni.hu



Jó néhány olyan, karácsonyhoz köthető népszokásunk  
van, amely az évek múltával egyre inkább kimegy  
a divatból, pedig mindegyik a hit és az összetartozás  
érzését hivatott erősíteni. Ön emlékszik még valamelyikre?

életmód13

Tamás napja   (december 21.)
Ezen a napon gyakran vágtak disznót, mert zsírjáról azt gondolták, gyógyító hatású. Ezt 
csak ritkán fogyasztották, megtartották szükséghelyzetekre.

Ostyahordás
Karácsony böjtjén vagy néhány nappal előtte a kántortanító az iskolás gyerekekkel min-
den családnak megfelelő számú ostyát küldött. Az ostya a karácsonyi vacsora fontos ré-
sze volt, amelyet több helyen mézzel, fokhagymával együtt ettek.

Pásztorok karácsonyi vesszőhordása
Karácsony előestéjén a pásztorok vesszőkkel jártak, amelyekből a gazdasszony a köté-
nyével húzott ki néhány szálat azért, hogy az állatai a következő évben egészségesek 
legyenek. A vesszőért a pásztornak bort, cipót, esetleg pénzt is adtak. A gazdasszony a 
vesszővel megveregette a jószágokat, hogy egészségesek legyenek.

Kántálás
Karácsonyi énekes, verses jellegű köszöntő. Elsősorban a felnőttek énekkel köszöntötték 
a ház lakóit, az éjféli óráig jártak kántálni.

Betlehemezés
Jézus születésének történetét bemutató, ma is élő, egyházi eredetű népi játék. Pásztorok-
nak öltözött gyerekek és felnőttek házilag készített jászollal vagy betlehemi kistemplom-
mal járnak házról házra. Szent énekekkel, tréfás párbeszédekkel elevenítik fel Jézus 
születésének eseményeit. 

Regölés
István napjától, december 26-ától újévig jártak a regösök. A regölés lényegében termé-
szetvarázsló énekmondás, köszöntés – bőségvarázsló, párokat összeboronáló, adomány-
gyűjtő szokás – volt, ahol énekeket adtak elő és jókívánságokat mondtak a ház lakóinak.

Borszentelés
December 27-én, János napján a pap megáldotta a bort, amelyet minden család ezen a 
napon vitt a templomba. A szentelt bornak mágikus erőt tulajdonítottak: beteg embert, 
állatot gyógyítottak vele, öntöttek belőle a boroshordókba, hogy ne romoljon el a bor.

Aprószentek napja    (december 28.)
A Heródes parancsára tömegesen kivégzett betlehemi kisdedek emlékünnepe. Aprószent 
minden fiúcsecsemő, akit Heródes király a gyermek Krisztus keresésekor megöletett. Az 
Aprószentek-napi vesszőzés az újesztendei szerencsekívánás különös fajtája. A gyanút-
lan gyermeket a szomszédba küldték, ahol megvesszőzték, hogy egészséges maradjon.

Idén is beneveztünk a hazai webáruházak legnagyobb megmérettetésére, az Ország Boltja versenyre. 
Szavazni 2021. december 6. és 2022. február 8. között lehet. Köszönjük a szavazatokat és a bizalmat!

KÉRJÜK LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA, ÉS ADJA LE SZAVAZATÁT!h
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A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Ön védett a COVID-dal szemben?

O� hon is tesztelhe� !
PRIMACOVID Covid-19 IgG/IgM gyorsteszt
Önellenőrzésre szolgáló, otthon bármikor elvégezhető gyorteszt, az IgG és IgM 
antitestek kimutatására  vérmintából.

Gyógyászati segédeszköz

Keresse a Pingvin Patikákban
és a www.pingvinaptika.hu webáruházban! 4999 Ft
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Meghitt, szép 
karácsonyban 
reménykedik, és nem 
hiába. Az alapos 
készülődésnek meglesz 
a gyümölcse. Végre saját 
magára is lesz néhány 
nyugodt órája, amiért 
hálával gondol szeretteire.

Derűsen tekint az év utolsó 
hónapjára; annyi a teendője, 
de mindet élvezi! Bár 
pénztárcája bánja a nagy 
készülődést, most ez sem 
érdekli.

Minden év végén megígéri, 
hogy a következő év az 
egészség jegyében telik 
majd. Sajnos ez idén sem 
úgy alakult, ahogyan 
tervezte. Szeresse jobban 
önmagát! Másképpen nem 
fog menni.

Régóta halogat egy egész-
ségügyi szűrővizsgálatot. 
Ne tegye, idejében minden 
könnyebben, hatékonyab-
ban kezelhető. Szánja rá 
magát a pár perces vizsgá-
latra, meglátja, megnyug-
szik majd.

Sokan vannak, akik 
félnek a karácsonyi 
ünnepektől. Valójában 
önt is az a „mérleg” 
aggasztja, amelynek 
nyelvét óhatatlanul 
mindenki megvizsgálja 
ilyenkor. Találjon békét 
önmagával, és bocsássa 
meg saját magának min-
den korábbi vétkét. 

Új mozgásformára talált, 
ami feltölti, és máris érzi 
jótékony hatását. Abba ne 
hagyja! Igyon több folya-
dékot, és figyeljen a súlyá-
ra, a hízásra hajlamosaknak 
most nagy önuralomra lesz 
szükségük.

Nehezen viseli a hideget, 
a bezártságot, vágyik 
a természetbe. Az 
vigasztalja, hogy a család 
apraja-nagyja nyüzsög ön 
körül, legalább jobban, 
könnyebben telnek az év 
utolsó hetei.

Párja alig várja, hogy 
az ünnepi forgatagban 
kettesben is lehessen 
önnel. Szakítson időt rá 
is, hiszen szüksége van 
a törődésére, figyelmére. 
Egy mozi, színház, vagy 
egy séta a természetben – 
nem is kell ennél több!

Izgalmakkal teli időszakot 
él, a gyerekek öröme, 
várakozása önt sem hagyja 
közömbösen. Az ünnepi 
készülődést most nem 
teherként éli meg, és 
nyugodtan áll a megszapo-
rodott feladatai elé.

Napok óta azon gon-
dolkodik, mivel lepje 
meg karácsonykor azt az 
embert, akivel a legtöbbet 
évődik egész évben. Tár-
sa egyre nehezebben éli 
meg a vitákat, talán az is 
elég lesz, ha békességben 
élnek egymás mellett.

Már mindent eltervezett: 
milyen lesz a fa, mi lesz a 
menü, mivel lepje meg a 
gyerekeket. Egyvalamivel 
nem számolt: mikor fog 
pihenni? Túlhajtja magát, 
és ezt gyengülő teljesítő-
képessége is jelzi önnek. 
Lassítson, a karácsonyo-
zás úgysem marad el.

Szép évet zár, akár 
családját, akár munkáját 
tekintve. Bár a tempó fe-
szes volt, megérte a haj-
tás. Jövőre azért vállaljon 
kevesebbet, nem éri meg 
a folyamatos hajrá!

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. december 11-től 2022. január 7-ig érvényesek

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT34

(34,99 Ft/db)

-%  Ft
4789 Ft* helyett-1290 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT21

(21,99 Ft/db)

-%  Ft
3059 Ft* helyett-860 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT34

(116,63 Ft/db)

-%  Ft
5379 Ft* helyett-1880 Ft

Proenzi Flexi tabletta,
30 db

A Proenzi Flexi össze-
tevői jótékony hatással 
vannak az ízületek 
egészségére. Ajánljuk 
azoknak, akiknek ízü-
letei nagyobb terhe-
lésnek vannak kitéve 
(fi zikai aktivitás).

(33,32 Ft/db)

-%  Ft
2899 Ft* helyett-900 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT19

(124,98 Ft/ml)

-%  Ft
6629 Ft* helyett-1630 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT49

(239,98 Ft/ml)

-%  Ft
15879 Ft* helyett-3880 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT71

Étrend-kiegészítő.

Étrend-kiegészítő.

Étrend-kiegészítő.

Az ajánlat a készlet 
erejéig érvényes. 

Lejárat: 2022.02.28.

Lejárat: 2022.03.31.

1000 mg C-vitamin + 10 mg szerves cink 
+ 2000 NE D3-vitamin + 60 mg csipkebogyó- 
kivonat. Három létfontosságú immunerősítő 
egyetlen, nyúj tott felszívódású fi lmtablettában. 
Titán-dioxid-mentes, nyeléskönnyítő színtelen 
bevonattal, magas 60 mg csipkebogyókivo-
nat-tartalommal, természetes fl avonoidokkal. 
A szervezetben jobban hasznosuló szerves 
formában tartalmazza a cinket.

Lenavit C1000 + szerves Cink + D3
tabletta, 60 db

(6,66 Ft/g)

-%  Ft
1099 Ft* helyett-300 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT7

Biomed Körömvirág krém, 
DUPLA 2×60 g

Érzékeny, könnyen kipirosodó bőr ápolására, 
illetve túlzott szoláriumozás után. Ajánlott to-
vábbá sebek, bőrpanaszok, vénás pangások, 
aranyér és a felfekvések időszakában, bőr-
ápolási céllal. 7% gyógynövény kivonat-tarta-
lom + béta-karotin és E vitamin. Gazdaságos 
DUPLA kiszerelés.

Fogyasztása javasolt 
fogyókúrázóknak, a 
csökkentett energia-
tartalmú diétás étrend 
kiegészítésére. 

BioCo Fügekaktusz 
kivonat zöldkávéval, 
Megapack 100 tabletta

(3,60 Ft/ml)

-%  Ft
1369 Ft* helyett-470 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT8

HERBioticum Aloe Vera 
bőrápoló krém, 250 ml

Hatékonyan ápolja a bőrt a benne található 
aloe kivonatnak köszönhetően. Külsőleg alkal-
mazva hidratáló hatású, selymesebbé teszi a 
bőrt. Vegán. Nem tartalmaz szintetikus tartósí-
tószert, illatanyagot, színezéket, állati eredetű- 
és ásványi olaj alapú összetevőket. Kíméletes-
ségét bőrgyógyászati tesztek igazolják.

Kozmetikum.

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.

BioCo® Csipkebogyós
RETARD C-vitamin
500 mg, 100 db fi lmtabletta
A C-vitamin hozzájárul 
az ideg- és immunrend-
szer normál működé-
séhez, a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni vé-
delméhez, a fáradtság 
és a kifáradás csökken-
téséhez.

Étrend-kiegészítő

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.

Kozmetikum.

**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. december 11-től 2022. január 7-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. 12. 11. - 
2021. 12. 17.

1,60 Ft/ml

399,
- Ft

Érvényes: 
2021. 12. 18. - 
2021. 12. 24.

Adidas dezo-
dor, golyós 
kölünféle, 
50 ml

8,98 Ft/ml

449,
- Ft

Érvényes: 
2021. 12. 25. - 
2021. 01. 07.

Fruisse 
tusfürdő, 
kölünféle, 
250 ml

1,00 Ft/ml

249,
- Ft
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KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSRA JOGOSÍTÓ JEGYEK

Schauma 
sampon,
kölünféle, 
250 ml

HETI PINGVIN JEGY     HETI PINGVIN JEGY     

BÓNUSZPONT+10BÓNUSZPONT+20 BÓNUSZPONT+20

(39,90 Ft/db)

-%  Ft
559 Ft* helyett-160 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT3

(73,30 Ft/db)

-%  Ft
2849 Ft* helyett-650 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(31,99 Ft/ml)

-%  Ft
4339 Ft* helyett-1140 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT31

(6,99 Ft/ml)

-%  Ft
859 Ft* helyett-160 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT6

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(139,90 Ft/db)

-%  Ft
1809 Ft* helyett-410 Ft

Advil® Cold Rapid, 
10 db lágykapszula**

Az új Advil® Cold Rapid hatékony meg-
oldást kínál a megfázás és az infl uenza 
számos tünetének enyhítésére: csökkenti 
a lázat, mérsékli az orr és az orrmelléküre-
gek dugulását, csillapítja a fájdalmat és 
gyulladáscsökkentő hatású.

Hatóanyag: ibuprofén és pszeudoefedrin-hidroklorid.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Béres Actival Extra
fi lmtabletta, 30 db**

Forgalmazza: 
Béres Gyógyszergyár Zrt., 
1037 Budapest, 
Mikoviny u. 2-4. - 
PHI2110AE12

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

Az Actival Extra fi lmtabletta megelőzi 
az általános vitamin-, ásványi anyag- és 
nyomelemhiányt. 31 hatóanyag, vita-
minok, ásványi anyagok, nyomelemek, 
bétakarotin, lutein és likopin.

Orvostechnikai eszköz.

Perozin krém,
100 ml

A Perozin kíméletes és 
természetes eredetű ösz-
szetevőkből készül. Gyor-
san és hatékonyan, hosz-
szú időre szünteti meg 
a fájdalmat. Egyszerű, ha-
tékony, természetes.

Glady Sept gél
higiénés kézfertőtlenítő,
100 ml

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

Higiénés kézfertőtlenítésre 
alkalmazható.

Hansaplast Universal,
10 db sebtapasz***

Vízlepergető és véd 
a szennyeződésektől, 
légáteresztő. Kipár-
názza és védi
a sebet, a sebpárna 
nem ragad a sebbe.

Kötszer

Lejárat: 2022.04.02.



Jó lenne, de mit? 

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

• Betegen ne erőlködjön, várja  
meg a gyógyulást!

• Főétkezés után közvetlenül ne 
sportoljon, teljen el legalább  
1-1,5 óra

• Kell a bemelegítés

döntögetve sportoljon az ember. Persze 
jó, ha egy konkrét kitűzött cél lebeg a sze-
nior sportoló szeme előtt, főleg, ha egész 
életében versenyszerűen sportolt.
Az egyéni adottságok figyelembevétele 
mellett az alacsony intenzitású, minimális 
sérülésveszéllyel járó mozgásformákat 
válassza! Ennek egyik legjobb formája a 
gyaloglás. Ha orvosa ezt nem javasolja, 
akkor a kerékpározás vagy a szobakerék-
pár is megoldás lehet. A kertészkedés jó 
elfoglaltság, hiszen a friss levegőn törté-
nik, kikapcsol, viszont nem mozgatja át 
olyan mértékben az izmokat, mint például 
a gyaloglás. Ráadásul télen a kerti mun-
kákkal sem lehet számolni. A lépcsőzés is 
ingyen van, a fokozatosság elvét követve 
is egy sport!

Társas elfoglaltság
Szerencsére gyalogolni, túrázni, bicajozni 
többekkel összefogva is lehet. Jó társa-
ságban a mozgás is jobban esik, és a köz- 
érzetet is pozitívan befolyásolja. Nyugdí-
jasklubok, szenior foglalkozások, idősek-
nek meghirdetett kirándulások összehoz-
zák a résztvevőket.

Az időskori testmozgás hasznos és élveze-
tes is, persze csak a megfelelő keretek kö-
zött. Mindenki annyit mozogjon, amennyi 
jólesik. Ha már elhatározta magát, érde-
mes háziorvossal konzultálni, mit, mennyit 
és hogyan lehet sportolnia! Például a már 
meglévő mozgásszervi problémákat, ízüle-
ti betegségeket, szív- és érrendszeri gondo-
kat figyelembe kell venni.
Idővel a test összetétele, működése, alkal-
mazkodóképessége és fizikai ereje is 
megváltozik, de ez nem azt jelenti, hogy 
kimaradhat a sport a mindennapokból.  
A mozgásnak fontos szerepe van az izom-
tömeg és az izomerő megtartásában, a 
hajlékonyság és a mozgékonyság javítá-
sában és a csonttömeg csökkenésének las-
sításában.

Miért kell mozogni időskorban is?
Egyrészt azért, mert a rendszeres sporttól 
a közérzet, a mentális egészség sokat ja-
vul. Másrészt a keringési, mozgató- és 
idegrendszer leépülése így nagyban las-
sítható. Rendszeres mozgás mellett az 
életminőség javul, az önálló életvitel to-
vább fenntartható. Ebben a korban egyér-
telműen nem az a lényeg, hogy csúcsokat 

Mozgás mozogni!
A következő hetekben nem csak az ünnepekkel járó túlevést kell ledolgozni:  
a mozgás életkortól függetlenül mindenkinek fontos – még télen is.  
Az időskori sportoláshoz adunk néhány tanácsot.

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

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

Ízlés szerint válasszon!

Mielőtt belevágna

életmód19

Az isiász fő tünetei között szerepel a fájda-
lom, a gerincizmok görcse, kényszertartás. 
Kiváltó okai leggyakrabban a mozgássze-
gény életmód, sok ülés helytelen testtartás-
ban, fizikai megerőltetés. De lelki okok, a 
stressz, az érzelmi, pszichés zavarok is erő-
síthetik a gerincizmok feszülését.

Út a gerincsérvig
Minden esetben fennáll az ízületi blokk 
megléte, amikor az érintett csigolyaízület 
elmozdíthatósága csökkent. De a sziszté-
más, vagyis az egész szervezetre kiható be-
tegségekkel kapcsolatos derékfájásokat is 
ajánlott figyelembe venni. Előfordul, hogy 
nyaki blokkok okoznak derékfájást.
A heveny lumbágók általában csigolya- 
vagy idegszál-kimozdulásoktól vannak. 
Tartós ízületi blokk esetén, ami sokszor 
évekig fájdalmatlan, már ízületi elfajulá-
sok, meszesedés, porckopás jelentkezhet. 
Utóbbi következménye lehet a csigolya 
közötti porckorongok kiszáradása, kopá-
sa, ellapulása, majd kiszakadása; ilyen-
kor gerincsérvről beszélünk. A porcko-
rong ellapulása egy idő után a kilépő ideg 
összenyomását okozza, amely jelentős 
fájdalommal jár.

Mi lehet a gyógyír?
A derék gyógyításában a fájdalomcsökken-
tő gyógyszerek gyakran csak tüneti javulást 
okoznak. A tartós megoldást gyógytornák, 
különböző fizikoterápiák, vízzel kapcsola-
tos mozgásformák jelenthetik, valamint a 
manuálterápia: csontkovácsolás, akupresz-
szúra, akupunktúra.
Manuálterápiás szempontból egyrészt 
idegbecsípődés alakulhat ki, amikor a ge-
rincből kilépő idegszál burkát becsípi egy 
csigolya kisízülete, másrészt ideg-össze-
nyomódás (komprimáció), amikor az érin-
tett idegszálnak nincs helye a kilepésnél. 
Fontos különbséget tennie a gyógyítónak, 
mert egész más beavatkozás szükséges a 
két esetben – hangsúlyozza dr. Garzó Péter.

Hogyan oldható 
az ízületi blokk?
Idegbecsípődés esetén látványos gyors 
eredményt lehet elérni az érintett idegszál 
kihúzásával és az ízületi blokk oldásával. 
Porckopás, illetve sérv esetén az ízületi 
blokkot csak a blokkszálak kihúzásával 
szabad kezelni, párhuzamosan akupresszú-
rás vagy akupunktúrás kezeléssel.
A gerincsérv az esetek 85 százalékában 
műtét nélkül is orvosolható. A porckorong 
is képes regenerálódni, ha megteremtjük 
annak feltételeit. Mindenekelőtt meg kell 
szüntetni a porc összenyomását okozó ízü-
leti blokkot. 
A porcelfajulásokat az okozza, hogy az ösz-
szenyomódott ízületi porc nem táplálkozik, 
elveszti víztartalmát, rugalmasságát. Ez  
a folyamat visszafordítható. Szükséges 
akupresszúrás módszerekkel az ágyéki ge-
rinc energetikáját visszaállítani, az érintett 
meridián feltöltésével. Fontos szerepet kap 
a stressz oldása fülakupunktúrával. A porc 
gyógyulása 4-5 hónapot vesz igénybe. A 
kezelések 6-8 hétig tartanak, ilyenkor a be-
teg már tünetmentes. A terápia során ki-
emelten fontos a kímélő életmód és a meg-
felelő folyadékbevitel. Legalább napi 2-3 
liter folyadékot javasolt elkortyolni – taná-
csolja a szakember, hozzátéve, ez a meny-
nyiség mindenki számára fontos.
A hangsúly mégis a megelőzésen van: a 
rendszeres testmozgás, a helyes ülési és tar-
tási pozíció kialakítása, az érzelmi terhek 
csökkentése mellett ugyancsak kiemelendő 
a víz fontossága, hiszen a porcok működése 
víz nélkül nem lehetséges.

A derékfájás, orvosi nevén lumbágó, korunk gyakori tü-
nete. Ha lábba lemenő fájdalom, vagy zsibbadás kíséri, 
isiászról beszélünk, ami az egyik lábideg becsípődésé-
ből adódik. Legdurvább esetben sérv is kialakulhat, 
azonban jó hír, hogy az esetek nagy részében a műtét  
elkerülhető. Dr. Garzó Péter csontkovács cikke.

A gerincsérvek 
nagy része műtét 

nélkül
gyógyítható
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Dr. Kozma Gábor, 
a ceglédi Pingvin patika vezetője

Keresse  
fel urológusát!
A férfiak prosztatája az idő előrehaladtá-
val növekedésnek indul, így kialakulhat a 
BPH, vagyis a jóindulatú prosztatameg-
nagyobbodás. Ez a dülmirigy elváltozása, 
ahol a tüneteket a megnövekedett méret 
okozza. Kialakulását bizonyos tényezők 
befolyásolják: öregedés, testmozgás hiá-
nya, alkohol, elhízás, és a nem megfelelő 
táplálkozás.
A jóindulatú megnagyobbodás vizelési 
és gyulladásos panaszokat okoz, sokan 
szégyellik, nem fordulnak orvoshoz. A 
kezdeti állapot jól kezelhető, hosszú tá-
von a tünetek kihatnak az életminőségre. 
Érdemes szakemberhez fordulni, mivel 
más betegség jelei is lehetnek. Ha elvál-
tozás nem tapasztalható, akkor elegendő 
a rendszeres szűrővizsgálatok látogatása. 
Egyéb esetekben gyógyszeres kezelésre 
kerülhet sor.
A tengeri halak ómega-3 zsírsav tartalma 
gyulladáscsökkentő hatással bír, az áfonya 
és a szeder antioxidánsai jótékony tulaj-
donságokkal rendelkeznek. Fontos a cink- 
és szelénbevitel, amelyek diófélékben, 
valamint tojásban, májban találhatók meg.
A gyógynövénykészítmények a BPH eny-
hébb formáiban csökkentik a fájdalmat, 
segítik a vizeletáramlást. Főként a szabal-
pálma, a tökmag és az afrikai törpepálma 
kivonatait alkalmazzák sikerrel. A gyógy-
szeres terápiában kétféle hatóanyagcso-
portot alkalmaznak, amelyek ellazítják a 
simaizmokat, enyhítik a panaszokat, és a 
prosztata méretét is csökkentik.
Karácsonykor és az új év közeledtével 
már a jövő évi fogadalmainkon ötlete-
lünk; szerepeljen köztük a sport, a tudatos 
életmód és a táplálkozás az egészségünk 
megőrzése érdekében. Boldog karácsonyt 
kívánok!

Dr. Donka Trajánusz, a nyíregyházi 
Pingvin patika vezetője

Rendszeresen  
ellenőrizze  
vérnyomását!
Sajnos napjainkban is sokan halnak meg 
szív- és érrendszeri betegségekben. En-
nek egyik kiváltója a magas vérnyomás, 
amely hazánkban népbetegségnek szá-
mít. Általában tünet nélkül kezdődik, és 
évekig fennállhat, mire diagnosztizálják. 
Már ebben a tünetmentes időszakban is 
károsítja az erek falát. A magas vérnyo-
más erekre gyakorolt hatása jelentkezhet 
az érelmeszesedésben, verőértágulatban, 
vagy súlyosabb esetben az érfal besza-
kadásában. Következtében a szervek vér- 
ellátása romlik, így működésük károso-
dik. Kezeletlen magas vérnyomás esetén 
gyakrabban alakul ki fejfájás, a látás rom-
lik, sokszor szédülés és feledékenység 
tapasztalható.
Ezért is fontos figyelmet szentelni a 
megelőzésre és a kezelésre, amelynek 
legfontosabb eszköze a rendszeres vér-
nyomásmérés egy jó minőségű, felkaros 
készülékkel. Sokszor már az egészsé-
gesebb táplálkozással és a rendszeres 
testmozgással is kordában tartható a vér-
nyomás, de a betegek egy részénél az 
életmódváltás önmagában nem elég, 
gyógyszeres kezelés is szükséges.

Dr. Dancsi Zoltán, a békéscsabai 
Pingvin patika vezetője

Kérjen nagylabort!
A nagyrutinként is ismert megelőző-fel-
táró vér- és vizeletvizsgálatról van szó, 
amely ma már nagyon sokféle, a szerve-
zetben zajló kóros folyamat és betegség 
felderítésében hatékony eszköz az orvo-
sok számára. Ezek: a máj- és veseműkö-
dés zavarai, a vérszegénység, véralvadási 
zavarok, egyéb gyulladásos folyamatok, 
a cukorbetegség és a magas koleszte-
rinszinttel kapcsolatos szív, ér- és kerin-
gési rendszer problémái, de ebbe a körbe 
tartozik a pajzsmirigy működésére utaló 
hormon vizsgálata is. Ugyanakkor a folya-
dék- és sóháztartási zavarok, a hasnyálmi-
rigy-problémák és a kalcium-anyagcsere 
rendellenessége is megállapítható vele.
Szűrővizsgálatként általános képet ad a 
szervezet normál működéséről is. Mind-
emellett a megelőzésen van a hangsúly, 
mert az időben történő észlelés esetén 
ezen betegségek ki sem alakulnak, vagy 
ha már előrehaladottabb állapotról be-
szélünk, akkor megfelelő kezeléssel a to-
vábbi romlás megállítható, adott esetben 
vissza is fordítható. Ezért panasz nélkül 
is évente ajánlatos nagylabort kérni or-
vosunktól, fennálló tünetek esetén pedig 
az orvos által rendelt gyakorisággal kell 
laborvizsgálatot kérni.

Váradyné dr. Kiss Julianna,  
a szegedi, Csongrádi sugárúti 
Pingvin patika vezetője 

Keresse fel  
nőgyógyászát!
Női olvasóinkat arra buzdítom, hogy ne 
csak panasz esetén forduljanak orvos-
hoz! Nagyon sokszor elhangzik, hogy a 
megelőzés milyen fontos, és ez valóban 
így van, számos esetben életmentő lehet. 
Különösen fontos a méhnyakrákszűrés és 
az emlőszűrés. 18 év felett évente méh-
nyakrákszűrésre, 40 év felett kétévente 
emlőszűrésre minden nőnek fontos jelent-
kezni. 
Ma már bizonyított tény, hogy a méh- 
nyakrák kialakulásában kiemelkedő 
szerepe van a HPV-fertőzésnek, amely 
gyakran semmiféle tünetet nem okoz, de 
bizonyos fajtái miatt gyakran alakul ki 
daganatos elváltozás. Azért fontos a pár 
perces vizsgálat, mert a korán felismert, 
rossz irányba mutató folyamatok még 
visszafordíthatóak. 
Az emlőrák kialakulása sajnos minden ti-
zedik nőt érinti. Az igazán megnyugtató az 
ultrahangos és/vagy mammográfiás vizsgá-
lat lehet. Segítségükkel időben kiszűrhetőek 
a kóros elváltozások, és ezek alapján meg-
felelő kezelésben részesülhet a beteg. 
Tehát nem lehet elégszer hangsúlyozni a 
szűrések fontosságát. Kis akaraterővel, 
felelős gondolkodással megvalósítható a 
rendszeresség!

Dr. Gyuricza Anett, a törökszent-
miklósi Pingvin patika vezetője

Jelentkezzen be 
a fogászatra!
A fogak és a száj egészsége a szervezet 
egészére hat. Mind egyéni, mind társa-
dalmi szinten figyelmet kell fordítani a 
fogászati megelőzésre. A fogorvosi kont-
roll gyermek- és felnőttkorban egyaránt 
félévente ajánlott. A megelőzés lényege, 
hogy fogazata ép és egészséges maradjon. 
A szülők feladata, hogy a gyermekeket 
már ebben a preventív szemléletmódban 
neveljék. Nemcsak a fogszuvasodás, a 
fogpótlások előzhetők meg, hanem az 
ínygyulladás, ínyvérzés, fogágy- és áll-
csontízületi betegségek is. 
A szűrővizsgálatok között az otthoni szá-
jápolási rutinnal vigyázhatunk fogaink 
egészségére. A helyes fogmosási technika 
hatékonysága plakkfestő tablettákkal el-
lenőrizhető. A fogköztisztító kefe, fogse-
lyem használata a nehezen elérhető fogak 
közötti rés tisztításában nélkülözhetetlen. 
Rendszeres és alapos fogmosással eltávo-
líthatjuk a fogfelszínről a baktériumoknak 
tápanyagforrást jelentő lepedéket. A meg-
felelő szájápolással és táplálkozási szoká-
sokkal az orális egészség fenntartható.

Dr. Pandur Viktória Éva, a bajai 
Pingvin patika vezetője

Ellenőrizze 
vércukrát!
A cukorbetegség korunk népbetegsége, Ma-
gyarországon jelenleg kb. 600 ezer cukor-
beteget tartanak nyilván, és számuk évente 
5-10 százalékkal növekszik. Ennek oka 
döntően a helytelen táplálkozás és a moz-
gásszegény életmód. Minél több rizikófak-
tor van jelen az életünkben, annál gyakrab-
ban érdemes mérést végezni. Mindenképp 
gyanakodni kell, ha állandó szomjúságot, 
megnövekedett vizeletmennyiséget, fára-
dékonyságot, állandó éhségérzetet érzünk, 
amely mellett viszont súlyvesztés tapasz-
talható. A viszkető bőr, a látásromlás, az éj-
szakai lábikragörcs, a kéz- és lábzsibbadás 
és a hajlatokban megjelenő bőrkimaródás is 
figyelmeztető jel.
A vércukormérés ma már otthon is köny-
nyen, egyszerűen elvégezhető modern és 
megbízható vércukormérő készülékekkel. A 
normál vércukorszint-tartomány a 4,0–6,9 
mmol/l, ettől eltérő ismételten kóros érték 
már betegségek, elsősorban cukorbetegség 
fennállására utal.
Sportoljunk sokat, együnk minél több zöld-
séget, és mellőzzük a cukrot – ami nem is 
olyan nehéz, hiszen lassan minden termék-
ből találunk már cukormentes változatot; 
próbáljuk ki!

Az év vége akarva-akaratlanul is az elmúlt év összegzésére sarkall bennünket.  
Elég időt, figyelmet fordítottunk-e önmagunkra? Vagy egy legyintéssel elintéztük  

az egyre fokozódó fájdalmakat, a gyanús tüneteket, mondván, jobb nem tudni,  
mi a baj? Jövőre ne sajnálja az időt önmagától! Ha valóban tenni akar  

valamit az egészségéért, íme néhány tipp  
az első lépésekhez.

beszéljünk komolyan21beszéljünk komolyan 20 beszéljünk komolyan21

kívánunk!
egészséget
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Karácsony első 
napján jött a világra 
Humphrey Bogart. 
Az Oscar-díjas 
színész hollywoodi 
szívtipróként vonult 
be a filmtörténet 
óriásai közé. 
A Casablanca 
című film sztárja 
nyelőcsőrákban  
halt meg mindössze 
57 évesen.

Füstbe ment karrier
Humphrey DeForest Bogart minden idők 
egyik legnagyobb karizmájával rendelkező 
filmlegenda. Elmaradhatatlan puhakalapja, 
felhúzott gallérú ballonkabátja, cinikusnak 
tűnő mosolya, szomorúan izzó tekintete, a 
szája sarkában fityegő cigaretta hozzátarto-
zott az imázsához.

Persze azért nem mindjárt sztárként indí-
tott. 1899. december 25-én született New 
Yorkban, egy ismert sebész és egy grafikus-
művész gyermekeként nőtt fel két húgával 
együtt. Korán megtanult sakkozni és vitor-
lázni, és soha nem is hagyott fel ezekkel. A 
massachusetts-i Andover Akadémián 
mindössze fél évet töltött, mert 1918-ban 
besorozták a haditengerészethez. Aztán 
mégis a színészi pálya felé vette az irányt.

Karrierje 1920-ban kezdődött egy jelenték-
telen szereppel. Ezt több színpadi és színhá-
zi szerep követte, majd megérkezett a várva 
várt áttörés 1934-ben az Elvarázsolt idő 
című filmmel, amelyben egy szökött gyil-
kost alakított.

Karaktere egyelőre gengszterszerepekre 
predesztinálta, és ez kitűnően feküdt is a 
közönségkedvenc Humphrey-nak. A mál-
tai sólyomban már a becsületesség és a 

sármos karakter került előtérbe. A világ-
hírnevet kétségkívül az 1943-as Casablan-
ca hozta meg számára: a háborús románc-
ban párja a svéd szépség, Ingrid Bergman 
lett. A filma szakmai elismerést is meghoz-
ta számára. Az alkotás Oscar-díjat kapott 
több kategóriában, és minden idők egyik 
legjobbjaként vonult be a történelembe. 

Több mint 80 filmben szerepelt; nem állt 
tőle távol a rosszfiús karakter. Leghíresebb 
filmjei: Sabrina, Afrika királynője, Sahara, 
Sötét átjáró, Hosszú álom, Későn jött bol-
dogság, Magas-Sierra, Zendülés a Caine 
hadihajón, Martinique.

Három feleség után rátalált az elsöprő sze-
relem a nála huszonöt évvel fiatalabb Lau-
ren Bacall személyében. A Hosszú álom 
című krimi forgatásán szerettek egymásba. 
Amikor a két színész először találkozott, 
Bogart így szólt Bacallhoz: „Nagyon jól 
fogjuk érezni magunkat együtt”. Szép há-
zasságuk volt, két gyermekük született. 

A nőcsábász, alkoholista, láncdohányos 
Bogey a mozivásznon tovább folytatta ka-
landozásait, az Afrika királynőjéért meg-
kapta a legjobb férfi főszereplőnek járó 
Oscar-díjat. 

Sikeres karrierje 1957. január 14-én meg-
szakadt. Egész életében erős dohányos volt, 
és szervezete végül feladta a küzdelmet a 
nyelőcsőrák ellen, Los Angelesben hunyt 
el. Betegségéről ritkán beszélt, és nem volt 
hajlandó orvoshoz menni 1956 januárjáig, 
azután pedig a nyelőcsövének, két nyirok-
csomójának és egy bordájának az eltávolí-
tása már túl kevés volt és túl későn történt.

Bogart szüntelenül törekedett rá, hogy a 
színművészete tökéletes legyen. Egyetlen-
egyszer sem késett a forgatásról, szerepeit 
pedig mindig lelkiismeretesen megtanulta. 
Nem számított, hogy milyen magánjellegű 
problémái voltak, ez soha nem befolyásolta 
a munkáját. Azt vallotta, hogy a közönség 
mindig kifogástalan alakítást érdemel.

Tekintse meg az alapanyagok széles kínálatát webáruházunkban:

(A termék eltérhet a fotón ábrázolttól)

CUKOR- LAKTÓZ - VAGY GLUTÉNMENTSEN!

www.pingvinpatika.hu

CUKOR- LAKTÓZ - VAGY GLUTÉNMENTSEN!CUKOR- LAKTÓZ - VAGY GLUTÉNMENTSEN!
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– Emlékszik, mikor szerepelt először a 
televízióban?
– 10 évesen már feltűntem a Magyar Te-
levízió gyermekműsoraiban. Emlékszem 
az elsőre: az Én is voltam gyerek című 
műsorban Bodrogi Gyulával beszélget-
tem; meghatározó élmény volt, azóta is jó 
kapcsolatot ápolok vele. 
– A szinkronnal is korán került barát-
ságba. 
– Igen, 10-11 évesen, ezt egy véletlennek 
köszönhetem. Egy városmajori bringás 
összegubancolódás során megismerked-
tem egy fiúval, majd az egész családjá-
val: édesanyjával, Földessy Margittal, 
nagymamájával, Komlós Jucival. Margit 
Színjátékország kreativitásfejlesztő 
stúdiójában csodás hétvégéket töltöttem. 
Az egyik előadásra rendezők is jöttek, a 
szinkronba ők hívtak el. A Micimackóból 
Róbert Gida magyar hangját ennek kö-
szönhetem. No meg a folytatást is, hiszen 
11 évesen már Bács Ferenc, Szacsvay 
László, Verebes István, Szabó Gyula és a 
többi nagyágyú árnyékában kezdhettem a 
színi pályát.
– Amit aztán a Színművészeti Egyetem-
mel pecsételt meg. Ezek szerint nem is 
akart más pályára menni?
– Nem, hiszen elsőre felvettek, 18 évesen 
Benedek Miklós színészosztályába 
kerültem, később rendezői végzettséget 
is szereztem. Mivel többször rendeztem 
már, ez jól jött. És most is egy bemutatóra 
készülök. Spiró György Szappanoperáját 
a saját magánszínházi vállalkozásomban, 
a Fórumszínházban mutatjuk be.
– Széles a műfaji repertoárja: tévés 
műsorok, sorozatkarakterek, rendezői 
feladatok után egy új műfajjal rukkol 
elő. Mi az a stand-up színház?
– Orosz György kiváló stand-upossal 
a pandémiára reflektálva közös estet 
hoztunk össze, a Rossz fiúkat már be is 
mutattuk több helyen az országban. A 
stand-up műfaját tőle tanulom, a színházi 
eszközöket én tanítom neki. Újabb közös 
előadásunkat, a Két mesterlövészt tavasz-
szal mutatjuk be, ebben már karaktereket 
is ábrázolunk. 
– Legtöbben hazai sorozatokból 
ismerik, úgy tűnik, jól boldogul ezzel a 
műfajjal is. 
– Mindig igyekeztem több lábon áll-
ni, hiszek a színház sokszínűségében: 
jöhet musical, bohózat, drámai előadás, 
gyerekdarabok, most például Csukás 
István Keménykalap és Krumpliorr című 
klasszikusát állítjuk színpadra. De való-
ban bejön nekem a sorozat műfaja, szinte 
valamennyi hazai sorozatban láthatott 
a közönség, és mindegyik karakter más 
volt. Megteremtettem magamnak azt a 
luxust, hogy olyan emberekkel és olyan 

műsorokban, darabokban dolgozzak, ame-
lyekhez van kedvem. És elfogadom, hogy 
egy generációnak én még mindig Kertész 
Géza vagyok a Barátok köztből, de Csini-
baba-rajongókkal is találkozom, és többen 
polgármester úrnak szólítanak a Drága 
örökösök miatt, de jelenleg a Doktor úrra 
is hallgatok. Nem bánom, ha az éppen 
aktuális szerepnevemen szólítanak, ez 
számomra azt jelenti, jól csinálok valamit, 
hiszen azonosítanak az adott karakterrel.
– És akkor még nem is főztünk. Vagyis 
ön igen, hiszen jelenleg is fut olyan fő-
zős műsor, amelyben szerepel. Gondo-
lom, a csattanót nem árulja el nekünk. 
– Nem, de izgalmat, szórakozást, vidám 
perceket és némi konfliktust is ígérhetek  
a nézőknek. 
– Ha már betévedtünk a konyhába,  
maradjunk is ott egy kicsit! Kétgyerme-
kes apukaként hogy áll az ön kezében  
a fakanál?
– Akkor tanultam meg főzni, otthonosan 
mozogni a konyhában, amikor a nagyob-
bik fiammal egy ideig kettesben éltünk a 
válásom után. Alapételekkel próbálkoz-
tam: rántott hús, rakott krumpli, palacsin-
ta, zöldségleves, tojásos nokedli, amivel 
gyereknél nem lehet mellélőni. Öt éve újra 
családi életet élhetek egy csodás nővel, 
aki ma már a feleségem, és két fiammal. 
Most is szívesen készítek finom falatokat, 
sőt, különlegességekkel is próbálkozom.  
A Konyhafőnök VIP-ra hónapokig  
készültem, és az ott látott újdonságokat 
otthon is kipróbálom. 
– Otthon, ami néhány hónapja Szent-
endrét és a Dunakanyart jelenti. 
Tősgyökeres budaiként hogyan éli meg 
a váltást?
– Sose gondoltam volna, hogy egyszer 
egy vidéki kisvárosban, csodás környezet-
ben találom meg az otthonomat. A felesé-
gem szentendrei lány, így adta magát az 
építkezés. És a gasztronómiát olyannyira 
komolyan veszem, hogy a következő év 
elején egy másik újdonsággal is előruk-
kolok, Szentendrén megnyitom a saját 
éttermemet, ahol bárkit vendégül láthatok.
– Ennyi elfoglaltság mellett jogos a kér-
dés, hogyan fér bele az időt, türelmet 
igénylő golf az életébe?
– Szokták kérdezni, hogyan fér bele az 
életembe ennyi minden. A válasz egy-
szerű: amit éppen csinálok, azt nagyon 
csinálom. Amikor dolgozni kell, csak azt 
csinálom, ha a családdal vagyok, akkor 
csak rájuk koncentrálok. Ha a golfra 
figyelek, akkor abból nem zökkenthet ki 
más. Nekem pont ez a sokszínűség kell 
ahhoz, hogy boldogan tudjam élni az 
életemet. Egyébként a nagyfiam is golfo-
zik, méghozzá nagyon jól! Van, hogy két 
napra elszökünk hazulról vele, több remek 

pálya is van az országban, mi Zalacsányba 
járunk sokat, de a főváros körül is van 
lehetőség.
– Sok a hazai sporttárs?
– Nem igazán, pedig szép eredményekkel 
büszkélkedhet a magyar golftörténelem. A 
kommunista érában szinte tiltott, elnyo-
mott sportágként kezelték: arisztokratikus, 
urizáló sportnak tartották, ami az anglikán 
világból jött Magyarországra. Ráadásul 
a burzsoázia sportjába belefért az aktív 
klubélet is: az emberek beszélgetnek, esz-
mét cserélnek, adott esetben politizálnak, 
ezt nem vették jó néven akkoriban. 
– Közeleg a karácsony. Várja?
– Nagyon, két gyerek mellett különösen. 
Ráadásul ez lesz az első karácsonyunk a 
családi házunkban, amelynek udvarán fát 
is díszítünk. Csodás ünnepre készülünk, 
nem is vágyunk elutazni. A nagymamák, a 
feleségem és én bevált koreográfia szerint 
hangoljuk össze a nagycsalád körében 
elköltött szentesti lakomát megelőző 
konyhai feladatokat. Már most készülünk 
arra, mivel lepjük meg egymást. Többnyi-
re élményeket ajándékozunk a családta-
goknak: közös utazás, kirándulás, sport, 
wellness, bármi jöhet. Nálunk valóban 
szent ünnep a karácsony, amikor a tágabb 
családdal, a barátokkal találkozunk, és 
beszélgetésekbe, közös filmnézésekbe 
torkollanak az esték. A karácsony a szere-
tet ünnepe, amelynek üzenetét mi sosem 
felejtjük el: úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta érte. A kará-
csony az isteni szeretetről szól.

Németh Kristóf  
 1975. november 5-én született Budapesten. 
A színész, szinkronszínész, a saját tulajdonú 

Fórum Színház igazgatója 10 éves kora óta áll  
a kamerák előtt és a mikrofon mögött, a leg-

több hazai sikersorozatban, köztük a Szom-
szédokban és a Barátok köztben is játszott. 

Egyik emlékezetes alakítását a Csinibabában 
nyújtotta. 1998-ban végzett a Színház- és 

Filmművészeti Egyetemen. Nős, két gyermek 
édesapja. Családjával Szentendrén él.

Névjegy

portré2525

„Amit éppen csinálok,
azt nagyon csinálom”
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Németh

Kristóf

Kalandos évnek 
néz elébe Németh 

Kristóf. Miközben 
meghonosítja  

a stand-up színház 
műfaját, saját étterem 

megnyitását tervezi. 
Persze mindezt 

az aktuális sorozat 
forgatása mellett, 

hiszen „Doktor 
úrral” a Keresztanyu 

csontkovácsaként, 
no meg a népszerű 

főzős műsor 
versenyzőjeként 

találkozhat a néző 
mostanság. 
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Lefűzve hasznos lehet az egész csalá
dna

k!

MAGAS 
VÉRNYOMÁS
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Együnk a

ellen
magas vérnyomás
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dr. Tóth Barbara cikke

A vérnyomáscsökkentő gyógyszerek mellett 
a megfelelően kialakított, a szív-érrendszer 
egészségét támogató étrend is hasznos lehet a 
kívánt vérnyomásértékek eléréséhez. 
Közismert, hogy a túlzott sófogyasztás hoz-
zájárul a magas vérnyomás kialakulásához, 
de vannak olyan ételek, amelyek kifejezetten 
hasznosak lehetnek a magas vérnyomással 
küzdők számára. 
Humán vizsgálatok alapján a citrusfélék fo-
gyasztása jótékony hatással lehet megemel-
kedett vérnyomás esetén. 
A narancs- és grépfrútlének is kimutatták a 
vérnyomáscsökkentő hatását. Érdemes azon-
ban tudni, hogy a grépfrút és a grépfrútlé 
fogyasztása befolyásolhatja egyes gyógy-
szerek, így a vérnyomáscsökkentők hatását 
is, ezért ennek túlzott (rendszeres) fogyasz-
tását kerüljük. 
A lazac és más zsíros tengeri halak kiváló 
forrásai lehetnek a szív-érrendszert kiemelten 
támogató ómega-3 zsírsavaknak. Közvetlenül 
is fogyaszthatunk ómega-3 zsírsav tartalmú 
készítményeket, ezek ugyanis a vérnyomást 
és a szív-érrendszeri betegségek kockázatát is 
képesek csökkenteni. 
A tökmag nemcsak a prosztataproblémák 
enyhítésében lehet előnyös, de a vérnyomásra 
is kedvező hatással van. Vérnyomáscsökken-
tő hatásához hozzájárul magnézium-, kálium- 
és arginintartalma is. 
A mángold egy hazánkban talán kevéssé is-
mert zöld leveles zöldség, amely rendkívül 
gazdag a vérnyomás csökkentését elősegítő 

ásványi anyagokban. Egy csésze párolt mán-
gold fedezi a napi káliumszükséglet 17, a napi 
magnéziumszükséglet 30%-át. Magnézium-
tartalma szintén hozzájárul a növény vérnyo-
máscsökkentő hatásához. 
A bogyós gyümölcsök (például áfonya, mál-
na) egészségre gyakorolt hatásai rendkívül 
szerteágazók. A kedvező hatásokhoz nagyban 
hozzájárulnak a gyümölcsök antioxidáns ve-
gyületei. Egyes anyagok, például az úgyneve-
zett antocianidinek fokozzák az értágító hatá-
sú nitrogén-monoxid felszabadulását, ezáltal 
fejthetnek ki vérnyomáscsökkentő hatást. 
Egy álgabona, az amaránt kiemelkedő mag-
néziumtartalmának köszönhetően szintén 
vérnyomáscsökkentő hatású lehet. Igazolt, 
hogy napi 30 g amaránt fogyasztása 8%-kal 
csökkenti a magas vérnyomás kialakulásának 
a kockázatát. 
A répa, a zeller, a cékla és a paradicsom is 
segíthet karbantartani a magas vérnyomást. 
Mind a négy növény gazdag olyan tartalom- 
anyagokban, amelyek elősegíthetik az erek 
elernyedését, és így vérnyomáscsökkentő ha-
tásuk lehet. A paradicsom különösen gazdag 
likopinban, amelynek fogyasztása csökkenti  
a szív-érrendszeri betegségek kialakulásának 
a kockázatát.
A céklafogyasztás hatásait számos vizsgá-
latban tanulmányozták már. Mind a céklalé 
(napi 250 ml), mind a főtt cékla (napi 250 g) 
hatásosan csökkenti a magas vérnyomásban 
szenvedők vérnyomását már 2 hetes fogyasz-
tást követően. 

A spenót is gazdag nitrátokban, emellett szá-
mos antioxidáns hatású anyagot, valamint 
magnéziumot és káliumot is bőségesen tar-
talmaz. A vérnyomás csökkentése mellett az 
artériák merevségének mérséklésével is segíti 
a szív munkáját. 
A bab- és lencsefélék is kedvezően hatnak a 
vérnyomásra. Hátterében elsősorban a növé-
nyek rost-, magnézium- és káliumtartalma áll. 
A pisztácia gazdag a szív-érrendszert támo-
gató ásványi anyagokban (például kálium). 
Ahhoz azonban, hogy a pisztáciafogyasztás 
kedvező hatásai érvényesülni tudjanak, sótlan 
terméket kell fogyasztani.
A brokkoli fogyasztása nemcsak a gyomor-bél-
rendszeri daganatok előfordulásának a kockáza-
tát csökkenti, de a vérnyomásra is kedvező ha-
tással van. Ez utóbbi hatás hátterében a brokkoli 
antioxidáns hatású flavonoidjai állnak. 
A szív-érrendszer egészségét támogatja rost-, 
magnézium- és káliumtartalmának köszönhe-
tően a chiamag és a lenmag is. Hosszú távon 
igazolt vérnyomáscsökkentő hatása.
A káliumban és magnéziumban gazdag gö-
rög joghurt és más tejtermékek fogyasztása 
szintén segíti a megemelkedett vérnyomás 
normalizálását. Kiváló salátadresszingnek, 
a hatást azonban tovább fokozhatjuk, ha az 
ételt valamely vérnyomáscsökkentő hatású 
fűszerrel (például citromfű, gyömbér, fahéj, 
kardamom, koriander, sáfrány) ízesítjük. 
A fentiekben bemutatott élelmiszerek fo-
gyasztása nem helyettesíti a vérnyomás-
csökkentő gyógyszereket.

A szív-érrendszeri betegségek legfontosabb kockázati tényezője a magas vérnyomás, 
amelynek kezeletlenül súlyos, akár az életet is veszélyeztető következményei is lehetnek. 
Ezért kiemelten fontos, hogy a beteg kövesse az orvos által előírt terápiát és betartsa a szá-
mára javasolt életmódbeli változtatásokat.

TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATUNKAT!
A tájékoztatás nem teljeskörű, a részletekről érdeklődjön a Pingvin Patikákban 
vagy keresse fel a www.pingvinpatika.hu webáruházat!
A kínálat patikánként eltérő lehet! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.
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Elkészítése:

 

 

Elkészítése:Hozzávalók:

• 1 db vöröshagyma
• 1 ek. olívaolaj
• 2 ek. darált pritaminpaprika 

vagy paprikakrém
• 40 dkg savanyú káposzta
• kapor
• csombor
• 25 dkg darált sertéscomb
• 1 db tojás
• só
• bors
• 2 ek. zabpehely
• 15 dkg sárgarépa
• 1,5 dl joghurt
• 1 ek. tönkölybúzaliszt

A hagymát apróra vágjuk, olívaolajon 
megdinszteljük, rátesszük a ledarált 
pritaminpaprika (vagy paprikakrém) 
felét. Együtt pirítjuk, hozzáadjuk a fel-
vágott savanyú káposztát. Felengedjük 
3-4 dl vízzel, és fedő alatt főzzük, ka-
porral és csomborral ízesítjük. Közben 
a darált húst összekeverjük a maradék 
paprikával, hozzáadjuk a tojást, 
sózzuk, borsozzuk, belerakjuk a zab-
pelyhet. Ízesítjük kétcsipetnyi szárított 
kaporral, csomborral. Összegyúrjuk, 
diónyi gombócokat formázunk belőle. 
Belerakjuk a káposztába, hozzáadjuk 
a gyufaszál vékonyra szelt sárgaré-
pát. Kb. 15-20 percig főzzük, közben 
elkészítjük a habarást. A joghurtot el-
keverjük a liszttel, egy merőkanál levet 
kimerünk a fazékból, összekeverjük, 
és hozzáadjuk. Összefőzzük, azonnal 
tálaljuk.

Hozzávalók:

Diétás töltött káposzta
A töltött káposztáról azoknak sem kell lemondaniuk, 
akik szénhidrátdiétán vannak. Próbálják ki!

Diétás tiramisu
A klasszikus olasz édesség nem hiányozhat a 
karácsonyi asztalról. Diétás verziója is nagyon finom!

• 300 g piskótatallér 
(vagy zabkeksz)

• 3 dl feketekávé
• 10 ml mandulaaroma
• 10 ml rumaroma
• 10 ml vaníliaaroma
• 25 dkg light 

mascarpone
• 1,5 dl tej
• 45 g tejszínhabpor
• 2 ek. édesítőszer
• 1 ek. cukrozatlan 

kakaópor
• 1 csomag zselatinfix

R E C E P T E K

A hideg tejből és habporból 
habot verünk, belekeverjük a 
light mascarponét, a vaní-
liaaromát, édesítőszert. Ízlés 
szerint a krémbe is kerülhet egy 
kis mandulaaroma. A végén 
belekeverjük a zselatinfixet is.  
A kávéba mandula- és rumaro-
mát csepegtetünk, a kekszeket 
belemártjuk 1-2 másodpercre. 
Egy tál alját kirakjuk néhány 
keksszel, rákanalazzuk a krém 
felét, majd ismét néhány keksz 
következik és a krém másik 
fele. A tetejét bőségesen meg-
szórjuk kakaóporral, és 
1-2 órára a hűtőbe tesszük.
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Gyomorbetegek
A halászléről mondjanak le, erősen fűsze-
rezett ételeket ne egyenek!

Epebetegek
Rájuk is vonatkozik a zsír- és fűszersze-
gény étrend, azoktól a fogásoktól pedig 
kifejezetten óvakodjanak, amelyekben 
lepirított hagyma és káposztaféle van.  
A durvarostdiétát tartsák be: ne egyenek 
száraz hüvelyeseket, olajos magvakat, 
diót, mákot, így bejglit se!

Magas vérnyomásban 
szenvedők
Só-, fűszer- és zsírszegény diéta! Sertészsír 
helyett növényi olajban süljön a hal; a pör-
költet, pacalt, kocsonyát messziről kerül-
jék el!

Lisztérzékenyek
Főzéshez és sütéshez kukorica- és rizslisz-
tet, speciális gluténmentes lisztkeveréket 
használjanak. Még a halászlé sűrítése is 
legyen gluténmentes! Ha a búzaliszt fo-
gyasztása azonnal nem is okoz panaszt 
mindenkinél, a bélbolyhok ilyenkor is ron-
csolódnak.

Tejcukorérzékenyek
Minden ételbe, így a sütikbe is bátran 
használhatnak mandula-, rizs-, szója-, 
zab- és kókusztejet. Ha tojásallergia is 
fennáll, a piskóta készülhet tojás helyett 
almalével is.

A cukorbetegek, vesebetegek, magas vér-
nyomásban szenvedők, a liszt- vagy lak-
tózérzékenyek, a gyomor- vagy epebete-
gek kénytelenek ilyenkor is szorosan 
tartani a gyeplőt. Mire kell fokozottan fi-
gyelniük? Ebben segít Godó Katalin die-
tetikus.

Cukorbetegek
A beállított szénhidrátmennyiségtől nem 
térhetnek el, a napi 5-6-szori étkezést be 
kell tartaniuk. Az egyszerű szénhidrátokat 
kerüljék, például a bejglit is csak cukorpót-
lóval fogyasszák. A napi 2 liter folyadék 
mellett azért az 1 deciliter száraz vörösbor 
fogyasztása engedélyezett. Ha mégsem si-
kerül ellenállni a csábításnak, az 1-es típu-
sú cukorbeteg inzulinadagolással korrigál-
hatja a magas cukorszintet, a tablettás 2-es 
típusúak számára a bő folyadékfogyasztás 
és a nyugalom javasolt.

Vesebetegek
A nem dializált vesebeteg leginkább a 
fehérjebevitelre figyeljen, amit szigorú-
an számolnia kell. Ők halászlevet, bejglit 
nem ehetnek. A töltött káposztát a magas  
kálium- és fehérjetartalma miatt kerüljék, 
helyette inkább valamilyen vegán ételt fo-
gyasszanak. A sószegény életmódról ne fe-
ledkezzenek meg, ha vendégségbe mennek, 
erre hívják fel a vendégül látó figyelmét!
A dializáltak fehérjebő étrendet folytatnak, 
ezért a halfogyasztás számukra kifejezet-
ten jó, viszont a halászlé létartalmát is bele 
kell számolniuk a szigorúan számolt napi 
folyadékbevitelbe. E karácsonyi fogás cit-
romos-tejfölös változata ajánlott nekik, 
csakúgy, mint a párolt, roston sült halak 
fogyasztása. A foszfor- és káliumbevitelre 
is ügyelniük kell, utóbbinál ezért fontos, 
hogy a nyersanyagokat minimum két órán 
át hideg vízbe áztassák, és a vizet egyszer 
cseréljék le – ez a főzővízre is vonatkozik. 
Így a káliumtartalom csökkenni fog.

Ha a karácsonyi 
menüre gondolunk, 
akkor sokunknak a 
bejgli, töltött káposzta, 
mákos guba, halászlé 
mellett a megannyi 
süteménytől roskadozó 
asztal képe ugrik be. De 
mi van azokkal a diétára 
kényszerülőkkel, akik 
még az ünnepek alatt 
sem csábulhatnak el? 

Ünnepekkor is  
gondoljunk

a diétára  
kényszerülőkre!
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Mit kíván az új évre? 

 Kitartást és jó egészséget.

Szabolcs (42),  
szállító, Hódmezővásárhely

István (73),   
vállalkozó, Baja 

Covid-mentes világot.

Az egészség a legfontosabb, ezért 
azt kívánom, legyünk egészségesek, 
és mindig ide, a Pingvin patikába 
tudjunk járni.

Covid-mentes legyen. És egészségesek 
legyünk, az mindennél többet ér.

Mónika (21),   
boltvezető, Hódmezővásárhely

Ilona (65), 
nyugdíjas, Baja

www.keresztrejtveny-reklam.hu

KÓRHÁZI
OSZTÁLY

DÁTUM-
RAG

A BARÁT-
FALVI ...
(JÓKAI)

HAVASI
JUHKARÁM DEHOGY!

KERESZ-
TELŐ

LAKOMA
HANGNEM EDZÉS

RÉSZE!

MONTE-
NEGRÓI
FOLYÓ

ELŐTAG:
ELŐ

ERŐVEL
ELNYOM

URÁN
VEGYJELE

SERTÉS-
FAJTA

MEGSAVA-
NYODIK

SZALONNÁT
FŐZ

FALFEHÉR

BIZTONSÁGI
IS VAN
ILYEN

IZÜLETI
BETEGSÉG

HOSSZÚ
MORZEJEL

MUZSIKUS

AZ ÉG FELÉ

GAZT IRT
NÉPIESEN

CSAPADÉK

MENT
KÖZEPE!

FÜRDŐ
RÉSZE!

JÓS,
LÁTNOK

NÉMA KÍN!

TETEJÉRE

DARA-
BOKRA

SZAGGAT

LÓG

KÁVÉ
SZÉLEI!

LITER

ZSEBÉBŐL
ELŐSZED

TALÁ-
LÉKONY

FÖLAD
HANGZÓI!

EGÉSZ-
SÉGÜGY.

ÁZSIAI
FÉLSZIGET

LÓBETEG-
SÉG

EL-
HATÁROZ

FEMININ

SÖR ALAP-
ANYAGA

MÁMOR

TÖRÖK
NYELVŰ
NÉP V.

ROLÓ
HANGZÓI!

ÜTŐS LAP

FORINT

DUPLÁN
FÉLIG

AZ A BIZO-
NYOS

SZÁNTÓ-
ESZKÖZ

TÖVIS

FOLYAMAT
EGY

SZAKASZA

HELYI,
KÖRNYÉKI

LÁNGOL-
TATJA

OSZTRÁK
AUTÓJEL

JÓD
VEGYJELE

BEAD
KÖZEPE!

MÉLY
GÖDÖR

ZIVATAR
NÉPIESEN

ÁLLAT-
TANYA

SECUNDUM
RÖV.

SZÁJ
KÖLTŐIEN

BELEKEZD

BITEK
SOROZATA

ÉLEZ

DÉL

BIRTOKOS

TEST-
TARTÁS

ÖZÖN

KÉTES!

VILÁGOS
SZÍNŰ LÓ

LIBA
MONDJA

FÉL KÉVE!
ÁLLJ

RÓMAI 100

HOSSZÚ
IDEJE

KÖZÉPKOR!

E

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: 
2022.01.02. Sorsolás: 01.07. Csomag tartalma:  Tropy C-vitamin 1000 mg pezsgőtabletta (20db), Tropy Vas + Folsav tabletta 
8mg (60db), Tropy Kurkuma 500 mg filmtabletta (60db). A Pingvin magazin XI. évfolyam 15. számában szereplő 
 nyereményjáték nyertese: Dr. Pópity-Tóth Éva.
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Egy távoli országban élt egyszer egy öreg király, akinek 
hatalmas birodalma és gazdagsága, egy fia és egy leánya 
volt. Ikertestvérek voltak. A környezetében gyakran 
emlegettek egy csoda szép kék madarat, amit még 
soha senki nem látott. Amikor az uralkodó érezte élete 
végének közeledtét, elhatározta, hogy fiának feleséget, 
leányának pedig férjet talál. A leány azonban feltételül 
szabta, hogy kizárólag annak adja a kezét, aki elhozza 
számára az ismeretlen kék madarat. Sok ifjú igyekezett 
a királyi udvarba, hogy bemutassák a kért ajándékot, ám 
mindegyik hamis volt.

Kis idő múlva a király meghalt anélkül, hogy a leányát 
férjhez adta volna.

A birodalom népére szomorúság és bánat leple borult. A 
fiatal király ekkor még bőségesebb jutalmat ígért annak, 
aki felkutatja és elhozza a kék madarat.

Egy alkalommal aztán újabb kérő érkezett, aki közölte, 
hogy a királyi palotában rendezett mulatság után fogja 
bemutatni a madarat. Nagy volt az öröm az országban, 
újra visszatért a nevetés az emberek közé.

Amikor aztán az ünnepség a végéhez közeledett, az ifjú 
megjelent a király előtt, két tenyerét szorosan össze-
zárva. A jelenlévők figyelme az ifjúra irányult. Teljes 
némaságban várták, hogy a fiú kinyissa a tenyerét, 
amiben nem volt semmi. A király haragra gerjedt, amiért 
becsapták, s azonnal őrség után kiáltott.

Az ifjú azonban megkérdezte:

– Felséged nem látja a kék madarat?

Aztán így folytatta:

– Pedig ott van, Felség, a szívében, a húga lelkében. 
Minden mosolyban, nevetésben, hálában, köszönetben és 
kedvességben, ami megvalósul a környezetünkben.

Mert a kék madár 
maga a boldogság,  
kalitkája pedig  
az emberi szív.
Ahogy az ifjú elmondta a szavakat, azonnal mindenki 
meglátta a madarat. Mindegyikük életébe beköltözött 
csoda szép tengerkék tollazatával.
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A PINGVIN PATIKÁK TERMÉKCSALÁDJA!

www.pingvinpatika.hu •  www.pingvinshop.hu

ISMERJE MEG A TELJES TROPY TERMÉKCSALÁDOT!

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

KIEMELT AJÁNLATUNK!

TARTÓSAN ALACSONY ÁRON:

-33% kedvezménnyel!

TROPY Szelén 50 µcg
fi lmtable� a 60 db

régi ár: 899 Ft, megtakarítás: 300 Ft
(9,98 Ft/db)

 599 Ft

Az árak 2021. december 11-től 2022. január 7-ig érvényesek

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+D3+Cink

retard fi lmtable� a 100 db 2 669 Ft 26,69 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 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 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 Máriatövis 210 mg kapszula 60 db 2 199 Ft 36,65 Ft/db

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

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

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 50g 529 Ft 10,58 Ft/g

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

 329 Ft

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

 279 Ft

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

1899 Ft

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

1329 Ft

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

2499 Ft

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

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
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