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„Januári hó hull, fehér lesz minden, / tiszta 
lapot nyit az új év. / mit írunk rá? Itt a nagy 
lehetőség, / egy pillanatra költő lesz mindenki, 
/ a hóra íródik a közös költemény!” Csukás 
István Januári hó hull című versrészletével 
köszöntöm a Pingvin magazin 12. évfolyama 
első számának olvasóit. 
Az újévi fogadkozásoknak ilyenkor se szeri, 
se száma, persze a kitartás sokaknál hamar 
elillan. Hogyan ne szegjük meg újévi foga-
dalmainkat? Ebben segít Életmódrovatunk. 
De arra is felhívjuk figyelmüket, hogyan lehet 
okosan, hasznosan megmenteni az ünnepi asz-
talra szánt ételmaradékokat.
Télen jóval több narancsot fogyasztunk, mint 
egyébként. A héját szívesen rágcsálják a gye-
rekek, de vigyázat, ez veszélyes lehet! Miért? 
Az Egészségtár megadja rá a választ.
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Aki már elszenvedte a nagylábujjat érintő 
körömbenövést, valószínűleg fokozott gon-
dot fordít a kényelmes cipő választására és a 
helyes körömvágásra. A többieknek ajánljuk 
Beszéljünk komolyan rovatunkat, amely a 
roppant fájdalmas körömbenövés okait és ke-
zelési lehetőségeit vázolja fel.
Az eltérő fejlődésű gyermekek kezelésében nyújt-
hat segítséget a tervezett szenzormotoros tréning, 
a hallásébresztés, a neurofeedback tréning. Ennek 
részleteiről írunk a Gyereksarokban.
Ki volt Rex Ferenc? Debreceni gyógyszerész, 
szakíró, lapszerkesztő, akinek nevéhez több 
mint 80 szabadalom fűződik. Múltidéző rova-
tunk előtte tiszteleg.
Rutkai Bori énekesnő nemcsak a gyerekek, a 
felnőttek számára is ismerős lehet. A sokré-
tű talentum zenekarával a gyerekek szívébe 
lopta be magát, de a Budapest Bár-rajongók 
is gyakorta találkozhatnak vele koncerteken. 
Ruttkai Éva rokonáról a Portréban olvashat-
nak bővebben.
Jó szokásainkon idén sem változtatunk: rejt-
vény, mese, recept, horoszkóp most is várja 
önöket. Tartsanak velünk!
Valamennyi munkatársam nevében egészség-
ben gazdag, boldog új esztendőt kívánok min-
den olvasónknak!

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 Olvasónk! 
„Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, ugy érdemes” – írta 
József Attila, és ezt valljuk mi is, a Kálvin téri Pingvin Patika dolgozói.

A belváros szívében, a patinás Anna fürdővel szemben, a Kálvin téri református temp-
lom szomszédságában található műemlék jellegű épületben várjuk önöket egy mo-
dern, felújított gyógyszertárban. 

Patikánk a város legrégebbi magángyógyszertárainak egyike. Kollégáim nagy szak-
mai múlttal rendelkező, tapasztalt szakemberek, akik közül páran szinte az első pil-
lanattól, 1993 januárja óta itt dolgoznak. Ugyanakkor frissen végzett, fiatal szakem-
berekkel egészült ki csapatunk, segítségükkel próbáljuk ötvözni a hagyományost a 
modernnel, a tapasztalatot a frissességgel.

Rendszeresen vállaljuk gyógyszerészhallgatók oktatását, 2019-ben „Az év oktató 
gyógyszertára” címet kaptuk az SZTE Gyógyszerésztudományi Karától.

Hiteles, korrekt szakmai tájékoztatást nyújtunk, segítünk eligazodni a vény nélkül 
kapható és vényköteles gyógyszerek között, felhívjuk a figyelmet a kölcsönhatásokra.

Szakemberek segítenek, hogy a külön pultnál kínált kozmetikai termékek közül önök 
a leghatékonyabbat válasszák, és a számos étrend-kiegészítőhöz is hasznos tanács-
csal szolgálunk.

Kilenc gyógyszerkiadó helyen szolgáljuk ki vásárlóinkat, időbeosztásunkat úgy szer-
vezzük, hogy minimálisra csökkentsük a sorban állást.

Gyógyszerpalettánk széles körű, ritkán fordul elő, hogy ne tudjunk azonnal bármelyik 
receptköteles vagy vény nélküli gyógyszerrel szolgálni betegeink számára.

Nálunk a készpénzes fizetés mellett bankkártyás, illetve többféle egészségpénztári 
kártyás fizetésre is van mód.

Folyamatosan megújuló akciókkal, bővülő termékskálával rendelkezünk.

A jövőben is az az elsődleges célunk, hogy a betegség megelőzésében segítsünk 
mindenkit, személyre szabott tanácsokkal lássuk el meglévő és új vásárlóinkat.

Dr. Nagy Ildikó
gyógyszertárvezető

bemutatkozó3

bemutatkozik a

JANUÁR!

szegedi
patikaKálvin tér 2.



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!
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s Ne hagyd, hogy a fájdalom  
tükrözze az életed! 

dexketoprofén

Erőteljesen enyhíti  
a mozgásszervi fájdalmat.

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

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Vény nélkül kapható gyógyszer
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életmód 6

7. A felbontott 
borospalack 
tartalmát se öntse a 
mosogatóba, 
egy-egy fogás, 
mártás megbolon-
dítható vele, persze 
csak módjával.

8. A maradék 
kenyér, zsemle, 
kifli felkockázva, 
ledarálva kiváló 
morzsa lehet.  
A szikkadt kifliből 
máglyarakás 
készülhet.

9. Alig használt 
étolajba fűszernö-
vényeket, paprikát, 
fokhagymát, aszalt 
paradicsomot, 
paprikát tehet. 
Mindegyik remek 
ételízesítő.

10. A felhalmozó-
dott nyers zöld-
séggel se várjon, 
mert könnyen 
romolhat. Amit 
lehet, savanyítson, 
például a céklát.  
A hordós káposzta 
hordóban sokáig 
eláll. A birsalmából 
lehet befőtt, az 
almát lereszelheti, 
megpárolva, 
üvegben hónapo-
kig eláll.

2. Mi legyen a 
felhalmozódott 
tejjel? 
A csak kissé 
megsavanyodott, jó 
minőségű tej még 
megmenthető túró, 
sajt formájában, de 
süteménybe, tejes 
levesekbe is 
felhasználható. Ha 
még nem járt le a 
szavatossága, 
süssön palacsintát 
belőle! Nincs az a 
mennyiség, ami ne 
fogyna el ebből!

3. A sajtok héját  
se dobjuk ki, 
besamelbe, sós 
krémekbe, csőben 
sült tésztára 
reszelve fogyaszt-
ható. A sült hús alóli 
zsiradékot a hűtőbe 
tehetjük, ízesítésre 
kiváló, de rántásnak 
is jó. 

4. A tojás héja 
aprítva, zúzva 
szobanövények 
földjére szórható. 

5. A kávézacc 
lehűtve, szárítva 
szagtalanítóként 
használható a 
hűtőben. Kozmeti-
kumnak sem 
utolsó, házi testra-
dír formájában.

1. Ami fagyasztha-
tó, dobozolja be, 
és irány a hűtő!
Jó tudni, hogy 
kevés zöldség 
állaga és íze marad 
kiváló felolvasztás 
után is. Például a 
krumplit, répafélé-
ket nem ajánlott 
jegelni levesként 
sem, de a száraz-
bab remek marad. 
A húsleveslé, akár 
hússal, kifogástalan 
marad fagyasztás 
után is. A sütemé-
nyeknél fajtája 
válogatja: a zserbó, 
kelt kalácsok, 
pogácsák íze finom 
marad, a krémes, 
töltött édességek-
kel kár próbálkozni. 
A töltött káposzta,  
a sült húsok bírják 
a fagyasztást!

6. A zöldség 
szárát, levelét se 
dobja ki! Alaplének 
kiváló a karfiollevél, 
a brokkoliszár, a 
sárgarépazöld.

A maradék kincset ér
A karácsonyi dőzsölés után januárban 
a fél ország fogyókúrába fog,  
de mi legyen az ételmaradékokkal? 
Nagy luxus lenne, ha minden a 
szemetesben landolna...  
Íme néhány tipp a hasznosításukra.

www.beres.hu

Akciós termékek a                  -től

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges 
életmódot. Az akció 2022. január 8-28-ig érvényes a Pingvin Patikákban.  
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. BE

RE
S2

20
1A

DP
I

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,  

VAGY KÉRDEZZE MEG
KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Béres Trinell Pro 
filmtabletta, 20 db
Láz- és fájdalomcsillapító három hatóanyag 
– paracetamol, propifenazon, koffein 
kombinációjával.   
Vény nélkül kapható gyógyszer.  
Egészségpénztári számlára is kapható.

Béres Szelén VITAL 
filmtabletta, 30 db
A szelén hozzájárul a pajzsmirigy és az 
immunrendszer megfelelő működéséhez. 
A Béres Szelén VITAL filmtabletta 100 µg 
szelént, szerves formában, cinket és 
3-féle vitamint tartalmaz. 
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres Koleszterin 
Kontroll  
filmtabletta, 60 db
A Béres Koleszterin Kontroll filmtabletta 
ajánlott napi adagja (3 db filmtabletta) 
1,5 mg növényi szterint tartalmaz.
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres Vas Vital 
filmtabletta, 30 db
A vas hozzájárul a fáradtság és kifáradás 
csökkentéséhez és a normál szellemi 
működés fenntartásához. A Béres Vas Vital 
komplex készítmény 6 hatóanyaggal.
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres ProBio 6 
kapszula, 30 db
Élőflórát tartalmazó étrend-kiegészítő 
készítmény 6 baktériumtörzssel. 
Garantált 5 milliárd csíra kapszulánként.
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres Actival Gumivitamin 
gumitabletta, 50 db
Multivitamin felnőttek részére. A Béres 
Actival Gumivitamin nemcsak cukormentes 
és finom, hanem a benne lévő összetevők 
közül az A-, B6-, B12-, C-, D3-vitamin és folsav 
hozzájárulnak az immunrendszer normál 
működéséhez.
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres C-vitamin 200 mg  
filmtabletta, 90 db
C-vitamin hiányos állapotok kezelésére.
Vény nélkül kapható aszkorbinsav-tartalmú gyógyszer.  
Egészségpénztári számlára is kapható.

Béres C-vitamin 200 mg  
filmtabletta, 20 db
C-vitamin hiányos állapotok kezelésére.
Vény nélkül kapható aszkorbinsav-tartalmú gyógyszer.  
Egészségpénztári számlára is kapható.

AKCIÓS ÁR
1 299 Ft

Eredeti ár: 1 749 Ft
64,95 Ft/db

-26%

AKCIÓS ÁR
1 599 Ft

Eredeti ár: 2 099 Ft
17,77 Ft/db

-24%

AKCIÓS ÁR
1 499 Ft

Eredeti ár: 1 979 Ft
49,97 Ft/db

-24%

AKCIÓS ÁR
2 399 Ft
Eredeti ár: 3 279 Ft

39,98 Ft/db

-27%

AKCIÓS ÁR
1 499 Ft

Eredeti ár: 2 049 Ft
49,97 Ft/db

-27%

AKCIÓS ÁR
2 999 Ft
Eredeti ár: 4 149 Ft

99,97 Ft/db

-28%

AKCIÓS ÁR
3 399 Ft

Eredeti ár: 4 659 Ft
67,98 Ft/db

-27%

AKCIÓS ÁR
499 Ft

Eredeti ár: 669 Ft
24,95 Ft/db

-25%

7591 Pingvin Patika hirdetes januar_02.indd   1 2021. 12. 15.   10:16
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Tekintse meg széles 
dermokozmetikai 

termékkínálatunkat!
Keresse a partner Pingvin Patikákban 

és a www.pingvinpatika.hu 
webáruházban!

Kozmetikai

akciókkal várjuk!

Eredeti ár: 5 009 Ft
Megtakarítás: 1 710 Ft (34%)
Egységár: 41,24 Ft/db
Akció időtartama: 2022.01.08.-2022.01.28.

akciós ár:

3 299 Ft

Eredeti ár: 4 199 Ft
Megtakarítás: 1 400 Ft (33%)
Egységár: 69,98 Ft/db
Akció időtartama: 2022.01.08.-2022.01.28.

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.

Eredeti ár: 4 139 Ft
Megtakarítás: 1 440 Ft (35%)
Egységár: 44,98 Ft/db
Akció időtartama: 2022.01.08.-2022.01.28.

akciós ár:

2 699 Ft

AZ AGY VITAMINJA!
Komplex összetétellel az intenzív agyteljesítményért. 
Halolaj (DHA)* tartalma az agyműködést, a benne lévő 
ginzeng a memóriát és a koncentrációt támogatja, 
ráadásul lecitint is tartalmaz. 
*A kedvező hatás 250 mg dokozahexaénsav (DHA) napi bevitelével érhető el.

Az új Máj+Slim kapszulával májad egészségét és a súlycsökkentést is 
támogathatod! A máriatövis kivonat hozzájárul a máj és az epe 
egészségének megőrzéséhez, a keserű narancs kivonat pedig 
támogatja a zsír- és a szénhidrát anyagcserét.

MÁJTÁMOGATÁS ÉS 
SÚLYCSÖKKENTÉS! 
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Állatgyógyászati termékekÁllatgyógyászati termékek

NEKIK A LEGJOBB JÁR! 

ÁLLATGYÓGYÁSZATI TERMÉKEK 
A PINGVIN PATIKÁKBAN 
KEDVEZŐ ÁRON KAPHATÓK! 

A termékeket megtalálja a Pingvin Patikákban
és a www.pingvinpatika.hu webáruházban! h
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Kinek hasznos a TSMT?
Életünk első két évében tanuljuk meg össze-
kapcsolni az érzékelést a mozgással. A ter-
vezett szenzomotoros tréning (TSMT) 
terápia során a térbeli érzékelés, tájékozó-
dás, kis- és nagymozgások fejlesztése törté-
nik irányított gyakorlatokkal. 
A koncentrált figyelem és a mozgás össze-
hangolása számtalan agyi területet hoz mű-
ködésbe (látókéreg, egyensúly-érzékelés, 
kisagy, mozgási végrehajtási központ). 
Ezek megfelelő – a hétköznapi cselekvések-
től eltérő vagy annál összetettebb gyakorla-
tokkal történő – stimulálása új idegsejtkap-
csolatok kialakulását segíti.
A feladatokat mondókák, énekek kísérik, 
ezzel fejleszthetők az anyanyelvi készsé-
gek, a kommunikáció és a ritmusérzék.
A TSMT akár már kis csecsemőkortól 
elkezdhető, és egészen serdülőkorig al-
kalmazható. A terápia hossza egyénfüg-
gő, általában több héten át (8–12) heti két 
foglalkozásra van szükség.
A terápiát állapotfelmérő mozgásvizsgáló 
teszt előz meg: a terapeuta 5 szempont sze-
rint vizsgálja a gyermeket. Ha legalább egy 
területen 50 százalék alatt teljesít a gyer-
mek, vagy az átlaghoz képest 1-1,5 éves le-
maradása van, indokolt a terápia.
A csoportos foglalkozások kis létszámúak, 
ahol nagyon sok eszközt használnak (labda, 
egyensúlyozóeszközök, hinta, varázspalló, 
gördeszka, fittlabda). Ez egy játékos moz-
gásfejlesztés, amit általában nagyon élvez-
nek a gyermekek. A csoportos foglalkozá-
sok a szociális képességeket is fejlesztik.

A gyermekkorban 
leggyakrabban 

előforduló 
fejlődésbeli 

problémák alapján 
kinek ajánlott  

a tervezett 
szenzomotoros 
tréning (TSMT),  

a hallásébresztés és 
a neurofeedback 

tréning?  
Dr. Krenács Dóra 

gyermekorvos 
rezidens cikke.

 TSMT/HRG, 
hallásterápiák, 
neurofeedback

Az eltérő fejlődésű 
 gyermek III. 

gyereksarok11

Nemcsak azoknak ajánlott, akiknek elté-
rő a mozgásfejlődése, hanem alkalmaz-
ható ADHD esetén, tanulási, magatartá-
si, beilleszkedési nehézségek, beszéd- 
zavarok, megkésett beszédfejlődés, egyen- 
súlyzavarral küzdő gyermekeknek is.

Pancsolva fejleszt a HRG 
A hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika 
(HRG) vízben végzett komplex mozgásfej-
lesztési program. A langyos víz hatására a 
gyermek izmai ellazulnak; a víz folyamatos 
érintése jó hatással van az idegrendszer fej-
lődésére.
Nem úszásoktatás, de jól előkészíti a későb-
bi úszást.
A HRG terápiának van egy kádban végez-
hető verziója is, amely elsősorban volt kora-
szülött csecsemőknél alkalmazható, akik-
nek emiatt eltérő a beszéd- és/vagy 
mozgásfejlődése, figyelem-, viselkedési za-
varai, illetve tanulási, beilleszkedési nehéz-
ségei vannak, hiperaktív. 

A HRG nem javasolt olyan gyermekeknél, 
akik gyakran kapnak légúti fertőzést, arc-
üreg-, középfülgyulladást, de nem mehet-
nek a gyermekek a vízbe bőrtünetekkel (ek-
céma, allergiás kiütések) sem.

Hallásterápia
Hallási problémák nemcsak a hallás csök-
kenésében nyilvánulhatnak meg, hanem 
igen összetett tüneteket mutathatnak. Elő-
fordul, hogy egy rendben halló, normális 
vagy közel normális beszédfejlődésű gyer-
mek bizonyos, egyébként nem irritáló han-
gokra túlérzékeny, vagy éppen intenzív han-
gingerekre nem reagál, esetleg bizonyos 
hangokat képtelen megkülönböztetni, ki-
szűrni. Ezek a problémák később tanulási 
nehézségekhez, szociális és magatartási 
problémákhoz, viselkedészavarokhoz ve-
zethetnek, éppen ezért fontos a mihamarab-
bi beavatkozás.
Sokféle hallásterápiás módszer létezik, 
ezek közös jellemzője, hogy a hallószer-
ven keresztül az idegrendszerre hatnak. 
A beavatkozást megelőzi egy alapos álla-
potfelmérés (életkornak megfelelő eszkö-
zös hallásvizsgálat), amellyel kiválasztható 
a megfelelő terápia. 

A különböző hallásterápiák alkalmazha-
tók diszgráfia, diszkalkulia, diszlexia, au-
tizmus spektrumzavar, hiperaktivitás, 
beszédfejlődési zavar, szenzoros integrá-
ciós zavar vagy akár megkésett mozgás-
fejlődés, egyensúlyzavarok esetén is.

Hallásébresztés (Bernard-féle  
hallási figyelem tréning, AIT/FST)
Személyre szabott, speciálisan szűrt terápi-
ás zene összeállítására (gazdag véletlensze-
rűen váltakozó magas és mély hangokban), 
amelyet egy 10 napos hallástréning követ. 
Az adott zenét napi két alkalommal, 30 per-
cen keresztül hallgatják a gyermekek. A te-
rápia célja, hogy az adott zeneingerrel a 
hallásért felelős agyi területeket megfelelő-
en stimuláljuk, ezáltal az idegsejtek képesek 
legyenek egy jobb működésre. A terápia 
hatása nem azonnali, akár 4 hónappal ké-
sőbb is jelentkezhet, évente ismételhető.

Tomatis-módszer
A hallás nemcsak egy passzív képesség, ha-
nem aktív odafigyelést igénylő folyamat 
(hallgatás) is. Ezért a terápia célja a hallás-
funkció erősítése, a fül és az agy együttmű-
ködésének fokozása, a figyelem gyakorlása, 
amelynek hatására javul a koncentráció, a 
kommunikációs és tanulási képességek, va-
lamint javul a viselkedés. Egy „elektromos 
fül” (speciális fülhallgató, koponyára, ge-
rincre helyezett mikrofon) segítségével spe-
ciális zeneművek hallgatása az anya előre 
felvett hangjaival vegyítve.

Pataki–Kolláth-féle  
hallásébresztés
A Bernard-féle AIT/FST-hez hasonlóan 10 
napos, napi kétszeri zenehallgatáson alapu-
ló módszer, de más céllal működik. Alapve-
tően a túlérzékeny hallás kezelésére jött 
létre. Tanulási folyamaton alapul, amelynek 
során az agy az egyénre szabott zene se-
gítségével megtanulja kiszűrni a nem 
szükséges hangokat. Általában egy alka-
lom is nagyon sikeres, ritkán van szükség 
ismétlésre.

Neurofeedback
A terápia során az idegsejtekből – stimulu-
sok hatására – az általuk kibocsátott elektro-
mos jelek alapján visszajelzések mérhetők. 
Számos neuropszichiátriai kórkép esetén 
észlelhetők agyhullámeltérések, és a terápia 
célja, hogy ezeket az agyhullámokat normál 
tartományba hozza.
Alkalmazható epilepszia, autizmus 
spektrumzavar, tikkzavar, szorongás, fi-
gyelemzavar, alvászavar, depresszió ese-
tén, vagy egyszerűen az összpontosítás 
elősegítésére is.
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Fogyni, leszokni, rászokni, váltani: van-
nak, akik soha, mások szenvedélyesen 
újévi fogadalmakat tesznek az év első 
napján, hiszen egy új év kezdete löketet 
ad a célok eléréséhez. Ám a kezdeti lel-
kesedés a napok-hetek múltával lankad, 
csak az igazán kitartóak érik el céljaikat. 
Itt van néhány tipp, ami segíthet az ön-
kontrollban.

A kutatások szerint februártól az újévi fogadalmak 80 százalékát  
már nem tartják be az emberek, és mindössze az emberek 8 százaléka 
képes a sikeres fogadalomtételre. Íme 10+1 tipp a könnyebb megvalósí-
tás érdekében.

Hogyan NE szegjük meg az újévi fogadalmakat?

1. Ne az utolsó pillanatban!

Nem január 1-jén, hanem jóval koráb-
ban el kell dönteni, mit akarunk 
megvalósítani a következő évben. Az 
utolsó pillanatban tett fogadalmak iránt 
kevésbé elkötelezettek az emberek.

4. Egy hiba nem hiba

Az egyszeri vétkezés 
még nem végleges 
bűn, és ennyitől még 
nem kell semmisnek 
tekinteni a fogadalmat. 
Ennyi hibalehetőség 
még belefér, a 
próbatétel folytatód-
hat!

7. A naplóírás segít

Mindennap 
érdemes feljegyez-

ni, mit tettünk aznap 
a cél elérésében. Ez 

lendületet ad a 
folytatáshoz.

10. Beszéljünk róla

A kutatások szerint minél több emberrel 
osztjuk meg a vágyainkat, annál nagyobb  

az esélye annak, hogy huzamosabb 
 időn belül elérjük őket. 

+1: Kell egy dátum

A kívánt cél eléréséhez tűzzünk 
ki egy konkrét időpontot, ez 
egyben kapaszkodó is a fogada-
lom betartásához.

8. Levél a jövőből

Írjunk egy levelet úgy, mintha egy év múlva 
ilyenkor lenne. Képzeljük el, hogy a célkitűzés 

sikerült. A levél legyen biztató, vicces, 
megnyugtató. A levél adjon tanácsot 

jelenlegi önmagunknak: ha nem  
stresszelünk és a feladatra koncentrálunk,  

könnyedén összejön a nagy terv.

9. Türelem

Meghízni sem egy 
nap alatt szokott  
az ember. Miért 
fogyna le gyorsan? 
Tegyük a dolgun-
kat, és legyünk 
türelmesek!

5. Kitartás!

Ki kell tartani az eredeti fogadalom 
mellett, ez egyfajta önismereti tréning 
is. Világos, hogy a következő év tele 
lesz buktatókkal és hibákkal, de az 
elszánás ide kevés lesz. Önuralom, 
önuralom, önuralom!

6. Megvalósítható cél

Csak reális, kivitelezhe-
tő célt érdemes 
magunk elé tűzni. 
Minél nagyobb a 
„távolság” a régi és az 
új szokás között, annál 
nagyobb eséllyel 
szegjük meg. A 
mindennapi tevékeny-
ségek mellett is be kell 
tartani az új szokásokat.

2. A kevesebb több!

Inkább legyen egy, de nagyon határo-
zott cél, mintsem egy fészekaljnyi, amit 
sokkal nehezebb betartani. Egy 
sikerélmény sokkal többet ér, mint több 
kudarc, nem igaz?

3. Írásban rögzíteni

A fogadalmat le kell írni, 
így könnyebb megfogal-
mazni a konkrét célokat. 

Betartani ugyanis csak 
azt lehet, amit konkrétan 

meghatároztunk.
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A SeptaNazal akár 1 percen belül 
megszünteti1 az orrdugulást és 
védi az orrnyálkahártyát. 

akár 
1 percen

  belül hat1

Tartósítószer-
mentes2

 védi az orrnyálka-
hártyát és segíti a 
sebgyógyulásts2

Az orrod a 
legértékesebb 
hangszered.

Irodalom: 
1. Uranič N. Comparison of the efficacy and safety of the fixed-dose combination of xylometazoline 
and dexpanthenol contained in the medicinal product Septanazal® and xylometazoline alone in nasal 
congestion in patients with acute rhinitis. Med Razgl. 2018; 57 (3): 457-66.       2. Septanazal alkamazási 
előírás (https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=84214), a szöveg 
ellenőrzésének dátuma: 2019. augusztus 11.

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

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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Vény nélkül kapható 
gyógyszerek 

ximetazolin-hidroklorid és dexpanthenol
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Régóta húzódó 
rutinműtétet halogat, 
teljesen feleslegesen. Essen 
rajta túl, megkönnyebbül 
majd! Pénztárcájára 
ügyeljen, könnyen lába 
kélhet! Óvakodjon a 
hívatlan látogatóktól, 
hónapok óta húzódó, 
kellemetlen beszélgetése 
lehet velük.

Régóta úgy érzi, most sem-
mi nem jön össze. Próbáljon 
meg relaxálni, meditálni, 
meglátja, ha türelmesen 
vár, minden a helyére kerül. 
Anyagiak terén lehetnek 
pozitív fejlemények, a be-
fektetett munka a következő 
hónapokban fog megtérülni.

Hamarosan olyan ajánlatot 
kap egy ismerősétől, 
amit komolyan fontolóra 
vehet. Azt gondolja át, 
mit veszíthet, ha él a 
lehetőséggel, ugyanis 
előfordulhat, hogy családja 
sínyli meg a változásokat. A 
pénz nem minden.

Ideje beújítania! Egy új fri-
zura vagy ruha felkeltheti 
párja ön iránti érdeklő-
dését, amely mostanában 
mintha lankadt volna. 
Azért nem kell azonnal 
rosszra gondolnia! Csak a 
megszokással kell harcba 
szállnia, ami viszont nagy 
úr.

Váratlan baleset kese-
rítheti meg az életét, ha 
nem elég figyelmes. Az 
sem kizárt, hogy több 
hétre kiesik a munkából 
egy kellemetlen esemény 
miatt. Legyen erős, csa-
ládtagjai biztonságára is 
fokozottan vigyázzon!

Most kicsit lelkiisme-
ret-furdalása van gyermeke 
miatt, az elmúlt időszak 
nem kedvezett a közös 
programoknak. Töltsön 
vele több időt, nagyon 
hálás lesz érte. Ha vitájuk 
van, próbálja meg minél 
hamarabb elsimítani, a 
kamaszokkal egyébként is 
nehéz az élet.

Jól kezdődik az év, 
igazi sikerszéria előtt 
áll, aminek már az év 
végén voltak előjelei. A 
munkahelyén előreléphet, 
ennek anyagi vonzata is 
lesz. Párjára fordítson 
több időt, lehet, hogy 
jobban igényelné az ön 
társaságát. 

Betegség döntheti le a 
lábáról, ha most nem áll 
meg egy lélegzetvételnyi 
időre. A tartós kimerültség-
től könnyen legyengülhet, 
legalább esténként igyon 
meg egy lazító-nyugtató 
teát! Nyugodtan kérje meg 
párját egy alapos váll- és 
hátmasszírozásra, meglátja, 
csodákat tesz majd!

Jóval több gyümölcsöt és 
zöldséget kellene fogyasz-
tania, ne lepődjön meg, 
hogy hetek óta betegeske-
dik. A következő időszak 
egy szép szerelem kezdete 
lehet olyan ember iránt, 
aki régóta az orra előtt 
volt, de eddig nem vette 
észre.

Az egyedülállóknak ked-
vez az év eleje, most sokan 
párra találhatnak. Minden 
munkahelyi rendezvény-
re, baráti összejövetelre 
menjen el, sosem tudni, hol 
bukkan fel a nagy Ő. Aki 
házasságban él, elégedjen 
meg azzal, nem kell a 
kínálkozó mézesmadzag 
után nyúlni!

Régi barátságra tehet 
pontot az év eleje, de 
nem az ön hibájából. Ne 
eméssze ezen magát soká-
ig. Ha fontos volt az illető 
számára, vissza fog önhöz 
találni. Szerencsejátékkal 
a következő időszakban 
ne próbálkozzon, hatal-
masat bukhat!

Már most gondoljon arra, 
hogyan fogja lemozogni 
azt a kalóriabombát, 
amelyet az ünnepek alatt 
a gyomrára dobott. Mivel 
nem szívesen mozdul ki 
a hidegben, jobban jár, 
ha a tévé előtti tornával 
próbálja ellensúlyozni a 
pluszkilókat.

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

Újév
Bár ezen idén már túl vagyunk, és az is köz-
tudomású, hogy halat újévkor nem szabad 
enni, íme egy kis visszatekintő a történe-
lembe és a népi kultúra világába.
A Julius Caesar-féle naptárreform után, i. e. 
153-tól vált évkezdő nappá. Hazánkban a 
Gergely-féle naptárreform 1582 óta vált ál-
talánossá. Régen szokás volt az újévi jókí-
vánságok elmondása házról házra járva, 
amiért a háziak megkínálták a köszöntőket.
Halat ne együnk ezen a napon, mert elúszik 
a szerencsénk. Helyette itt a lencse, rizs, kö-
les: a sok apró mag sok pénzt hoz az új év-
ben! A malac befelé túr, így a szerencsét 
nem ki a házból, hanem be a házba túrja. 
Ezért szokás malacsülttel indítani az évet. 
E napon tilos a mosás, a teregetés, a varrás. 
A szemetet sem szabad kivinni, mert a sze-
rencsét is kiönthetjük a házból. Pénzt ne 
adjunk kölcsönt, orvost ne hívjunk, ne men-
jünk hozzá, mert akkor egész évben bete-
geskedhetünk. A baromfi hátrakaparja a 
szerencsét, ezért ezt ne együk!
Ezen a napon amelyik leánynak először vi-
szi el a kutya a kocsonyacsontját, az megy 
leghamarabb férjhez. Híres mondás: „Újév 
napján, ha csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha 
piros a hajnal, akkor szeles lesz az eszten-
dő.” Vagy: „Ha újesztendő napján szép nap-
fényes idő van, az jó esztendőt jelent.”

népi hiedelmek

Piroska napja
„Ha Piroska napján fagy, 40 napig el nem 
hagy!” Az a lány, aki ezen a napon piros 
kendőt köt a nyakába, az új évben férjhez 
megy.

Fábián és Sebestyén 
napja 
A hagyomány szerint ez az első tavaszéb-
resztő nap. Ekkortájt kezdenek a fák mézgá-
sodni, nedvet szívni.

Ágnes napja
A várandós asszonyok sós vízben mosdot-
tak, hogy a gyermekeik egészségesek le-
gyenek. „Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, 
hogy teljék a pince.”

Vince napja
A szőlőtermelők e napon megfigyelték az 
időjárást. Szép időben jó, cudar időben rossz 
bortermést jósoltak. Máshol vicevesszőt 
vágtak, amit a szobában vízbe állítottak, a 
kihajtott vesszőkből jósolták meg az évi ter-
mést.

Vízkereszt
Ez a háromkirályok napja, a karácsonyi ün-
nepkör zárása, és a farsangi időszak kezde-
te. Az egyház ekkor emlékezik meg Jézus 
megkereszteléséről és a napkeleti bölcsek-
ről, és szenteli meg a vizet. Ezzel a vízzel 
meghintették a házat, az állatokat a gonosz 
szellemek ellen. Betegség ellen is bevetet-
ték, sőt, használták a mezőgazdaság és állat-
tartás területein is. A víz és tömjén szentelé-
séből alakult ki a házszentelés. Vízkeresztkor 
bontjuk le a karácsonyfát.
Időjárásjóslás erre a napra:
„Ha vízkeresztkor megcsordul az eszterhéj, 
az íziket rakjátok el, mert hosszú lesz a tél”. 
Az ízikkel ugyanis (takarmánymaradék, 
nádtörmelék, kukoricaszár) fűtöttek is.

Antal napja
Szent Antal szerzetes volt, akit a háziállatok 
védőszentjeként tiszteltek. Szent Antal tüzé-
nek nevezik az orbáncot, amelyet imádsá-
gokkal, ráolvasással próbáltak gyógyítani. 
Vagy: az orbáncos betegről le lehet venni a 
tüzet, ha három, Antal nevű ember megáll a 
beteg ágya mellett, ott elszív egy pipa do-
hányt, és a betegre fújja a füstöt. A pipát 
tűzkővel és taplóval kellett meggyújtani, 
hétszeri csiholással.  
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Január, más néven Boldogasszony hava,  
a karácsonyi ünnepkör végét jelenti. Ebben 
az időszakban már észrevehetően hosszabbod-
nak a nappalok. Nevét Janus, a kétarcú isten 
után kapta, aki a mitológia szerint a szerencsés 
kezdet, valamint a kapuk és átjárók istene volt.  
Az év első hava jósló és tiltó is egyben,  
csakúgy, mint az év első napja.

Januári
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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 2022. január 8-tól 2022. január 28-ig érvényesek

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

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT34

(17,25 Ft/ml)

-%  Ft
4599 Ft* helyett-1150 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Lacalut Flora szájvíz,
300 ml

A speciális összetétel meg-
szünteti a baktériumok okozta 
szájszagot, ezáltal biztosítja a friss 
leheletet és a kellemes szájízt.

Bioderma ABC Derm
fürdető gél, 200 ml

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

Biomed® Árnika krém, 60 g

Rándulás, fi cam, ütés, rúgás következtében 
kialakuló izom- és ínhúzódások időszakában 
alkalmazható ápolási céllal. 16% gyógynö-
vény kivonat-tartalom + A- és E-vitamin.

Gyógynövényes krém.

Étrend-kiegészítő.

Novo C plus® liposzómális
C-vitamin, 30 lágykapszula

Természetes összetevőkkel készül, 
hosszan tartó hatású, és a C-vitamint 
liposzómás formában tartalmazza a 
leghatékonyabb felszívódásért.
www.novoc.hu

Redupetin krém, 20 ml

Dermatológiai speciális kozmetikum bőrelszíneződésekre és 
pigmentfoltokra. Intenzíven hat a sötétebb bőrfelületekre, a 
pigmentfoltokra és a korral járó bőrelszíneződésekre.

Kozmetikum.

Forgalmazza: Naturprodukt Kft., 
2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

(9,98 Ft/g)

-%  Ft
879 Ft* helyett-280 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT5

(49,97 Ft/db)

-%  Ft
2119 Ft* helyett-620 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT14

(119,95 Ft/ml)

 Ft
4779 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT23

50%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
2380 Ft

Alkoholos tisztító,
500 ml

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

60%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
1480 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT9

(2,00 Ft/ml)

 Ft
2479 Ft* helyett

Primacovid Covid-19 
IgG/IgM gyorsteszt, 1 db***

Önellenőrzésre szolgáló gyorsteszt, a SARS-CoV-2 ellen védő 
IgG és IgM antitestek kvalitatív kimutatására emberi teljes vér-
mintákból.

Gyógyászati segédeszköz.

(5,33 Ft/ml)

-%  Ft
2289 Ft* helyett-690 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT15

Lejárat: 2022.03.30.

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT49

(4999,00 Ft/db)
 Ft

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

Az árak 2022. január 8-tól 2022. január 28-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: 
2022. 01. 08. - 
2022. 01. 14.

1,12 Ft/ml

449,
- Ft

Érvényes: 
2022. 01. 15. - 
2022. 01. 21.

Fa dezodor, 
golyós, 
különféle, 
50 ml

6,98 Ft/ml

349,
- Ft

Érvényes: 
2022. 01. 22. - 
2022. 01. 28.

Bradolife anti-
bakteriális tus-
fürdő, különféle, 
400 ml

1,25 Ft/ml

499,
- Ft
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KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSRA JOGOSÍTÓ JEGYEK

Fa tusfürdő,
különféle, 
400 ml

HETI PINGVIN JEGY     HETI PINGVIN JEGY     

BÓNUSZPONT+20BÓNUSZPONT+20 BÓNUSZPONT+20

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(149,90 Ft/ml)

-%  Ft
2239 Ft* helyett-740 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(5,98 Ft/g)

-%  Ft
439 Ft* helyett-140 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(78,32 Ft/db)

-%  Ft
5909 Ft* helyett-1210 Ft

Herbária Citromfűlevél,
tasakolt gyógytea, 50 g**

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

Herbária Citromfűlevél tasakolt gyógytea, 
a stressz tüneteinek enyhítésére és 

Hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid.

Vény nélkül kapható gyógyszerek.

Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt., 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.,
Mellékhatás bejelentés: 
+36 1 505 7032; medinfo@richter.hu

Wörishofeni 
Nervenpfl ege, 120 tabletta**

Természetes hatóanyagú, gyógynövény 
alapú nyugtató tabletta ideges nyug-
talanság, feszült állapot, álmatlanság 
megszüntetésére.

Gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású készítmény.

Forgalmazza: Volmix Kft., 
1146 Budapest, 
Thököly út 76.

(24,99 Ft/db)

-%  Ft
4109 Ft* helyett-1110 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT29

az alvás elősegíté-
sére, valamint enyhe 
emésztési panaszok, 
mint a puff adás, fel-
fúvódás enyhítésé-
re alkalmazható, ha-
gyományos növényi 
gyógyszer. 

Hatóanyaga perceken belül 
szünteti meg az orrdugulást, 
és hatása általában 12 órán át 
fennáll. Tartósítószer-mentes 
orrspray. Felbontás után
6 hónapig használható!

Gyermekeknek szánt 
változata is kedvezményes 
áron kapható!

Xilomare® 1 mg/ml oldatos 
orrspray, 1×10 ml**

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

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

Hatóanyag: naproxén.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(13,49 Ft/g)

 Ft
2719 Ft* helyett

50%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
1370 Ft

Prostamol® UNO 320 mg, 
60 lágy kapszula**

Alken szerinti I. és II stádiumú jóindula-
tú prosztata megnagyobbodás okozta 
vizelési panaszok - pl. gyakoribb (éjszakai) 
vizelési inger, gyenge/akadozó vizeletsu-
gár - tüneti kezelésére ajánlott gyógyszer.

Szabalpálmatermés-kivonat hatóanyagú vény nélkül 
kapható gyógyszer.

Forgalmazza: Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. (2040 Bu-
daörs, Neumann J. u. 1.) HU-OTC-01-2021-V01-ad-#25216 
Lezárás dátuma: 2021.06.30

Lejárat: 
2022.02.28.
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Ember tervez, Isten végez – tartja a mondás. Valóban 

nem lehet mindent apróra kitalálni és megvalósítani, 

ugyanakkor a hétköznapok gördülékenyebben, sikere-

sebben valósulhatnak meg egy jól használt „szamár-

vezető” mellett. Tippek és tanácsok mindenkinek.

Miért hasznos 
a tudatos tervezés?
1. ÉNIDŐ    Jó szervezés mellett a felnőttek-
nek is jut idő saját magukra. Feltöltődés, 
kikapcsolódás nélkül hosszú távon nem 
megy!
2. SIKER  Alapos tervezés mellett köny-
nyebben jönnek a megálmodott célok. A si-
kerélmény pedig újabb lendületet ad.
3. ÖNBIZALOM   Akár fogyózni, életmó-
dot váltani, vagy leszokni akarunk, akár 
nyelvet tanulunk vagy szakmailag képez-
zük magunkat, önbizalmat ad, ha lépésről 
lépésre haladunk. A kis eredményektől ma-
gabiztosabbak lehetünk!
4. ÚJRATERVEZÉS   Nem minden az elő-
zetes elképzelések szerint halad, ezt el kell 
fogadni! Viszont sokkal könnyebb a terv-
módosítás, ha tudjuk, mi a végső cél.
5. MEGVALÓSULT CÉLOK    Olyan célok 
is elérhetőek, amikről korábban csak azért 
nem gondolkodtunk, mert azt hittük, ez 
úgysem fér bele az időnkbe. Tudatos terve-
zéssel az eredmény sem marad el.
6. MOTIVÁCIÓ  Húzhatjuk a strigulát, 
vághatjuk a centit, a végső cél minden egyes 
nappal egyre közelebb van. Erre emlékez-
tet, ha mindennap rápillantunk a részletes 
naptárunkra.

7. IDŐ- ÉS PÉNZTAKARÉKOSSÁG
Az ember élete folyamatos harc az idővel. 
Ebből sosincs elég, akárcsak a pénzből. 
Mindkettővel tudunk spórolni, ha előre gon-
dolkodunk.
8. ELKERÜLHETŐ A KUDARC   Persze 
csak abban az esetben, ha az év közepén 
nem dobjuk ki a naptárunkat. 
9. BIZTONSÁG   Az év elején elkészített 
terv biztonságot ad: látjuk, hogy minden 
úgy halad, ahogy elképzeltük.
10. NYUGALOM  Sokkal nyugodtabban 
telik az év, ha nem ad hoc jelleggel telik a 
család élete. A stressz kiiktatásának remek 
módja a tudatos tervezés.

Mit jegyezzünk fel?

• Összegezzük az előző évet, és vonjuk 
le a tanulságokat: mi az, ami jól ment, 
mi az, ami kimaradt idő, szervezés hí-
ján (sportolás, saját hobbi). Ezt mindig 
családilag vagy legalábbis a másik fel-
nőttel beszéljük meg, ne egyedül 
döntsünk!

• Vegyünk egy jókora falinaptárt, vagy 
készítsünk mi magunk egyet! Akkora 
legyen, hogy minden általunk megha-
tározott szempontot folyamatosan ve-
zetni tudjunk 12 hónapon át.

• Keressük meg a négynapos hosszú 
hétvégéket!

• Számoljuk ki, hány nap szabadságra 
lesz szükségünk a nagyobb ünnepek 
körül!

• Írjuk be a téli, tavaszi, nyári, őszi tanévi 
szüneteket!

• Jegyezzük fel, ki mikor megy sportol-
ni, edzésre (és ki tud a kicsikért elmen-
ni utána)!

• Találjuk ki, hová és hány napra aka-
runk elutazni – erre kell szabadság is!

• Milyen családi eseményekre, ünne-
pekre kell készülni! Kit mikor kell meg-
köszönteni!

• Mennyi pénzt és mikor kell rendszere-
sen befizetni (pl. ebédpénz, adó)!

• A rendszeres heti tevékenységek 
mellett keressük meg azokat a héza-
gokat, amikbe befér az énidő!

• Minden dátumot jegyezzünk fel év 
közben: például orvosi vizsgálat, 
hangverseny, mozi, tárgyalás, iskolai 
ünnepség.

Tekintse meg az alapanyagok széles kínálatát webáruházunkban.

(A termék eltérhet a fotón ábrázolttól)

www.pingvinpatika.hu

Kezdje az új évet egészséges táplálkozással!
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A benőtt köröm népbetegség: a körömszél  
a körömsánc alá nő, azt maga előtt mintegy 
„felgyűri”. Az állandó mechanikus irritáció 
miatt a körömsánc túlnő, a szöveti tasakban 
gyulladás keletkezik. És ez még nem min-
den: vadhúsképződéssel, a köröm alóli 
gennycsorgással is számolni kell.

Miért alakulhat ki? 
A láb körmeit nem szabad a kézkörmök-
höz hasonló ívesre vágni! Ez az egyik 
leggyakoribb oka a benőtt körömnek.  
A másik a szűk orrú cipő, ami a lábujjakat 
egymáshoz préseli, idővel bőrkeménye-
dés alakul ki, ami benövéshez vezethet. 
De a helytelen láb- és körömhigiéné is ide 
sorolható.

Így kezelje!
A körömbenövés kezelése az elváltozás 
súlyosságától függ. Az első stádiumban 
javasolt a meleg vízben történő lábázta-
tás, szandálok és kivágott cipők viselése, 
továbbá a köröm eltolása a bőrtől egy 
apró vattacsomóval. A tünetek egy-két 
nap alatt enyhülni fognak, de a kezelést 
érdemes két-három hétig folytatni. 
A második fázis kezelése hasonló, de köz-
ben lehetséges, hogy antibiotikumokat is 
szedni kell. Ha nagyon fáj a köröm, el kell 
távolítani, ez helyi érzéstelenítés mellett 
történik. A harmadik stádiumban részleges 
vagy teljes körömeltávolítás a megoldás, 
de ez ritka. A leggyakoribb – ha már szük-
séges a műtét – az úgynevezett ékrezekció, 
amikor a köröm problémás szélét és a mel-
lette lévő bőrredőt egészen az alapi részig 
terjedően hosszanti irányban egy ék alakú 
metszéssel kivágja a sebész, így a fájdal-
mas, gyulladt, vadhúsos részt is eltávolítja.

A pedikűrös csak enyhébb esetekben tud 
segíteni: megfelelő körömvágással, a be-
nőtt rész szakszerű kitakarításával néha 
megspórolhatják a szikét.
A vadhús, a gyulladásos szövetszaporulat 
kezelhető többek között CO2 lézerrel, fo-
lyékonynitrogén-fagyasztással, lápiszpál-
cás stifteléssel. Azonban a körömbenö-
vés, gyulladás kezelésére ezek nem 
alkalmasak.
Lábadozás idején a végtag pihentetése, a 
felpolcolás hasznos. Az 1-2 hetes gyógyu-
lási idő alatt csak kényelmes, nyitott láb-
belit viseljen! Kötéscsere, krémhasználat 
2 naponta szükséges. Amennyiben gyul-
ladás alakul ki, antibiotikumterápia is 
szóba jöhet.

Visszatérhet?
A teljes köröm eltávolítása szükségtelen, 
de jó tudni, hogy 16–60 százalék a benőtt 
köröm kiújulási gyakorisága. Ezért fontos 
megtanulni a helyes körömápolást, és 
csak kényelmes lábbelit hordjon! 
A www.webbeteg.hu cikkét dr. Szász-Né-
met Réka bőrgyógyász szakorvos lekto-
rálta.

Sem a helytelen körömvagdosás,  
sem a túl szoros lábbeli 
nem tesz jót a lábkörömnek.  
A környező bőr begyulladhat,  
a köröm feltűrődhet,  
ami óriási fájdalommal jár,  
és csak sebész segíthet.

Ezért ne vágja 
a körmeit ívesre!

A körömbenövés 
stádiumai
A körömbenövésnek három 
stádiuma van. Az első 
stádiumban a bőr a köröm 
két oldalán vörös, érintése 
fájdalmas. Ez irritáció vagy 
gyulladás miatt tapasztalható. 
A második stádiumban a bőr 
már fertőzött, és fölé ér a köröm 
széleinek. Az érintett területből 
folyadék vagy genny folyhat.  
A harmadik stádiumban a 
bőr már régóta fertőzött, és 
gyógyulni próbál. Ilyenkor 
sarjszövetet növeszt, ami  
vörös, és könnyen vérzik.

Nincs cipő,  
nincs probléma!
Emlékszik rá, hogy évtizedekkel 
ezelőtt a cipőhasználat nem min- 
denki számára volt természetes? De 
az érintettek a körömbenövést sem 
ismerték! Egyébként ez a nagy- 
lábujj körmére jellemző, legin- 
kább a fejlett országok lakóinál  
fordul elő. A túl rövid, túl íves láb-
köröm a gond, de a köröm ferdén 
növését okozhatja az öregkor, a 
végtagok rossz vérellátása vagy 
a tüdő működésének rendelle-
nességei is. Ritkább ok például 
csontkinövés a köröm alatt, sérülés 
vagy különféle fertőzések.

Cukrosok, figyelem!
A cukorbetegeknek a diabéteszes 

neuropátia miatt nagy figyelmet 
ajánlott fordítaniuk a lábukra és 
a körmeikre.  Lehetséges, hogy 

nem tapasztalnak fájdalmat, mégis 
komoly problémákat okozhat náluk 
a körömbenövés. Fontos orvoshoz 

fordulniuk akkor is, ha a bőr  
a lábujjköröm mellett kipirosodik.



Vásároljon online:
kényelmesen, otthonról, 
néhány kattintással!

Kedves Vásárlóink!

Törvényi változás miatt 2022. január 1-től a webáruhá-
zunkban és „zsebpatika” mobil applikációnkban csomag-
kiszállítással már nem rendelhetők gyógyszerek. A kelle-
metlenségért szíves elnézésüket kérjük!

Webáruházunkban igyekszünk tovább ra is minél 
szélesebb termékválasztékot biztosítani.

Az eddig forgalmazott cikkek 88%-a,
közel 7000 termék továbbra is 
elérhető marad. Kiváló árainkra és re-
mek akcióinkra ezután is számíthatnak!

Látogasson el webáruházunkba még ma és használja 
fel kedvezménykuponját!

Legnépszerűbb kategóriáink:· vitaminok, ásványi anyagok · baba-mama · bőrápo-
lás, szépségápolás · dermokozmetikumok · reform-
élelmiszerek ·állategészségügyi termékek · életmód, 
sport · intim problémák · gyógyászati segédeszkö-
zök, betegápolás ·

2022. JANUÁR 1-TŐL

www.pingvinpatika.hu
Köszönjük, hogy a Pingvin Patikákat választja!

VÁLTOZÁS
online gyógyszertárunkban

KUPON
FELHASZNÁLHATÓ: 2022. 01. 01 – 2022. 01. 31.kedvezmény

ONLINE
VÁSÁRLÁSRA*

500 Ft

12.500 Ft felett ingyenes szállítás 
magyarországi címre.

Online kuponkód: 88MEGMARAD

A JAVA MEGMARAD!

* A kupon készpénzre nem váltható, a kedvezmény a kosárban kerül levonásra, a vásárlás összegének meg 
kell haladnia a kupon értékét. Egy vásárlás alkalmával egy kuponkód érvényesíthető. Az akció más enged-
ménnyel és egyéb kuponos akciókkal nem vonható össze. Az 500 Ft kedvezmény az internetes áron szá-
molt végösszegből kerül levonásra, ezen csökkentett összeg alapján kerül megállapításra az esetlegesen 
� zetendő szállítási díj. A kupon nem használható fel gyógyszerekre és a TB által támogatott termékekre.
A kupon a rendelés leadását követően, utólag nem érvényesíthető.

A kupon kizárólag a www.pingvinpatika.hu webáruházban érvényes.
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Gyógyszerész, szakíró, lapszerkesztő,  
az első debreceni gyógyszeripari és gyógyáru-nagykereskedők 

egyike volt Rex Ferenc. 

P A T I K U S

Rex Ferenc
Rex Ferenc 1886. március 17-én Debrecenben született köztisztviselői csa-
ládba. Édesanyja telekkönyvvezető volt Hajdúszoboszlón. Iskoláit szülőhe-
lyén, majd a debreceni Piarista Gimnáziumban végezte kitűnő eredmény-
nyel. Jeles tanárai megkedveltették vele a természettudományokat, 
különösen a kémiát. Ezért élethivatásul a gyógyszerészi pályát választotta.

Gyógyszerészgyakornok volt Debrecenben, a budapesti egyetemen 1908-
ban gyógyszerész-, 1914-ben gyógyszerész doktori oklevelet szerzett. Deb-
recenben drogériát rendezett be, ugyanis pénz és protekció híján nem jutha-
tott gyógyszertárhoz; megtakarított gyógyszerészsegédi fizetéséből erre 
futotta. 

Ennek jól fellendült forgalma révén Muraközy Lászlóval és Nagy Grósz 
Ferenccel 1912-ben megalapította a Hatvani Pharmacochemiai Laboratóriu-
mot. Az I. világháború idején az üzem a hadsereg gyógyszerellátásához  
is hozzájárult. Közben hadapród őrmesterként szolgált a fronton, majd 
1917-ben, amikor hazatért, tovább folytatta az üzem vezetését.

Fivére, Rex Sándor vegyész 1920-ban kapcsolódott be a gyógyszergyártás-
ba. Rex gyógyszergyár néven működött 1921-től. Elsőként itt gyártottak 
inzulinkészítményt és emésztést javító, pepszintartalmú gyógyszereket. Ha-
marosan már több száz gyógyszertár tartozott a vevőkörükhöz. 

A Vidéki Orvosok és Gyógyszerészek Lapja alapító szerkesztője volt 1930-
tól. A gyárat 1949-ben államosították. Budapesten külön telepet létesített. 
Mintegy 80 szabadalma volt. A 2. világháború után mindkét gyárát a Hajdú-
sági Gyógyszergyárba olvasztották be (1995-ben a TEVA vette meg, s ma is 
ezen a néven szerepel). 

Debrecenben halt meg 1959. augusztus 2-án.
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– Két lemezbemutatón vagy túl, de lazí-
tásnak nyoma sincs: egy hangstúdióból 
szaladtál ki az interjú kedvéért. Min 
dolgoztok?
– A Lakótelepi Télapó című klipünk 
premierje december elején volt Lovasi 
András közreműködésével, most már egy 
másik számunkhoz, az Adventi tánckalen-
dáriumhoz készíttettünk animációt. 
– A budapesti koncertek után a vidéki 
gyerekek is számíthatnak a Rutkai Bori 
Bandára?
– Mindenhova megyünk, ahova hívnak 
bennünket. Decemberben még több város-
ba is elutazunk, például Pécsre, Balaton-
boglárra. De télen a Facebook-oldalunkon 
azokra is gondolunk, akik a távolság miatt 
személyesen nem vehetnek részt koncert-
jeinken. A „Bori TV” adásaiban bábozok 
és éneklem a számainkat. „Szobadiszkó-
nak” nevezték el a szülők, hiszen otthon a 
tévékre ki tudják tenni nagyba a kis online 
koncertjeimet, és együtt buliznak rá a 
nappaliban.
– Egy korábban megjelent cikk mul-
titalentumként emleget, nem véletle-
nül: énekes, képzőművész, dalszerző, 
szövegíró, mi több, „mesekertész” 
vagy. Melyik tevékenység áll hozzád a 
legközelebb?
– Egyik műfaj segíti a másikat. A Man-
dulka és a Karácsonyvár című új mese-
könyvem és lemezünk kiindulási alapja 
néhány korábbi téli dalunk volt. Aztán 
a már megírt történetek újabb dalokat 
szültek, közben készültek a festményeim, 
ez a folyamat szeptemberig tartott. Ősszel 
meghorgoltam a mesékhez a bábokat. 
Klipeket gyártottunk, készültünk a kon-
certekre, így áll össze egy csaknem egy 
éve tartó alkotói flow. Persze ez egy igazi 
csapatmunka! Azok a csodálatos emberek, 
zenésztársak és vizuális alkotók, akikkel 
együtt dolgozok, szintén multitalentumok. 
Például Németh Imre, lemezeink hang-
mérnöke készíti gyakran az animá- 
cióinkat is.
– A Rutkai név hallatára felkapja az 
ember a fejét, Ruttkai Éva és Ottó neve 
merül fel, nem is alaptalanul. Ruttkai 
Ottó színész a nagyapád volt, az ő test-
vére pedig egy ország Ruttkai Évája. 
Ebben a családban gyerekként lubic-
kolhattál a művészetekben. Már ekkor 
eldőlt a művészetek iránti vonzalmad?
– Képzőművész, előadóművész, gyógy-

pedagógus felmenőim is vannak, szépen 
összefonódnak bennem ezek az adottsá-
gok, érdeklődések. Gyerekként mindent 
játékként éltem meg, a játékosságot 
igyekszem megőrizni a mai napig, még a 
nagyon nehéz időkben is. Ez mindennek 
a kulcsa.
– Mondhatni, ismertetőjegyed a hor-
golás, a színes fonalakból életre keltett, 
koncerteken is „fellépő” bábok a te 
kezed munkáját dicsérik. Mintha egy 
színes világot horgolnál magad köré, 
benne a sokrétű munkássággal és nagy 
adag szabadsággal. 
– Valóban van bennem egy belső sza-
badság, ami nagyon fontos, de azért én 
is „bedolgozó” vagyok két kiadónál, sok 
emberrel kell együttműködnöm, kommu-
nikálnom. Életem nagy részét ez a munka 
teszi ki, még ha önálló alkotó vagyok is. 
Mindig nagy öröm, ha arra van időm, ami 
igazán fontos számomra, a játékos alko-
tásra, ami valódi meseterápia saját ma-
gamnak. A felnőtt élet problémáiból segít 
kijutni a horgolás, a festés, az éneklés, a 
tánc. Az életemben napi szinten van jelen 
a mozgás, ami testi-lelki felfrissülést ad. 
– Az általad GY-vitaminnak nevezett 
gyerekközönség mit ad neked? 
– Az életöröm őszinte áramlását. Újból és 
újból rácsodálkozom a gyerekek nyi-
tottságára, a csillogásukra, szeretetükre. 
Legfőképpen a játékra való képességükre. 
A kritikát és a szeretetet is szókimondóan 
tudják megfogalmazni, sokat tanulok 
tőlük... a felnőttektől ez a fajta őszinte-
ség nem mindig jön. A Budapest Bárral 
régóta fellépek, a Specko Jednóval (saját 
zenekarommal) korábban rendszeresen 
koncerteztünk, később Háy János íróval 
közös produkciókat mutattunk be, de a 
Covid óta csak néhányszor léptünk fel.
– Az elhúzódó pandémia mennyire 
nyomja rá a bélyegét a Rutkai Bori 
Bandára és az alkotói kedvedre?
– Az előadóművész nehezen éli meg ezt 
a helyzetet, jó pár szakmabeli átmeneti-
leg kényszerpályára került. A negyedik 
hullám hírét hallva én is sokat izgultam, 
mi lesz a lemezbemutató koncertekkel, 
de szerencsére sikerült őket megtartani. 
Tavaly rengeteg fellépésünk kiesett, ezért 
online koncertekkel próbálkoztunk, de 
nem azt az élményt adta, mint az élő 
fellépések. A Facebookon futó kis prog-
ramjaimat szerették az emberek. Örömmel 

tapasztaltuk, hogy az online kommuniká-
ció során közelebb kerültünk a családok-
hoz, többekkel leveleztünk, barátságok is 
szövődtek.
– Hogyan ugrasz neki az új évnek? Lesz 
újévi fogadalmad?
– Lényegében egészségesen élek, vegetá-
riánus vagyok, és odafigyelek a testi-lelki 
harmóniámra. Viszont az elmúlt két évben 
rengeteg vállalásom volt, két lemezünk és 
két mesekönyvünk is megjelent, ami na-
gyon nagy munka volt, és ezen nemcsak 
az alkotást értem, hanem az utógondozási 
feladatokat is. A pihenésre, töltődésre, 
kisebb-nagyobb kirándulásokra nagy 
szükségem van, a következő időszakban 
kötelezővé tennék magamnak másfél 
év projektmentes időszakot. Elérkezett-
nek látszik a rendrakás, dokumentálás, 
letisztulás időszaka. A már meglévő öt 
lemezünk dalait is gondozgatom, ezekből 
gyönyörű kis mesekoncerteket lehet majd 
bepalántázni. És szeretnék sokat festeni, 
csak úgy. Így tudom magam felvirágoztat-
ni egy újabb alkotói fázisra.

Rutkai Bori 
énekes, zeneszerző, képzőművész 
1973. január 20-án született Budapesten.  
A Magyar Iparművészeti Egyetemen diplomá-
zott. Több zenekar után a felnőtteknek szóló 
Specko Jedno 2003-ban alakult meg.  
A Budapest Bár egyik énekese is. A Vacka Rádió 
gyerekhangjátékához még Hébe-Hóba Banda-
ként készítették a zenéket. 2014 óta Rutkai Bori 
Bandaként működnek. A Bori illusztrációival 
készített mesekönyvek lemezkísérettel jelentek 
meg: Sárkányjárgány (2014), Pizsamátor, (2016) 
Űrdöngölők (2018), Zsebtenger (2020), Mandul-
ka és a Karácsonyvár (2021)

Névjegy
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„ Mindennek a kulcsa, 
hogy megmaradjon  
a játékos énem”
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Az év végi hajrából a gyerekek és a felnőttek által egyaránt jól ismert Rutkai Bori 

énekesnőnek jócskán kijutott. Lemezbemutató koncertek után egy videóklip vágása 

közben sikerült vele beszélgetni – még decemberben – az általa szedett „GY-vitamin” 

fontosságáról, terveiről, és a pihenésről, amelynek most, az újévkor jött el az ideje.
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Lefűzve hasznos lehet az egész csalá
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NARANCSHÉJ
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A keserű narancs egyes hatóanyagait már több évtizede ajánlják a testsúly csökkentésére, 
teljesítményfokozásra, bőrápolásra, étvágycsökkentésre és a kognitív funkciók javítására.  
A még éretlen narancshéjból nyert kivonat fő összetevője a p-szinefrin, amely szerkeze-
tileg nagyon közel áll az évtizedeken át széles körben legálisan, ma pedig jellemzően 
illegálisan alkalmazott, anyagcserét fokozó hatású efedrinhez. 

a narancshéj?
Miért lehet veszélyes 

A keserű vagy sevillai narancs (Citrus aurantium) egy citrusféle, 
amely valószínűleg Délkelet-Ázsiából származik, de mára már meg-
található Európában, Afrikában és Dél-Amerikában is. Ovális alakú 
gyümölcsének érett állapotban kifejezetten vastag, rücskös héja van, 
amely a nevéhez hűen igen keserű. Bár nálunk nem nevezhető el-
terjedtnek, a keserű narancsot a világ számos részén felhasználják 
bizonyos ételek elkészítéséhez. 
Mivel nagyon keserű, nyersen nem igazán fogyasztható, de magas 
pektintartalma miatt előszeretettel készítenek belőle lekvárt. Illó-
olaját felhasználják ízesítésre, többek között a híres Grand Marnier 
narancslikőrben is, levét pedig halak vagy húsok pácolásához. Bizo-
nyos régiókban a gyümölcs levét az ecethez hasonlóan alkalmazzák, 
például salátaöntet részeként. 
A keserű narancs héja fontos ipari alapanyag: ebben számos, bio-
lógiai hatásokkal bíró vegyület található. A narancshéj kivonatát 
leggyakrabban fogyást ígérő készítmények előállítására használják.  
Az efedrin alkalmazását vérnyomás- és szívfrekvencia-emelő ha-
tása miatt korlátozták (ma már csak néhány vényköteles gyógy-
szer összetevője), mivel fokozta a szívinfarktus és agyvérzés 
kialakulásának kockázatát. Mivel a p-szinefrin az efedrin mellett 
szerkezetileg nagyon hasonlít a szervezetben termelődő stresszhor-
monokhoz (adrenalin, noradrenalin), így ennek a vegyületnek, illet-
ve a vegyületet nagy koncentrációban tartalmazó keserűnarancs-ki-
vonatnak a biztonságossága is megkérdőjeleződött az utóbbi időben. 
A narancshéj és egyéb citrusfélék héja esetében felmerült a kér-
dés, hogy vajon valóban elősegíthetik-e a fogyást? Számos állat-
kísérletes és humán vizsgálatot folytattak a kivonattal, illetve a kivo-
natot egyedüliként, vagy más összetevőkkel kombinálva tartalmazó 
étrend-kiegészítőkkel, azonban a fogyás elősegítésére kifejtett hatá-
sosságukat nem sikerült minden kétség nélkül bizonyítani, illetve az 
esetleges hatásért felelős vegyületeket azonosítani. 
A p-szinefrinnel vagy a keserűnarancs-kivonattal egyébként eddig 
végzett vizsgálatok során megállapították, hogy enyhe mértékben 
fokozódik a zsírok lebontása, az energiafelhasználás, és némi-
leg csökken az étvágy – ezek mind hozzájárulhatnak a fogyás-
hoz. Ezek a vizsgálatok azonban tudományos szemmel nézve 
nem tekinthetőek bizonyító erejűnek, mivel sem a kialakításuk, 
sem pedig a bevont önkéntesek alacsony száma nem felel meg 
a téma komolysága miatt elvárható szintnek. Emellett az emlí-

tett enyhe hatásokat csak kifejezetten magas dózisnál figyelték meg, 
amelyek használata a mellékhatások veszélye miatt nem ajánlott.  
A narancshéjban található p-szinefrinnel végzett további, szin-
tén kis létszámú vizsgálat szerint a vegyület enyhén fokozta a 
sportteljesítményt és az állóképességet. Ezenkívül a keserű na-
rancsnak tulajdonított számos gyógyhatás egyike sincs alátá-
masztva. 
Általánosságban elmondható, hogy napi kb. 50-100 mg szinefrint 
tartalmazó narancshéjkivonat fogyasztása esetén nem jelentet-
tek biztonságossági problémákat. 
Mivel jelenlegi tudásunk hiányosnak mondható ezen a téren, váran-
dósság és szoptatás során a keserű narancs kivonata, illetve az ezt 
tartalmazó étrend-kiegészítők fogyasztása kerülendő. 
A keserű narancs kivonata ellenjavallt azoknak, akik valami-
lyen szív- és érrendszeri betegségben szenvednek, beleértve a 
magas vérnyomást is. A p-szinefrint számos sportegyesület a sti-
muláns hatású (vérnyomás- és szívfrekvencia-emelő) vegyületek 
közé sorolja, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (World An-
ti-Doping Agency, WADA) jelenleg a megfigyelt, de még nem tiltott 
vegyületek között listázza. Ugyanakkor például az amerikai Nemzeti 
Egyetemi Atlétikai Szövetség (National Collegiate Athletic Associa-
tion, NCAA) már tiltólistás szerként tekint rá.
Néhány tanulmány rámutatott, hogy a keserű narancs leve is tar-
talmazhat olyan furokumarin típusú vegyületeket, amelyek a 
grépfrútban is megtalálhatóak és amelyek a gyümölcs gyógy-
szerkölcsönhatásaiért felelősek. A grépfrút ugyanis jelentősen 
növelheti bizonyos szívműködésre, vérnyomásra, az immun-
rendszer működésére ható, illetve egyes koleszterinszint-csök-
kentő gyógyszerek koncentrációját a vérben, és ennek követ-
keztében akár mérgezéses tünetek is megjelenhetnek. Jelenleg 
még nem tisztázott, hogy a keserű narancs kivonatát tartalmazó 
készítményekben megtalálhatóak-e (és ha igen, milyen mennyi-
ségben) a kölcsönhatást okozó vegyületek. Mindaddig, míg ez egy 
vitatott kérdés, azok, akik magas vérnyomás, szívritmuszavar, 
magas koleszterinszint, esetleg zöld hályog miatt gyógyszeres 
kezelésben részesülnek, akkor járnak el a legbiztonságosab-
ban, ha elkerülik a keserű narancs kivonatát tartalmazó ét-
rend-kiegészítőket. 

Egészséges

fehérebb fogak

sima és ellenálló fogfelszín.

90

FIZETETT HIRDETÉSKOZMETIKUM

KERESSE A GYÓGYSZERTÁRAKBAN!
Forgalmazza: Naturprodukt Kft., 2046 Törökbálint DEPO, Pf. 8  tel.: 06 23 511 337

www.lacalut.hu

Lacalut white & repair 
fogkrém 75 ml

+ Black Edition fogkefe

1 809 Ft helyett

1 299 Ft
Egységár: 17,32 Ft/ml-28%

Az ár 2022.01.08-tól 2022.01.28-ig érvényes a Pingvin Patikákban.

*Magyarországi IQVIA Full PTR adatbázis 09/2021, 87A3 felnőtt fogkrém OTC3 csoport, 2020. október – 2021. szeptember közötti időszak, eladott doboz és érték alapján.
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

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

Vény nélkül kapható, ibuprofén hatóanyagú gyógyszer.

Az ár 2022.01.08-tól 2022.01.28-ig érvényes a Pingvin Patikákban.

Dolgit AKUT 400 mg 
lágy kapszula 20 db

1 759 Ft helyett

1 299 Ft
Egységár: 64,95 Ft/db-26%

SEGÍTSÉG
Fájdalom- és gyulladácsökkentő 

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

Az árak 2022.01.08-tól 2022.01.28-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.

nyalóka

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

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

és az egészséges életmódot.

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

Egészségpénztári kártyára is kapható.Étrend-kiegészítő*

Dr. Theiss HerbalSept Immun 
nyalóka 6 db

1 739 Ft helyett

1 299 Ft
Egységár: 216,50 Ft/db

Dr. Theiss HerbalSept nyalóka 
köhögésre 6 db

1 929 Ft helyett

1 299 Ft
Egységár: 216,50 Ft/db

Dr. Theiss HerbalSept nyalóka 
torokfájásra 6 db

1 929 Ft helyett

1 299 Ft
Egységár: 216,50 Ft/db-25% -33% -33%
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Elkészítése:

 

 
 

Elkészítése:Hozzávalók:

• 5 dkg vaj
• 1 ek. olaj
• 50 dkg kelbimbó
• só
• bors
•	1	tk.	ételízesítő
• 15 dkg sajt
• 1 kis pohár tejföl
• 10 dkg füstölt sajt

A vajat egy mélyebb 
serpenyőben	megol-
vasztjuk, hozzáadjuk 
az olajat, majd bele-
tesszük a kelbimbót. 
Megpároljuk, megsóz-
zuk. Ezután gyakori 
kevergetés mellett 
megpirítjuk, majd ízlés 
szerint megborsozzuk 
és meghintjük ételíze-
sítővel.	Amíg	puhulnak	
a bimbók, lereszeljük a 
sajtokat, és elkeverjük 
a tejföllel. Ráöntjük a 
kelbimbóra, és vagy 
összeforraljuk, vagy a 
180	fokra	előmelegített	
sütőbe	toljuk	10-15	
percre.

Hozzávalók:

Sajtos-tejfölös kelbimbó
Kímélő, könnyen elkészíthető és még finom is  
ez a januárra kínált fogás. Kóstolja meg! 

Házi vaníliás túrókrém
Az ünnepek után nehezebben csúszik a sütemény, 
de egy kis nyalánkság ilyenkor is jólesik. Próbálja ki a 
vaníliás túrókrémet, ez még a diéta idején is jól jöhet! 

• 25 dkg túró
• 2 db tojás (sárgája)
• 2 dl tej
• 5-8 dkg cukor  

(vagy ennek 
megfelelő	sztívia)

• 1 ek. vaníliás  
pudingpor

• 1/2 rúd vanília  
magjai

• 1 csipet só

R E C E P T E K

A tojások sárgáját a cukorral, 
pudingporral és egy kevés tejjel 
alaposan	elkeverjük	(előzőleg	
a sárgájákat a cukorral kissé 
habosítjuk). A maradék tejet a 
vanília magjaival felforraljuk, 
beleöntjük a masszát, majd 
addig	keverjük,	amíg	sűrű	
pudingot nem kapunk. Ezután 
hagyjuk	kihűlni.	A	túrót	áttörjük,	
majd	hozzáöntjük	a	kihűlt	
vaníliás alapot, és botmixerrel 
addig keverjük, amíg krémes 
nem lesz. Poharakba, tálakba 
adagolva	lehűtjük.	Tálaláskor	
megszórhatjuk bármilyen gyü-
mölccsel; készíthetünk hozzá 
karamell- vagy gyümölcsön-
tetet.
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FONTOS!
FONTOS!

Ne feledkezzen meg a téli 

vitaminpótlásról!

vitaminpótlásról!

Keresse termékeinket a Pingvin Patikákban és 

a www.pingvinpatika.hu webáruházban!

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

Étrend-kiegészítők.Étrend-kiegészítők.
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Mit fogad meg 2022-re?

Jobban fogom szeretni a felesége-
met. A Pingvin patikába többet 
járok, mert kedvesek a hölgyek.

Irén (74),  
nyugdíjas, Kecskemét

Judit (78),   
nyugdíjas, Szeged

Mindent megteszek azért, hogy 
csak békesség és egymás iránti 
szeretet és tisztelet legyen.

Remélem, ez az év jobb lesz, mint 
az előző, és mindenképpen utazni 
szeretnék. Megfogadom, hogy 
legalább egyszer elmegyünk a 
tengerhez. Szeretnék jobban figyelni az egészsé-

gemre, több vitamint fogok szedni. 
Nagyon fontos a megelőzés.

Péter (58),   
biztonsági	őr,	Kecskemét

Katalin (75), 
nyugdíjas, Szeged

www.keresztrejtveny-reklam.hu

SÍRHALOM

ADVENTI

Forog a szárnyas, a nagy időkerék,
Egy esztendő, ím, újra eltelék.
Fölvirradott az újnak reggele
...
(Benedek Elek) MISE

EGYMÁS
UTÁN LAKOMA

IGE
JELZŐJE
LEHET

AZ ELEJÉN
ÓCSKA!

FŐVÁROS
LAKÓJA HARAP

OLYANNÁ

KÉN
VEGYJELE

ISMÉ-
TELTEN

ERIKA
BECÉZVE

ABESSZÍN

RÓMAI 500

TOKAJI VAN
ILYEN

MÉG AZON
A NAPON

HÁZ-
MESTER

BÁNT

FÜL
ANGOLUL

FEJFEDŐ

NÉMA ZAJ!

KONYHA-
KERTI

NÖVÉNY

TORNA-
RUHA

KORÁBBAN

LÁRVA

ITTRIUM
VEGYJELE

KUNCOG BECÉZETT
OLIVÉR

VÁLTÓ-
FUTÁS

KELLÉKE

VÉGTELEN
SÁL!

JELLEG-
TELEN

ERBIUM

URALKODÓI
RENDELET

VÉZNA,
CSENEVÉSZ

NIKKEL
VEGYJELE

ESŐ LEHET
ILYEN

BOLYGÓ

ITÓKA
SZLENG

ÉKESSZÓ-
LÓ TÁJSZÓ

KABÁT VAN
ILYEN

TIBETI
ÁLLAT

OLTAL-
MAZÓ

ISKOLA
RÖV.

KEMÉNY
FÉM

PEJ SZÉLEI!

KÉTÁRBÓ-
COS

VITORLÁS

GRAMM
RÖV.

NEM
MESSZE

LATIN ÚT!

SUGÁR
JELE

OLASZ
AUTÓJEL

NEM IS OTT

FEJ RÉSZE!

GABONA-
NÖVÉNY

EGYOLDALÚ
AKARAT

VONATKO-
ZÓ NÉVMÁS

ÁTÜTI A
LÁNG

FRANCIA
AUTÓJEL

ROZSDA

GYALOG-
HINTÓ

KÖRNYÉ-
KÉN

TETEJÉRE
RÖGZÍT

MAGYAR
AUTÓJEL

VACAK

NEWTON

HIEDELEM

T!

DALLAM
RÉGIESEN

AZ ELEJÉN
MELEG!

ZENEI
HANG

AZT
KÖVETŐEN

SPANYOL
AUTÓJEL

KÚT LEHET
ILYEN

ÉSZAK

ÁDÁM
PÁRJA

ENERGIA

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: 
2022.01.21. Sorsolás: 01.28. Csomag tartalma:  Szűztea kapszula forte (Jiangzhi T.) DR.CHEN (80x), Szűztea kapszula  
+ C.L.A. (Jiangzhi T.) DR.CHEN (40x), Szűztea keksz DR.CHEN (120g), Zsíroldó filteres tea (Szűztea) DR.CHEN (15x3g). A Pingvin 
magazin XI. évfolyam 16. számában szereplő nyereményjáték nyertese: Ifjabb Kónya Ferenc 

1
Egy napon, amikor a két kisfiú éppen játszott, hirtelen egy 
Tündér jelent meg előttük, és azt mondta nekik: 
– Azért jöttem, hogy újévi ajándékot adjak nektek.
Ezzel átnyújtott a gyerekeknek egy-egy csomagot, és nyom-
ban el is tűnt.
Carl és Philip kinyitották a csomagokat, és két gyönyörű 
könyvet pillantottak meg bennük. A könyvek lapjai olyan 
tiszták és fehérek voltak, mint a friss hó.
Egy év múlva a Tündér újra megjelent a fiúk előtt.
– Megint hoztam nektek egy-egy könyvet – mondta –, az elő-
zőeket azonban vissza kell vinnem Időapónak, mert ő küldte 
nektek őket.
– Nem tarthatom magamnál még egy kicsit? – kérdezte Phi-
lip. – Mostanában alig vettem elő. Szeretnék rajzolni valamit 
a következő oldalra.
– Nem – mondta a Tündér. – Úgy kell visszavinnem, ahogy 
most van.
– Bárcsak még egyszer végignézhetném a könyvemet – 
mondta Carl. – Mindennap csak egy oldalt tudok megnéz-
ni, mert amikor lapozok, szorosan összezáródnak a lapok, és 
soha többé nem tudom ugyanott kinyitni.
– Megnézheted a könyvedet – mondta a Tündér –, és Philip 
is megnézheti az övét. – A Tündér meggyújtott két kis ezüst-
lámpát, és ahogy lapozta a könyveket, a lámpák fényénél a 
kisfiúk láthatták az oldalakat.
A gyerekek csak ámultak. Biztos, hogy ezeket a könyveket 
kapták egy évvel ezelőtt a Tündértől? Hol vannak az üres, fe-
hér lapok, amelyek pont olyan tiszták és szépek voltak, mint 
a friss hó? Az egyik oldal tele volt csúnya fekete pacákkal és 
firkákkal, az utána következő viszont egy kedves képet ábrá-
zolt. Míg néhány oldal arany és ezüst színekben pompázott, 
addig másokat gyönyörű virágok díszítettek. Megint máso-
kon bársonyosan fénylő szivárványok tűntek fel. Azonban 
még a legszebb oldalakon is voltak csúnya foltok és firkák.
Carl és Philip végül felnézett a Tündérre.
– Ki tette ezt? – kérdezték. – Amikor először kinyitottuk, 
minden oldal fehér és üres volt; most meg nincs egyetlen sza-
bad hely sem az egész könyvben!
– Megmagyarázzak néhány képet nektek? – mosolygott a 
Tündér a két kisfiúra.

– Nézd, Philip, ez a rózsaág akkor nyílt ki ezen az oldalon, 
amikor odaadtad a kisbabának a játékaidat. Ez a szép kisma-
dár pedig – amelyik láthatóan teljes odaadással énekel – csak 
azért kerülhetett erre az oldalra, mert másnap megpróbáltál 
kedves és aranyos lenni – veszekedés helyett.
– De miért van itt ez a paca? – kérdezte Philip.
– Az akkor került oda – válaszolta a Tündér szomorúan –, 
amikor egyik nap nem mondtál igazat, és ez a másik, amikor 
nem fogadtál szót édesanyádnak. Az összes csúnya folt és fir-
ka a könyvetekben akkor keletkezett, amikor rosszak volta-
tok. A szép dolgok pedig akkor kerültek oda a saját oldalukra, 
amikor jók voltatok.
– Ó, bárcsak újra visszakaphatnánk a könyveinket! – kívánta 
Carl és Philip.
– Azt nem lehet. – mondta a Tündér. – Nézd csak meg! A 
dátum erre az évre szól. Most vissza kell tenni őket Időapó 
szekrényébe, de mindkettőtöknek hoztam egy új könyvet. 
Talán ezeket sikerül még szebbre festeni, mint az előzőeket.
Azzal el is tűnt, magukra hagyva a fiúkat, kezükben az új 
könyveikkel, nyitva az első oldalon.
A könyvek hátoldalán arany betűkbe foglalva ez állt: „Az új 
évre.”
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Írta: 
Emilie Poulsson

A tündér
újévi ajándéka



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 C-vitamin 1000 mg+D3+-
Cink retard fi lmtable� a 100 db

régi ár: 2669 Ft, megtakarítás: 870 Ft
(17,99 Ft/db)

1799 Ft

Az árak 2022. január 8-tól 2022. január 28-ig érvényesek

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

TROPY C-vitamin 1000 mg+25 mg Csipkebogyó 

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

TROPY Diozmin-Heszperidin fi lmtable� a 100 db 2 999 Ft 29,99 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 C-vitamin gumitable� a 60 db 1 869 Ft 31,15 Ft/db

TROPY Gumi-Brumi D3-vitamin gumitable� a 60 db 1 699 Ft 28,32 Ft/db

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

TROPY Kalcium + D3 +K2 lágyzselatin kapszula 

60 db 1 639 Ft 27,32 Ft/db

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

TROPY Lecitin 1200 mg lágyzselatin kapszula 100 db 1 999 Ft 19,99 Ft/db

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

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

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

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

TEÁK: 

TROPY Citromfűlevél fi lteres 25 db 349 Ft  13,96 Ft/fi lter

TROPY Citromfűlevél 50 g 449 Ft 8,98 Ft/g

TROPY Csalánlevél fi lteres 25 db 429 Ft 17,16 Ft/fi lter

TROPY Csalánlevél 50 g 449 Ft 8,98 Ft/g

TROPY Fagyöngy 50 g 249 Ft 4,98 Ft/g

TROPY Galagonya virágos hajtásvég 50 g 399 Ft  7,98 Ft/g

TROPY Kamillavirág fi lteres 25 db 299 Ft 11,16 Ft/fi lter

TROPY Kisvirágú füzike 50 g 379 Ft 7,58 Ft/g 

 299 Ft

TROPY Cickafarkfű 
50 g
5,98 Ft/g

 299

TROPY Cickafarkfű 
50 g
5,98 Ft/g

 699 Ft

TROPY Kamillavirág 
50g
13,98 Ft/g

 699

TROPY Kamillavirág 
50g
13,98 Ft/g

2949 Ft

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

1199 Ft

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

1999 Ft

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

TROPY

3449 Ft

TROPY Gumi-Brumi 
Multivitamin
gumitable� a 
60 db
57,48 Ft/db
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