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„Hóbafagyott levelet / kaparász dideregve a 
szellő. / Duzzadt, mint tele zsák: / hóval telik 
újra a felhő.” Radnóti Miklós sorai hű képet 
festenek erről az időszakról. Az év első hó-
napjának napjai mindig lassan gurulnak tova. 
A tél még kitart, mi se tegyünk másként! A 
sport minden nehézségen átsegít bennünket. 
A gyerekek mozgásáról se feledkezzünk meg! 
A rendszeres sport a mentális egészség egyik 
fontos feltétele, a gyerekkori depresszió kitű-
nő ellenszere – olvasható Életmódrovatunk-
ban.
Kényes, de sok párt érintő témát feszeget Be-
széljünk komolyan rovatunk, amelyben szexu-
álpszichológust kérdeztünk: hogyan segíthet a 
szakember az ágyban felmerülő problémákon, 
ha az természeténél fogva nagyon intim és 
csak két emberre tartozik.

IMPRESSZUM

ingyenes egészségügyi magazin
XII. évfolyam 2. szám (175)

A krónikus vesebetegségek kezelésének egyik 
útja lehet az áfonya, az erre irányuló vizsgá-
latok jelenleg is folynak. A biztató sorokért 
lapozzon Egészségtárrovatunkhoz.
Ideje leporolni régi ismereteinket, ezért a 
magyar kultúra napja alkalmából kis játékra 
hívjuk önöket! A kvízért keressék Életmódro-
vatunkat!
A fejtetű nagy odafigyelést igénylő kellemet-
lenség, elhanyagolni nem szabad. A Gyereksa-
rok erre hívja fel a szülők figyelmét.
Ki ne emlékezne Ruttkai Évára, a magyar 
színjátszás örökké világító állócsillagára? Hí-
resek és betegek rovatunkban őt idézzük meg.
Mi lehet most a hódmezővásárhelyi, mártélyi 
gyökerekkel bíró Risztov Évával? Az olim-
piai, Európa- és világbajnok úszónő ugyan 
visszavonult az aktív sportélettől, de termé-
szetesen nem távolodott el attól véglegesen.  
A Portréban vele beszélgettünk.
Mesét, játékot a kisebbeknek, rejtvényt, re-
ceptet a nagyobbaknak kínálunk – és persze a 
horoszkóp sem maradhat el! 
Kellemes időtöltést kíván:

Dr. Nagy Ildikó
gyógyszerész-tanácsadó 

Pingvin Patikák

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

Kedves  
Olvasónk! 

Mint ahogy azt már visszatérő vásár-
lóink jól tudják, Debrecen második 
Pingvin patikájaként 12 éve nyitot-
tunk meg a Mester utcában, csak-
nem szemben a Kölcsey Központtal.

Legutóbbi bemutatkozásunk óta a 
csapat összetételében történt némi 
változás, de továbbra is odafigyelő, 
lelkiismeretes és szakképzett kol-
lektíva várja Önöket 2 gyógyszerész, 
3 szakasszisztens és 2 asszisztens 
személyében. A háttérmunkát egy 
takarító és egy készletgazda kollé-
ganő segíti.

A Pingvin patikáktól megszokott módon folyamatosan megújuló akcióink a legke-
resettebb termékek skáláját ölelik fel. Készletünkön gyógyszer, étrend-kiegészítő, 
gyógyászati segédeszköz és speciális táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek 
egyaránt megtalálhatóak bőséges választékban. Ha mégsem találták meg a termé-
ket, amit kerestek, akár aznap délutánra készséggel megrendeljük. A készpénzes és 
bankkártyás fizetés mellett egészségpénztári kártyát is használhatnak.

A Pingvin patikák saját magazinjával és reklámújságjával szeretnénk segíteni Önöket 
az egészségmegőrzésben és a legkedvezőbb ajánlatok kiválasztásában. Pontgyűjtő 
rendszerünket sokan és méltán szeretik, a gyűjtött pontjaikat egyebek mellett jó mi-
nőségű, kedvelt kozmetikumokra válthatják be.

Ha kedvező áron szeretnének patikai terméket vásárolni, vagy csak szakértő tanácsra 
van szükségük, szívesen állunk mind régi, mind leendő kedves vásárlóink rendelke-
zésére!

Dr. Pajtás Judit 
gyógyszertárvezető

bemutatkozó3

bemutatkozik a

január debreceni
patikaMester utca 7.
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Valójában egyik sem. A gumivitaminok a patikában kapható 
vitaminkészítmények egy sajátos csoportját képezik. Ezek az apró, színes,  

finom gumitabletták méltán a gyerekek kedvencei, akik sokszor hajlamosak 
édességként tekinteni rájuk. A gumivitaminok fogyasztása azonban 

mértékletességet igényel – csábító erejük ugyanis nem csak előnyöket  
hordoz magában. Érdemes jobban megismerni a vitamin- 

készítményeknek ezt a színes és ízletes csoportját!

Gumivitaminok 
 – nyalánkság vagy gyógyszer?

Kicsik, nagyok kedvence lehet
A gumivitaminok finom, édes, gyümölcsös 
ízűek, és illatukban, formájukban is az édes-
ségként forgalmazott gumicukrokhoz ha-
sonlítanak. Állagukat tekintve puhák, köny-
nyen szétrághatók és lenyelhetők, víz nélkül 
is bevehetők. Ez különösen azoknak a gye-
rekeknek az esetében előnyös, akik viszo-
lyognak a tabletták, kapszulák bevételétől, 
ugyanakkor a nyelési nehézséggel küszködő 
felnőttek számára is nagyon kedvező. 
Ezek a készítmények a vitaminokat, ásványi 
anyagokat és nyomelemeket a felnőttek szá-
mára ajánlott napi beviteli értéknek (NRV) 
megfelelő vagy annál kisebb mennyiségben 
tartalmazzák tablettánként. Ennek megfele-
lően gyermekek számára naponta 1-2 tablet-
ta elfogyasztása ajánlott, felnőttek esetében 
akár több is megengedett.

Csak mértékkel!
Fontos kihangsúlyozni, hogy a multivitamin 
típusú gumitabletták rendszerint zsíroldé-
kony vitaminokat (A-, D-, E- és K-vitamin) 
is tartalmaznak, melyek a szervezetben rak-
tározódva képesek felhalmozódni, így huza-
mosabb ideig, nagy mennyiségben történő 
fogyasztásuk túladagoláshoz vezethet. Ezt 
segíti elő a gumivitaminok finom íze és kel-
lemes állaga is, ami miatt sokszor nehéz a 
mértékletes fogyasztást betartani. Ugyanak-
kor a gumitabletták vonzerejének köszönhe-
tően a rendszeres napi bevitel könnyebben 
megvalósítható, ami a vitaminok esetében 
különösen fontos.

Mi van bennük?
Összetevőiket tekintve a gumivitaminok – 
az említett zsíroldékony vitaminokon kívül 
– még jellemzően C-vitamint, különböző 
B-vitaminokat, kalciumot, cinket, jódot, 
omega-3 zsírsavakat és növényi kivonatokat 
tartalmaznak. A segédanyagok között szere-
pelnek ízanyagok (gyümölcsaromák), színe-
zékek (rendszerint természetes növényi kon-
centrátumok), zselésítő anyagok (pl. 
zselatin), fényezőanyagok (pl. karnaubavi-
asz), antioxidánsok és édesítőszerek. A gu-
mitabletták édes ízét cukrok (glükóz, fruk-
tóz, szacharóz) és/vagy cukoralkoholok 
(szorbit, maltit) adják. 
A kellő ízhatás érdekében ezekből az össze-
tevőkből általában viszonylag sok van a ké-
szítményekben. Az édes, ragadós kis tablet-
ták a fogakhoz tapadva elősegíthetik a 
fogszuvasodást, míg a cukoralkoholok nagy 
mennyiségben fogyasztva hasmenést és 
puffadást okozhatnak. A mértékletes fo-
gyasztásra tehát emiatt is fontos odafigyelni!

Így tároljuk
A gumitabletták nagy melegben megolvad-
hatnak és összetapadhatnak, ezért a készít-
ményeket szobahőmérsékleten, száraz he-
lyen, napfénytől és közvetlen hősugárzástól 
védve kell tárolni! A gumivitaminokat tart-
suk gyermekektől távol, és hangsúlyozzuk 
számukra, hogy ezek a készítmények nem 
édességek! 

Könnyű beszerezni
A gumivitaminok megjelenésüket és állagu-
kat tekintve, valamint vonzerejüket illetően 
is különleges helyet foglalnak el a gyógy-
szertárban kapható termékek között. Ezek-
nek a készítményeknek a hirdetéseivel több 
médiafelületen is rendszeresen találkozha-
tunk, amik bizony a gyerekekhez is eljutnak. 
Fontos, hogy szülőként megismerjük a gu-
mivitaminokat, tisztában legyünk előnyeik-
kel és hátrányaikkal, és odafigyeljünk a mér-
tékletes fogyasztásra mind magunk, mind 
pedig gyermekeink részéről.

3 év alatt ne!

Kategóriájukat tekintve étrend-kiegészítőknek minősülnek, s habár 
fogyasztásukkal sokat tehetünk egészségünk megőrzéséért és a 
gyermekek megfelelő fejlődésének támogatásáért, a gumivitaminok 
alkalmazása „nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és 
az egészséges életmódot”. Alkalmazásuk hároméves kor alatt, 
illetve a készítmény valamely összetevőjével szembeni túlérzé-
kenység esetén ellenjavallt. 

Dr. Csábi József, PhD, gyógyszerész-közgazdász



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

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

Hajhullás és hajritkulás 
csökkentésére – Sampon és Tonik

NŐKNEK FÉRFIAKNAK

 Az árak 2022.01.29-től 2022.02.18-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.

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

Intenzív hajkúra nőknek 

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

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

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

Hajhullás és hajritkulás
csökkentésére – Sampon és Tonik

NŐKNEK

KOZMETIKUMOKFIZETETT HIRDETÉS

PARUSAN Stimuláló 
sampon Nőknek 

200 ml

4 859 Ft helyett

3 499 Ft
Egységár: 17,50 Ft/ml

-28%

PARUSAN Intenzív 
hajkúra nőknek 

125 ml

3 799 Ft helyett

2 699 Ft
Egységár: 21,59 Ft/ml

-29%

PARUSAN Energizáló 
tonik Nőknek 

200 ml

4 859 Ft helyett

3 499 Ft
Egységár: 17,50 Ft/ml

-28%

PARUSAN Stimuláló 
sampon Férfiaknak 

200 ml

4 629 Ft helyett

3 299 Ft
Egységár: 16,50 Ft/ml

-29%

PARUSAN Energizáló 
tonik Férfiaknak 

200 ml

4 629 Ft helyett

3 299 Ft
Egységár: 16,50 Ft/ml

-29%

011_22_NP_H_PARUSAN_PINGVIN.indd   1011_22_NP_H_PARUSAN_PINGVIN.indd   1 2022.01.12.   11:03:452022.01.12.   11:03:45
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1.  Ki írta a Himnuszt?
£ Kölcsey Ferenc
£ Egressy Béni
£ Kazinczy Ferenc

2.  Kivel folytatott népzenei  
gyűjtést Kodály Zoltán?
£ Bartók Béla
£ Sebestyén Márta
£ Sebő Ferenc

3. Ki festette az Ásító inas című 
festményt? 
£ Ferenczi Károly
£ Munkácsy Mihály
£ Egry József

4.  Ki komponálta 
a Csodálatos mandarint?
£ Bartók Béla
£ Kálmán Imre
£ Liszt Ferenc

5.  Kinek a nevéhez fűződik  
a Hitel, a Világ, illetve  
a Stádium című mű?

 £ Wesselényi Miklós 
£ Széchenyi István 
£ Kossuth Lajos

6.  Ki írta az Abigél című könyvet?
£ Gárdonyi Géza
£ Szabó Magda
£ Márai Sándor

7.  Kinek köszönhető az Oscar-díjas 
magyar kisfilm, A légy? 
£ Jankovics Marcell
£ Rofusz Ferenc
£ Nepp József

8.  Ki kapta meg az irodalmi  
Nobel-díjat a Sorstalanság 
című regényért?
£ Esterházy Péter
£ Kertész Imre
£ Závada Pál

9.  Ki írta a Családi kör című verset?
£ Petőfi Sándor
£ Arany János
£ Berzsenyi Dániel

10. Ki rendezte a Szegénylegények 
című filmet?
£ Mészáros Márta
£ Jancsó Miklós
£ Bacsó Péter

11. Kihez fűződik az alábbi idézet?
 „Én egész népemet fogom
 nem középiskolás fokon
 taní.
 tani!”

 £ Radnóti Miklós
£ Pilinszky János
£ József Attila

12. Kit hívunk a nemzet költőjének?
£ Petőfi Sándor
£ Vörösmarty Mihály
£ Ady Endre

13. Ki vezette a Nulladik típusú 
találkozások című televíziós 
műsort?
£ Knézy Jenő
£ Déri János
£ Vitray Tamás

14. Ki nem volt aradi vértanú?
£ Aulich Lajos
£ Damjanich János
£ Wesselényi Miklós

1. Kölcsey Ferenc, 2. Bartók Béla, 3. Munkácsy Mihály, 4. Bartók Béla, 5. Széchenyi István, 6. Szabó Magda, 7. Rófusz Ferenc, 
8. Kertész Imre, 9. Arany János, 10. Jancsó Miklós, 11. József Attila, 12. Petőfi Sándor, 13. Déri János, 14. Wesselényi Miklós

Megfejtés

1989 óta  január 22-én ünnepeljük 
a magyar kultúra napját. 1823-ban 
e napon született meg a Himnusz. 
Játékos feladványunkkal nemzeti 
büszkeségeink előtt tisztelgünk. 
Játsszon velünk!

kvíz
Magyar  
kultúra napi 

➔



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 ·

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

Változás
online gyógyszertárunkban

KUPON
FELHASZNÁLHATÓ: 2022. 01. 22 – 2022. 02. 11.

Online kuponkód: PINGVIN24H

A JAVA MEGMARAD!

* A kupon készpénzre nem váltható, a kedvezmény a kosárban kerül levonásra. Egy vásárlás 
alkalmával egy kuponkód érvényesíthető, kizárólag magyarországi cím esetén. Az akció más 
engedménnyel és egyéb kuponos akciókkal nem vonható össze.  A kupon a rendelés leadását 
követően, utólag nem érvényesíthető.

A kupon kizárólag a www.pingvinpatika.hu webáruházban érvényes.

2022.
JANUÁR 
1-TŐL

kedvezmény
ONLINE

VÁSÁRLÁSRA*

INGYENES
kiszállítás

Eredeti ár: 5 159 Ft
Megtakarítás: 1 660 Ft (32%)
Egységár: 58,32 Ft/db
Akció időtartama: 2022.01.29.-2022.02.18.

akciós ár:

3 499 Ft

Itt az ÚJ Szív+Slim 2022 újdonsága! Galagonya kivonattal támogatja 
a szív működését. Fokhagyma kivonattal járul hozzá a szív- és 
érrendszer működéséhez és a normál koleszterin fenntartásához, 
keserű narancs kivonattal támogatja a súlycsökkentést!

NORMÁL KOLESZTERINSZINT 
ÉS FOGYÁS!

Eredeti ár: 3 759 Ft
Megtakarítás: 1 160 Ft (31%)
Egységár: 43,32 Ft/db
Akció időtartama: 2022.01.29.-2022.02.18.

akciós ár:

2 599 Ft

Klimin Nyugalom a kiegyensúlyozott változókorért. A 
hőhullámok és az izzadás elleni harcot a réti here, a  nyuga-
lom növelését citromfű tartalma támogatja. Az idegrendszer 
normál működéséért magnéziumot  B6-vitamint  tartalmaz.

SZÁMOLJ LE A HŐHULLÁMOKKAL 
ÉS AZ INGERLÉKENYSÉGGEL!

Eredeti ár: 4 509 Ft
Megtakarítás: 1 510 Ft (33%)
Egységár: 74,98 Ft/db
Akció időtartama: 2022.01.29.-2022.02.18.

akciós ár:

2 999 Ft

A Klimin Slim Trio keserű narancs tartalma a zsír- és a 
szénhidrát anyagcserét, míg a kóladió a súlycsökkentést és 
a zsírégetést támogatja. Krómtartalma hozzájárul a normál 
vércukorszint fenntartásához. 

VISZLÁT VÁLTOZÓKORI 
PLUSZ KILÓK!

Kezdje nálunk!

SZEREZZE BE MINDENNAPI TESTÁPOLÁSI 
TERMÉKEIT A PINGVIN PATIKÁKBAN VAGY A

www.pingvinpatika.hu 
WEBÁRUHÁZBAN!

(A kínálat patikánként eltérő lehet. A termék eltérhet a fotón ábrázolttól)
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Az ember ősidőktől szimbiózisban él kü-

lönböző élősködőkkel. Ez akkor okoz 

gondot, ha a kénytelen-kelletlen együtt-

élés kellemetlen, olykor kifejezetten elvi-

selhetetlen tüneteket okoz. Dr. Prágai 

Ágnes házi gyermekorvos szerint a fej-

tetű esetén ez a viszketés.

– Honnan ismerhető fel a fejtetű?

– A fejtetűtől kizárólag az ember szenved. 

Nem repül, de nagyon gyorsan mászik. A 

kifejlett tetű 2–4 mm hosszú. A nőstény 

körülbelül egy hónapig él, és naponta 

3–10 petét rak, amelyeket a hajszálakra, 

közel a fejbőrhöz, egy cementhez hasonló 

anyaggal rögzít. A petékből (ismertebb 

nevén serkékből) egy hét után kelnek ki a 

lárvák, majd újabb egy hét után válnak 

ivaréretté. A kifejlett tetvek nem vehetők 

könnyen észre, de a világosabb színű, 0,5 

mm hosszú serkék, főleg a tarkótájon és a 

fül mögötti hajszálakon mint viaszcsep-

pek figyelhetők meg a hajas fejbőrhöz kö-

zel. Az élő serke a hajszálról nem húzható 

le (ellentétben a hasonló színű korpával).

– Meddig él a tetű a hajban?

– Ha a kikelt lárvák nem jutnak 24 órán 

belül táplálékhoz, vagyis emberi vérhez, 

elpusztulnak. Ugyanis mind a nimfák, 

mind az érett tetűk emberi vért szívnak. 

Nyálukat az emberbe fecskendezik, és 

ürüléküket a bőr felszínén hagyják. Jó hír, 

hogy ez az emberi parazita nem szerepel 

egyéb kórokozó (vírus, baktérium) hordo-

zójaként. 

– Köztudottan erős viszketés jelzi 

a fertőzést.

– A fertőzés miatt a hajas fejbőr erősen 

viszket, vakarózásra késztet. Az erőteljes 

vakarózás hámsérüléseket okoz, ami ked-

vez a gennykeltő baktériumok okozta 

bőrgyulladás kialakulásának. A bőrgyul-

ladás oly mértékű is lehet, hogy a nyaki és 

tarkótáji nyirokcsomók fájdalmasan meg-

duzzadnak.
– Könnyen kiirtható a hajból?

– Igen, a fejtetvesség jól reagál helyi ke-

zelésre. A több szer közüli választásban a 

patikus segítségét érdemes kérni. Olyan 

szert érdemes venni, amit nem kell a hajas 

fejbőrről lemosni, így ezzel a tetvek és 

serkék elpusztítása után megelőzhető az 

újabb fertőződés. Hatékony szerrel az el-

halt serkék már lehúzhatók a hajszálakról, 

kellő türelemmel kifésülhetők, kikefélhe-

tők.

A fejtetűellenes 
szerek nem 

vénykötelesek. 

A betegtájékoztató 

pontosan rögzíti a 

teendőket. Létezik 

tetveket távol 

tartó, tetvességet 

megelőző hajszesz is. 

Kapható elektromos 

tetűfésű, amely apró 

kisülésekkel pusztítja 

el  a rovarokat és 

serkéket, de az 

emberre veszélytelen.

– Mit tegyünk, ha több fertőzött is 

van a családban?

– Nagyon fontos a fertőzöttek egyidejű 

lekezelése, tetvetlenítése, mert a lekezelés 

nem jelent egyben védettséget, a fertőzés 

akárhányszor elkapható. Nagyon fontos, 

hogy a szülők együttműködjenek az óvó-

nővel, védőnővel, és fogadják el javasla-

tukat a kezelést illetően. Ha egy közös-

ségben előfordult fertőződés, javasolt 

hosszabb időn át figyelemmel kísérni, el-

lenőrizni az érintetteket, és ismételni a 

kezelést, amennyiben az szükséges. A fer-

tőzött ruhaneműiket 60 fokon mossuk, a 

matracot és a lehullott hajszálakat porszí-

vózni kell, és a magas hőfokon nem mos-

ható tárgyakat is fertőtlenítsük! Egy kö-

zösségből csak akkor irtható ki a fejtetű, 

ha mindenki egyidejűleg tetűmentessé 

válik. Ha az óvodás gyermek tetves lett, 

javasolt a család minden tagját lekezelni.

– Legyen otthon speciális fésű?

– Igen, mivel az elhalt serkéket is el kell 

távolítani a hajszálakról, sokkal köny-

nyebb az e célra kifejlesztett sűrű fésűvel. 

Ezt követően is javasolt gyakran ellen- 

őrizni a hajas fejbőrt, és a közösség veze-

tőjének jelezni, ha gyerekünk újból fertő-

ződött.
– Mikor mehet újra oviba, iskolába 

a gyermek?

– Amennyiben a hatékony kezelés meg-

történt, és nincs élő tetű és serke a hajban. 
A fejtetű sikeres kezelés után is bármikor visszatérhet.  

A zárt közösség főleg óvodás- és kisiskolás korban hajlamosít 

a fertőzés terjedésére, leginkább szeptembertől májusig. Ilyen 

értelemben a fejtetű igazi demokrata: számára a diplomata gyereke 

egyenértékű a könyvelőével. Összedugott fejek, kölcsönadott 

sapka, közösen használt fésű, törölköző útján terjed.

A fejtetű 
nem válogat



Jó közérzetJó közérzet
a változókorbana változókorban
Étrend-kiegészítő tabletta vitaminokkal, 
ásványi anyagokkal és gyógynövényekkel

Hőhullámok? Ingerlékenység?

24 órás komplex rendszer

nappali és éjszakai tabletta 
egy dobozban

 Az árak 2022.01.29-től 2022.02.18-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.
FORGALMAZZA: NATURPRODUKT KFT. 2046  I  TÖRÖKBÁLINT, DEPO, PF. 8  I  TEL: 06 23 511 337

DuoFemin 
étrend-kiegészítő 

tabletta 
(28x+28x)

5 049 Ft helyett

3 599 Ft
Egységár: 64,27 Ft/db

-29%

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐFIZETETT HIRDETÉS

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
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A program előnye, hogy könnyen kivitelez-
hető, és nem kell hozzá külön átöltözni, mint 
a testnevelésórához, ezért könnyen beépít-
hető a napi iskolai rutinba. A rendszeres 
mozgás nemcsak az egész napos ülés mono-
tóniáját töri meg, de a diákok egészségére is 
nagyon kedvező hatással van.
A Napi 1 mérföld program jó lehetőséget 
biztosított a kutatóknak, hogy a rendszeres 
testmozgás kedvező hatásait felmérjék. Egy 
vizsgálat során két olyan általános iskola ta-
nulóinak egészségét hasonlították össze, 
amelyek közül az egyik iskola részt vett a 
Napi 1 mérföld kezdeményezésben, a másik 
nem. Az eredmények alapján a program-
ban részt vevő diákok több időt töltöttek 
mozgással, és kevesebbet ültek, mint azok 
a tanulók, akiknek az iskolája nem csatla-
kozott a kezdeményezéshez. Emellett a 
fittségüket felmérő fizikai teszteken is 
jobban teljesítettek, és a testzsírszázalé-
kuk is csökkent. A változások 3 hónap után 
nem voltak hatalmas mértékűek, de már 
egészen kis lépésekkel is sokat lehet tenni az 
egészség megőrzéséért. Az elhízás sem 
egyik napról a másikra alakul ki, hanem 
egyik kilóról a másikra kezdenek szaporod-
ni a felesleges zsírpárnák. A skóciai eredmé-
nyek sikerén felbuzdulva a programot más 
országokban is átvették.

A rendszeres testmoz-
gásnak csupa kedvező 
hatása van már gyer-
mekkorban is. Skóciai 
iskolákban 2012-ben 
vezették be a Napi 1 
mérföld programot, 
amelynek részeként a 
programban részt vevő 
iskolák tanulói naponta 
kb. 15 percet töltenek 
sétálással, kocogással 
vagy futással, mialatt kb.  
1 mérföldet (ami nagyjá-
ból 1600 méter) tesznek 
meg az iskola udvarán 
vagy futópályáján. 

A rendszeres testmozgásnak nemcsak a 
testi, hanem a mentális egészségre is ki-
emelkedő hatása van. A folyamatos ülés, 
akár a képernyő előtt, akár az iskolapad-
ban a hangulatra is kedvezőtlen hatással 
van. Az inaktivitás következtében leült 
hangulat azonban már egészen kis moz-
gással is visszafordítható. A gyermekeket 
nem nyugton ülésre, hanem több mozgásra 
kellene sarkallnunk. Kutatások alapján 
ugyanis különösen kedvezőtlen, hogy a 
gyermekek az életkor előrehaladtával 
mind több időt töltenek egy helyben ülve. 
Ülnek az iskolában, a számítógépes játékok 
előtt és a telefonjukat nyomkodva. De nem-
csak az inaktív életmód miatt kialakuló 
túlsúly és az abból fakadó betegségek fe-
nyegetik a gyermekek egészségét, hanem 
a mentális egyensúlyuk is könnyebben 
felborul azoknak, akik túl sokat ülnek, és 
csak nagyon keveset vagy egyáltalán nem 
mozognak. A kevés fizikai aktivitást végző 

gyermekeknél sokkal nagyobb eséllyel 
fordul elő a depresszió valamely tünete, 
mint aktívabb társaiknál. Kutatások 
alapján a fiatal tinédzserkorban végzett 
napi 60 perces testmozgás 10 százalékkal 
csökkenti a fiatal felnőttkori depresszió 
kialakulását.
Egy 4257 tinédzser bevonásával végzett 
vizsgálat során a bevont gyermekek fizikai 
aktivitását és mentális egészségét is folya-
matosan nyomon követték 6 éven keresztül. 
A vizsgálatba 12, 14 és 16 éves korú fiatalo-
kat vontak be. A vizsgálat során a fizikai ak-
tivitás korcsoportról korcsoportra egyre 
csökkent, és a serdülők az életkor előreha-
ladtával egyre több időt töltöttek üléssel. Az 
eredmények alapján minden újabb üléssel 
töltött óra 10 százalékkal növelte a depresz-
szió mértékét. A depresszió tüneteinek érté-
keléséhez a klinikai gyakorlatban is használt 
kérdőíveket alkalmaztak, ezeken az egyre 
növekvő pontszám egyre nagyobb mértékű 
lehangoltságot jelentett. Azok a gyerme-
kek, akik mindhárom életszakaszban in-
aktívak voltak, 28 százalékkal magasabb 
értéket értek el a depresszióskálán, mint 
azok, akik rendszeresen mozogtak.

Napi 1500 méter is megteszi 
– mozgással a gyermekkori depresszió ellen
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Kitűnően érzi magát. Ez 
azért jó hír, mert ugyanez 
volt igaz az elmúlt hetekre 
is. Az egészsége is rendben 
van, a magánéletében 
sem kívánhatna szebb, 
nyugodtabb időszakot. 
Hátha sokáig tart ez az 
idilli állapot!

Kiadós diétával szeretne 
megszabadulni súlyfeles-
legétől. Nem lesz köny-
nyű, mert az étvágyával 
szerencsére semmi gondja 
nincs. Ráadásul hidegben 
nem szívesen jár el otthonról 
sportolni sem. De a tél nem 
lehet kifogás: a tévé előtt is 
lehet tornázni.

Szeretne több időt tölteni a 
természetben. A zsigereiben 
is érzi, mennyivel jobb a 
kedve, ha sokat van friss 
levegőn és megnyugtató 
környezetben. Nemsokára 
eljön a tavasz, tartson ki!

Sikeres, jó kedélyű hetek 
állnak ön mögött, és a 
folytatás sem lesz rossz! 
Szerencsére egészséges, 
élvezi a munka hevét, 
mindig talál magának 
elfoglaltságot. Ezt párja is 
értékeli, aki most ráadásul 
fokozottan igényli az ön 
segítségét. 

Nagy tervekkel vágott 
bele az új esztendőbe, 
amelyekről egyáltalán 
nem is tett le! Mivel 
kevésbé kitartó típus, jól 
teszi, ha kis kapaszko-
dókkal segíti saját magát 
a megvalósítás során. 
Például írjon naplót!

Egy pár napos kikapcso-
lódás újra összekovácsolta 
önt a párjával. Higgye 
el, attól, hogy a hétköz-
napokban kevés idő jut 
egymásra, ön ugyanolyan 
fontos a társa számára, 
mint korábban volt, sőt!

A pénze gyanúsan 
gyorsan fogy. Úgy érzi, 
alig költ, mégis kevés 
marad a hó végére. 
Vezessen házi könyvelést, 
talán csak valamelyik 
rendszeres kiadását 
elfelejti számontartani.

Konkrét tervei vannak, amit 
tűzön-vízen át meg akar 
valósítani. Azért legyen kö-
rültekintő, azt is derítse ki, 
mit szól majd hozzá a csa-
ládja. Ha túl nagy áldozatot 
követelne hozzátartozóitól 
a kivitelezés, fontolja meg 
a dolgot!

Tűzzel-vassal igyekszik 
kapálózni egy ismerőse 
heves ostroma ellen, de 
egyre kisebb az ellenál-
lása. Igaz, a hétköznapok 
varázsa sokkal nagyobb 
így az ön számára is. 
Azért ne vigye túlzásba a 
flörtöt.

Bizakodóan tekint a 
jövőbe, úgy érzi, önnel 
rossz dolgok tartósan nem 
történhetnek. A pozitív 
hozzáállás sokat segít 
a gondok, betegségek 
elviselésében. Meglátja, a 
rossz dolgok sem tartanak 
örökké, és újra süt önre 
a nap.

Gyermekei társaságá-
ban igyekszik tölteni a 
szabadidejét, mert az 
utóbbi hetekben nagyon 
kevés energiája jutott 
rájuk. Néha próbálják 
elhitetni önnel, hogy már 
nincs szükség a szülői 
segítségre, de ne dőljön 
be nekik! 

Egy hirtelen rosszulléttől 
megrémül, és tudatosul 
önben, hogy mindannyi-
an halandóak vagyunk. 
Az elmúlás ténye ritkán 
foglalkoztatja, most 
azonban komolyan 
megrémült. Vizsgáltassa 
ki magát, az ördög nem 
alszik!
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MÉRLEG

RÁK 

BAK

BIKA 

SKORPIÓ 
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VÍZÖNTŐ 
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III. 21.–IV. 20.

IX. 23.–X. 22.

VI. 22.–VII. 22.

XII. 22.–I. 20.

IV. 21.–V. 20.

X. 23.–XI. 21.

VII. 23.–VIII. 22.

I. 21.–II. 19.

V. 21.–VI. 20.

XI. 22.–XII. 21.

VIII. 23.–IX. 22.

II. 20.–III. 21.
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A meghirdetett árak minden Pingvin Patikában érvényesek. A százalékban számított engedmény a kiadványban egész számra kerekítve jelenik meg.  * régi ár: a Pingvin Patikákban korábban alkalmazott normál eladási ár. 
** orvosi rendelvény nélkül kapható gyógyszer, vagy gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítmény. *** kötszer, gyógyászati segédeszköz vagy gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz. Az ajánlat 
a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről tájékozódjon a patikákban!  Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A termékek csomagolása eltérhet az itt ábrázolttól. Jelen ajánlat 
nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak szolgáltatásainak népszerűsítését szolgálja.  A kék EP jellel ellátott termékek egyes egészségpénztáraknál elszámolhatók, míg másoknál nem. Kérjük 
vásárlás előtt érdeklődjön választott egészségpénztáránál, mivel patikai számítógépes rendszerünkben az elszámolhatóságot nem tudjuk leellenőrizni.

Egészségpénztári kár-
tyára  is megvásárolható

EGYES egészségpénztári 
kártyákra megvásárolható.

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

Az árak 2022. január 29-től 2022. február 18-ig érvényesek

Vichy Kéztisztító gél, alkoholos, 
200 ml

A Vichy első olyan alkoholos kéztisztító gélje, 
ami alaposan tisztítja a bőrt. Nem kell leöblíteni. 
65% alkoholt tartalmazó, glicerinnel gazdagított 
hidratáló összetétele által tisztítja és puhává 
teszi a kezeket anélkül, hogy szárítaná a bőrt.

Étrend-kiegészítő.

Bioheal® Cukormentes

Multivitamin gyerme kek nek,
70 rágótabletta

Egzotikus gyümölcs ízű. Multivitaminunk ösz-
szesen 14 féle vitamint és ásványi anyagot tar-
talmaz. Ezek közül az  A és C-vitamin hozzájárul 
az immunrendszer normál működéséhez, míg 
a D-vitamin a gyerekek csontjainak megfelelő 
növekedését és fejlődését támogatja.

Bioheal® Koenzim Q10 60 mg
Szelénnel, E-vitaminnal és B1-vitaminnal,
70 lágy kapszula
Szelénnel, E-vitaminnal és B1-vitaminnal,

Étrend-kiegészítő.

A Koenzim Q10 mennyisége az életkor 
előrehaladtával csökken. Ezt a csökkenést hi-
vatott mérsékelni a Koenzim Q10 termékünk, 
ami B1-vitaminnal, szerves szelénnel, és E-vita-
minnal együtt alkot komplex készítményt a szív 
megfelelő működéséért.

Biomed® Ördögcsáklya krém,
70 g

Elhúzódó mozgásszervi problémák, kopások 
időszakában, frissítő helyi masszírozásra. 
8% ördögcsáklya (ördögkarom) kivonattal. 
Használatát ajánljuk fi zioterápiás kezelések 
kiegészítőjeként is masszírozásra.

Gyógynövényes krém.

Lacalut multi-eff ect fogkrém, 75 ml

5 in 1 ápoló formula: egészséges fogíny - fehér fogak - erősebb 
fogzománc - fogszuvasodás elleni védelem - friss lehelet. 
A Lacalut multi-eff ect fogkrém rendszeres alkalmazása a fogak 
tökéletes, teljes körű védelmét biztosítja a speciális hatóanyag-
kombinációjának köszönhetően.

Kozmetikum.

Kozmetikum.

Kozmetikum.

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

Lejárat: 2022.04.30.

Vichy Liftactiv Hyalu-Filler arcmaszk,
50 ml

A Liftactiv Hyalu Maszk öregedésgátló 
maszk rendszeres használat mellett 
széleskörű bőrápolási megoldást nyújt 
a természetes hialuronsav-termelés 
védelmére és serkentésére az azon-
nali bőrmegújításért és a fokozatos 
anti-aging hatásért.

(29,99 Ft/db)

-%  Ft
2839 Ft* helyett-740 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT20

(57,13 Ft/db)

-%  Ft
5669 Ft* helyett-1670 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT39

(8,56 Ft/g)

-%  Ft
839 Ft* helyett-240 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT5

(13,32 Ft/ml)

-%  Ft
1539 Ft* helyett-540 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT9

(47,77 Ft/db)

-%  Ft
5749 Ft* helyett-1450 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT42

(199,98 Ft/ml)

-%  Ft
15879 Ft* helyett-5880 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT59

(11,00 Ft/ml)

-%  Ft
2699 Ft* helyett-500 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT21

Étrend-kiegészítő.

A nyújtott felszabadulású 1000 mg C-vita-
min mellett a készítmény kizárólag speciá-
lis, algából származó D3-vitamint tartalmaz.

BioCo® VEGAN C+D duo 
90 db fi lmtabletta

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

Az árak 2022. január 29-től 2022. február 18-ig érvényesek

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

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

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

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

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

most csak: most csak: most csak:

Érvényes: 
2022. 01. 29. - 
2022. 02. 04.

2,40 Ft/ml

599,
- Ft

Érvényes: 
2022. 02. 05. - 
2022. 02. 11.

Dr. Sacher’s 
Holt-tengeri 
sampon,
250 ml

2,40 Ft/ml

599,
- Ft

Érvényes: 
2022. 02. 12. - 
2022. 02. 18.

Dove 
testápoló,
különféle, 
250 ml

2,20 Ft/ml

549,
- Ft
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KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSRA JOGOSÍTÓ JEGYEK

Dr. Sacher’s 
Holt-tengeri 
tusfürdő,
250 ml

HETI PINGVIN JEGY     HETI PINGVIN JEGY     HETI PINGVIN JEGY     

BÓNUSZPONT+20BÓNUSZPONT+20 BÓNUSZPONT+20

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(149,90 Ft/g)

-%  Ft
2039 Ft* helyett-540 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT30

(15,50 Ft/ml)

-%  Ft
4389 Ft* helyett-1290 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT30

(15,50 Ft/ml)

-%  Ft
4389 Ft* helyett-1290 Ft

PedicuStop 
Tetűirtó spray fejtetű, lárva 
és serke eltávolítására, 75 ml***

Alkalmazási terület: Fejtetű, lárva és serke 
(Pediculus humanus capitis) fertőzés fi zikális 
kezelésére szolgáló orvostechnikai eszköz.
• Szagtalan
• Egyszerűen alkalmazható száraz hajra
• Felnőttek és gyermekek 

számára 2 éves kortól.

(2299,00 Ft/db)

 Ft
3939 Ft* helyett

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT22

Forforin korpásodás elleni 
sampon száraz korpára, 200 ml

Forforin korpásodás elleni 
sampon zsíros korpára, 200 ml

Láthatóan csökkenti a korpát 
és enyhíti a fejbőr viszke-
tését. A felhasznált ápoló 
anyagok és a gyógyszeré-
szeti koff ein pedig ápolják 
a hajat és a fejbőrt.

Láthatóan csökkenti a korpát 
és enyhíti a fejbőr viszke-
tését. A felhasznált ápoló 
anyagok és a gyógyszeré-
szeti koff ein pedig ápolják 
a hajat és a fejbőrt.

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

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

Gyártja: Dr. Theiss Naturwaren 
GmbH, Németország

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

Orvostechnikai eszköz, mely 
egyben gyógyászati segédesz-
köznek is minősül.

Kozmetikum. Kozmetikum.

Vény nélkül 
kapható 
gyógyszer.

Hatóanyag: lidokain-hidroklorid és 
kamillavirág folyékony kivonat.
Stada Hungary Kft. 1138 Budapest, 
Madarász Viktor u. 47-49.

Kamistad 20 mg/185 mg 
szájnyálkahártyán alkalmazott 
gél, 10 g**

A Kamistad gél hatékony megoldás a fogíny 
és a szájnyálkahártya enyhe gyulladásainak 
kezelésére. Lidokain tartalma révén hatásos 
helyi érzéstelenítést biztosít, míg kamillavi-
rág-kivonata a gyulladásgátló és antibakteri-
ális hatásért felel.

(2299,00 Ft/db)

Forgalmazza: Naturprodukt Kft., 

Dettol Antibakteriális 
felülettisztító kendő 
lime, 36 db

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

(27,75 Ft/db)

 Ft
1739 Ft* helyett

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT9

43%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
740 Ft

42%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
1640 Ft



JöjJön formába 
a Pingvin Patikával!

Keresse termékeinket 
a www.pingvinpatika.hu 

webáruházban! 

JöjJön formába 
a Pingvin Patikával!a Pingvin Patikával!

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

Tekintse 
meg széles 

dermokozmetikai 
termékkínálatunkat!
Keresse a partner Pingvin Patikákban 

és a www.pingvinpatika.hu 
webáruházban!

Kozmetikai

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

HATÉKONYAN KEZELI A:

VISSZERES PANASZOKAT 
(LÁBDAGADÁS, NEHÉZLÁB ÉRZÉS)

VISSZÉR SZÖVŐDMÉNYEIT 
(VISSZÉRGYULLADÁS, LÁBSZÁRFEKÉLY)

 VISSZÉRMŰTÉT UTÁNI PANASZOKAT

SÉRÜLÉSEK UTÁNI VÉRALÁFUTÁSOKAT, 
ZÚZÓDÁSOKAT

LÁBAI LÁBAI 
KÉNYELMÉÉRT ÉS KÉNYELMÉÉRT ÉS 
EGÉSZSÉGÉÉRTEGÉSZSÉGÉÉRT

LÁBAI 
KÉNYELMÉÉRT ÉS 
EGÉSZSÉGÉÉRT
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SÉRÜLÉSEK UTÁNI VÉRALÁFUTÁSOKAT, 
ZÚZÓDÁSOKAT

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

A Lioton 1000 NE/g gél 
vény nélkül kapható, 

heparin hatóanyagú gyógyszer.

VÉRALÁFUTÁSOKAT, 
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VÉRALÁFUTÁSOKAT, 

Magyarország 
PIACVEZETŐ*

vény nélkül kapható
VISSZÉR 
GÉLJE 
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beszéljünk komolyan21beszéljünk komolyan 20 beszéljünk komolyan21

Nem úri huncutság a szexuális élet területét érintő  
nehézségekkel szakemberhez fordulni. Erről főleg  
azok a párok tudnak beszámolni, akik a pár- 
kapcsolatuk megmentésének utolsó esélyeként 
felkeresik a szexuálpszichológust, és nyíltan 
mernek beszélni problémáikról. A bölcsek köve 
nem a szakembernél van, azonban a nehézségek 
megoldásához jelentős segítséget nyújthat.

Gondok  
az ágyban

sem tudják azonosítani, megélni az érzel-
meiket. Ahelyett, hogy őszintén, nyíltan be-
szélnének az őket zavaró problémáról, 
gyakran torkollik vitába egy beszélgetés, 
vagy passzív módon elkerülik a másikkal 
való mélyebb érzelmi kapcsolódást. 
A tanácsadás folyamatában az ülések között 
fontos, hogy a pár otthon is gyakorolja az 
újonnan elsajátított készségeket. Ugyanak-
kor ez türelmet és együttműködést kíván 
mindkét fél részéről, hiszen ez nem azt je-
lenti, hogy az első alkalom után rendeződik 
a szexuális élet. Az egymáshoz való vissza-
találásban segíthet a szexuálpszichológus. 
Ehhez szükséges a partnerek közötti nehéz-
ség okainak feltárása, mind egyéni, mind 
kapcsolati szinten.

Mondd, mi a gond?
Gyakori problémát jelent, hogy a párok nem 
újítanak, túl egyhangúak és megszokottak 
az együttléteik. Csökkenhet a vágy a másik 
iránt, esetleg orgazmusproblémák lépnek 
fel, kevésbé tudnak bevonódni az együttlé-
tekbe.
Ugyanakkor várandós nők, anyák eseté-
ben a saját testük elfogadása, szeretete,  
a szexuális együttlétekkel kapcsolatos fé-
lelmek, téves információk előfordulása a 
legjellemzőbb, és gyakran állnak a gyer-
mekvállalási időszakban felmerülő han-
gulati zavarok hátterében. 
Változókorhoz érve nemcsak a hormonális, 
de a lelki tényezőket figyelembe véve is vál-
tozás áll be mind a férfiak, mind a nők életé-
ben. A saját testi-lelki változások elfogadá-
sa, megélése növelheti az önbizalmat és a 
szexuális élettel való elégedettséget is.

Házaspárok, élettársak, tartós kapcsolatban 
élők idővel találkozhatnak a nem működő 
szexuális élet fogalmával. A partner részéről 
érkező visszautasításnak, a kudarcba ful-
ladó vagy gyakran örömtelen együttlétek-
nek számos oka lehet. A párok gyakran 
olyan tévhitekkel próbálják magukat nyug-
tatni, miszerint az idő előrehaladtával nem 
működő szexuális élet természetes velejáró-
ja egy kapcsolatnak. 
Vannak olyan élethelyzetek, amelyek új ki-
hívásokat hozhatnak a pár életében, az 
ezekkel való megküzdés másfajta kommu-
nikációt, alkalmazkodást igényel mindkét 
féltől. Ilyen időszakok lehetnek a gyermek-
születés, gyermeknevelési konfliktusokból, 
anyagi problémából adódó ellentétek, vagy 
a változókorral megjelenő feszültségek – 
sorolja Kovács-Berta Renáta pszichológus, 
szexuálpszichológiai szakpszichológus-je-
lölt. A kapcsolati megszokás is eredmé-
nyezheti azt, hogy a pár egyik tagja külső 
kapcsolatokban keresi a saját boldogságát, 
vagy a sokasodó problémáktól való elmene-
külést. 

Aki mer, az nyer
A legtöbb pár motiváltan érkezik a pszicho-
lógiai tanácsadásra, sokszor kétségbeeset-
ten el akarják kerülni a különválást, szakí-
tást, de jellemzően otthon, saját maguk 
képtelenek megoldani a problémát. Nehe-
zen teszik meg az első lépést egymás felé, 
nem mernek beszélni a szexuális életet érin-
tő nehézségekről.
Sok esetben alapvető probléma a nem meg-
felelő kommunikáció, vagy a kommuniká-
ció teljes hiánya, nem beszélnek az érzel-
meikről, sőt az is gyakori, hogy saját maguk 

A férfinak is szembesülni kell élethelyzet-
beli változásokkal, azzal, hogy idővel a 
szexuális aktivitása, érdeklődése csök-
kenhet. A gyermek érkezésével egy új sze-
repnek kell megfelelnie, amiben lassabban 
találhat magára. Úgy érezheti, hogy kiszo-
rul az anya és a gyermek közötti szimbioti-
kus kapcsolatból, nem találja benne a he-
lyét, ez tehetetlenség- és elégedetlenség- 
érzéssel járhat együtt, ami a szexuális akti-
vitásban is megmutatkozhat.

Beszéljünk a szexről!
Éppen a kommunikáció az, ami nemcsak 
egymás között akadozik, de előfordul, hogy 
a tanácsadás során is nehezen találják a 
problémáikra a megfelelő szavakat. Nehe-
zen fogalmazzák meg az igényeiket, érzel-
mileg nehezen kapcsolódnak a másikhoz, 
hiányos a szexuális önismeret is. Számos 
párkapcsolatban okozott feszültséget a 
kényszerű összezártság a pandémia alatt: 
home office, online tanulás, házimunka, 
több szerepben való helytállás egy térben. 

 Lépésről lépésre
A pszichológus fokozatosan segíti a páro-
kat az okok feltárásában és megértésében, 
valamint egymás újrafelfedezésében. A 
konzultációk közötti időben a pár mind-
két tagja otthon dolgozik tovább a kap-
csolat fejlesztésén, igyekeznek megerősí-
teni és meghallgatni egymást, figyelni a 
partnerre.
– A következő szakaszban a mindkét fél-
nek megfelelő szexuális együttlét megte-
remtése és fenntartása a cél, amit fokoza-
tosan építünk, mélyítünk. A konzultáció 
feltáró szakaszában, az első ülések alkal-
mával próbáljuk kizárni a szomatikus 
problémák fennállását a tünetek hátteré-

ben, amennyiben ezek egyértelműen nem 
zárhatók ki, akkor szakorvosi kivizsgálás-
ra küldjük a klienst. Férfiaknál a változó-
kor lassabb folyamat, mint a nők eseté-
ben, hiszen férfiaknál 30 éves kor felett 
évi 1 százalékkal csökken a tesztoszteron-
szint, mindez hangulatváltozásokat, erek-
ciós problémát, a szexuális érdeklődés 
hiányát hozhatja magával.

Kell az újítás
Fontos a környezeti tényezők komfortos-
sága, hogy minél kevesebb zavaró ténye-
ző akadályozza a szexuális együttlétbe 
való bevonódást, a saját testi élmények 
megélését, a másikra figyelést. A siker 
kulcsa sokszor nem nagy dolgokban rej-
lik. A megszokott szexuális életbe színt és 
frissességet vihet, ha mindkét fél örömére 
változtatnak a helyen, pozitúrán, szerep-
játékkal gazdagítják az együttléteket, ha 
meg merik osztani egymással szexuális 
fantáziáikat.
Az életkorral együtt járó változásokhoz 
való alkalmazkodás, önelfogadás nagyon 
fontos. Tévhit, hogy a szenior korosztály 
nem él szexuális életet, hiszen amíg van 
rá módjuk, és örömüket lelik benne, hoz-
zájárul az élettel való elégedettséghez, a 
pszichés jólléthez.
A párkapcsolat törődést, odafigyelést igé-
nyel mindkét fél részéről, mind a saját, 
mind a partner igényeinek figyelembevé-
telével. Akkor fog jól funkcionálni, ha 
közösen működtetik, ebben fog megszü-
letni a kielégítő szexualitás is.



TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATUNKAT!
Az ajánlat érvényes: 2022. január 29-től 2022. február 18-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 sampon, 
női, férfi , különféle,
400 ml

A TÖRZSVÁSÁRLÓNK!A TÖRZSVÁSÁRLÓNK!
Legyen Ön is

(1,48 Ft/ml)

 BÓNUSZ
PONT

 Ft




VAGY

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

Bebe ajakír,
különféle, 4,9 g

(66,33 Ft/g)

 BÓNUSZ
PONT

 Ft

PONT

VAGY

(2,83 Ft/ml)

 BÓNUSZ
PONT

 Ft

PONT

Ft
VAGY

Fa dezodor spray, 
női, férfi , 

különféle, 150 ml

Pingvin papírzsebkendő, 100 db

(1,45 Ft/db)

 BÓNUSZ
PONT

 Ft




VAGY

  Nem akar pénzt költeni? Vásároljon pontokért!

  Még nem törzsvásárlónk?
Győződjön meg verhetetlen árainkról!

Old Spice 
tusfürdő, 

különféle, 250 ml

BradoLife folyékony 
szappan, fertőtlenítő, 
különféle,
350 ml

(1,92 Ft/ml)

 BÓNUSZ
PONT

 Ft




VAGY

(2,38 Ft/ml)

 BÓNUSZ
PONT

 Ft

PONT

Ft
VAGY
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Ruttkai Éva 1927-ben Budapesten szüle-
tett Russ Márk Miklós és Podrabski 
Emma gyermekeként. A mindenki által 
ismert Ruttkai nevet Lakner Artúrtól kap-
ta. Édesanyja Tirolban született, Bécsben 
nevelkedett. Édesapja szegedi származá-
sú volt.

Még nem volt hároméves, amikor először 
szerepelt színpadon azóta legendássá 
vált, egymondatos szerepével: „Paran-
csolj velem, Tündérkirálynő!” A színész-
mesterségre Makay Margit tanította, és a 
gyermekszínházban olyan nagyságokkal 
játszhatott együtt, mint Darvas Lili vagy 
Somlay Artúr. Hevesi Sándornak köszön-
heti, hogy színész lett, ő biztatta Évát. 

Az 1944-es deportálásokat megúszva 
1945-ben szavalattal lépett fel a Zeneaka-
démián, ahol felfigyelt rá Jób Dániel, a 
Vígszínház akkori igazgatója, és leszer-
ződtette. Három hónappal később Molnár 
Ferenc A hattyú című vígjátékának fősze-
repében debütált.

1951-ig a Nemzeti Színházban játszott, 
ahol klasszikus darabok sorában szere-
pelt, és a kor legnagyobb színészeitől ta-

nulhatta meg a mesterséget. Ekkor sze-
rettek egymásba az akkor sztárként 
ünnepelt Gábor Miklóssal. 1950-ben ösz-
szeházasodtak, 1953-ban megszületett 
lányuk, Júlia.

1951-től újra a Vígszínházhoz szerző-
dött, és ott is maradt haláláig. 1960 sors-
fordító év volt az életében, hiszen Pavel 
Kohout Ilyen nagy szerelem című drá-
májának miskolci próbáin találkozott 
Latinovits Zoltánnal, akivel egymásba 
szerettek, és a férfi haláláig együtt is él-
tek. Ruttkai Éva egy késői visszaemléke-
zésében mondta: „Téptük egymást, de 
mi értettük egymást legjobban. Amit én 
csináltam, senki nem tudta úgy szeretni, 
mint ő...”.

Amikor 1964 nyarán először indult po-
zsonyi vendégjátékra a Vígszínház, a tár-
sulat legutóbbi sikerdarabját, a Rómeó és 
Júliát szánta turnéja fénypontjának. A 
címszerepeket játszó Latinovits Zoltán és 
Ruttkai Éva ekkoriban még titkolták kap-
csolatukat, hiszen Éva a világ szemében 
még a háború utáni filmgyártás férfiideál-
jaként befutott Gábor Miklóshoz tarto-

zott. Az egyre kínzóbbá váló titkolózás-
nak Zoltán váratlan rosszulléte vetett 
véget. Ezután negyven napig feküdt Ró-
meó egy pozsonyi kórházban, és Júlia 
ápolta. 

Ruttkai több mint félszáz filmben és szá-
mos tévéjátékban szerepelt. Gyakran 
mondott verseket, és sajátos bájjal adott 
elő sanzonokat, amelyeket nagylemezei 
örökítettek meg az utókor számára. Négy 
évtizedet átívelő pályája során egyike 
volt a legszínesebb, legsokoldalúbb ma-
gyar színésznőknek. Szinte minden mű-
fajban kiváló teljesítményt nyújtott. 

Az 1980-as években agyvérzést kapott, 
amely után egyik karja lebénult. 1984-
ben mellrákot diagnosztizálnak nála. 
1986. szeptember 27-én hunyt el, a Far-
kasréti temetőben nyugszik. A nevét vise-
lő Ruttkai Éva Színház 1994-ben kezdte 
meg működését.

A magyar színészuniverzumból eddig 
egyedül Ruttkairól és Latinovitsról ne-
veztek el kisbolygókat; Ruttkairól 2012-
ben 132875 Ruttkai néven, és egy parkot 
Budapesten, ahol szobor is őrzi emlékét. 

Az agyvérzést részleges bénulás, majd mellrák követte – ez vitte el  

1986-ban a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Ruttkai Évát, egy korszak díváját.  

Utánozhatatlan alakításai örökre a színháztörténet nagyjai közé emelték őt.

Ruttkai Éva
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 – A profi úszástól visszavonult, mégsem 
szakadt el a sport világától: nemrég 
úszóiskolát alapított. Hol tart most az 
„építkezés”?
– Budapesten élek, a második kerületben 
alapítottam meg az úszóiskolát, amelynek 
én vagyok a vezetője. A járványhelyzet előtt 
fél évvel vágtam bele az alapításba. A Covid 
hatalmas kihívások elé állította a szakmai 
csapatomat, de nagyon szeretem ezt csinálni. 
Hetente közel 3000 gyereket mozgatunk 
meg, és igyekszünk megszerettetni velük az 
úszást.
– A Magyar Úszószövetség elnökségi tagja 
és az Olimpiai Bajnokok Testületének 
elnöke. Mi a feladata elnökként?
– A testület 2018-ban alakult. Amikor Wladár 
Sándorral, a Magyar Úszószövetség elnöké-
vel először találkoztam, megjegyezte, nem 
érti, az úszóolimpikonok miért nincsenek 
az úszósport közelében. Többeket ugyanis 
másfelé sodort az élet az aktív sportélet után. 
Közösen gondolkoztunk, milyen formát ad-
hatnánk ennek megoldására. A testület tagjai 
aktuális ügyekben állást foglalnak, eszmét 
cserélnek, ugyanakkor döntési jogkörrel nem 
rendelkezünk. Tapasztalatainkkal segítjük az 
úszósportot, az érintett fiatalokat.
– Kevés önnél hitelesebb embert talál-
ni motivációs előadások megtartására. 
Risztov Éva jelenlegi profiljához ez is 
szervesen hozzátartozik. Kik érdeklődnek 
az előadásai iránt?
– Az üzleti élet képviselői, cégvezetők, spor-
tolók, széles a skála. Nemcsak a sporteredmé-
nyeim miatt lehetek hiteles számukra, hanem 
a mentalitásom miatt is: gyerekkorom nagy 
részét azzal töltöttem, hogy kitartással, szor-
galommal igyekeztem a kemény munkámból 
eredményt kihozni. Amit a sport kapcsán 
megtapasztaltam, a civil életben is jól tudtam 
alkalmazni. Persze itt nem olyan jellegű 
versenyek vannak, mint a vízben, ahol 5 perc 
alatt dől el minden, mégis sok hasznosítható 
segítséget nyújthat egy élsportoló másoknak.
– Mivel biztatja a hallgatóságát?
– Azt szoktam elmondani, hogy minden raj-
tuk múlik. Saját példáimat hozom fel, olyan 
történeteket mesélek el nekik az életemből, 
amelyeket nem láthattak, nem hallhattak 
rólam; nem is gondolták, hogy ilyesmi is 
megtörténhetett a karrierem alatt. A hölgyek 
gyakran elsírják magukat, a férfiak elgon-
dolkodnak, van, hogy ők is elérzékenyülnek. 
Saját élettörténetemmel győzöm meg őket: ha 
nekem sikerült, bárkinek sikerülhet. Jólesik, 
amikor nagy cégvezetők keresnek fel utána, 
és megnyílnak előttem saját emberi történe-
teikkel. Azt gondolom, hogy hiánypótló fel-
adatom van, hiszen itthon nagy szükség lenne 
emberi oldalról is megközelíteni az életet.
– Nagy mélységeket és magasságokat járt 
meg, mire nagy álma, az olimpiai bajnoki 
cím végre az öné lett. Mindezek fényében 

úszóiskola-vezetőként felkészíti-e a tehet-
séges gyereket és szüleit a viszontagságos 
útra? 
– Mindig elmondom nekik, hogy a sport 
mellett tanulni is kell. Nagyon csekély szá-
mú fiatalból lesz olimpikon. Fel lehet tenni 
az életet erre a nagy álomra, de utána nem 
szabad számon kérni senkit, hogy miért nem 
sikerült. Az elején egyébként több múlik a 
szülőn. Bennük kell tudatosítani, hogy nem 
3, 6 vagy 9 évesen dől el, olimpikon lesz-e a 
gyerekből, hanem amikor ott áll az olimpiai 
dobogón. De addig nagyon hosszú és rögös 
út vár a családra. Ha majdan az én gyer-
mekem mondja, hogy olimpikon szeretne 
lenni, semmi mást nem fogok tenni, mint 
azt, hogy segítem; ennél többet nem tehetek 
érte. Egyébként kiskorban csak ennyit lehet 
kijelenteni, hogy ügyes és tehetséges úszó a 
gyerek. A nagy napon mindennek a helyén 
kell lennie, ez a számtalan összetevőn múló 
győzelem feltétele.
– Az aktív sport töltötte ki a gyerekkorát, 
az ifjúságát. Lemondásként élte meg, 
hogy korosztályával ellentétben más, az 
úszáshoz szigorúan igazodó életmódot 
folytatott? 
– 2017-ben visszavonultam az aktív sporttól. 
Azóta is hangoztatom: én nem lemondás-
ként éltem meg azt az időszakot, mert azt 
csináltam, amit szeretek. Tehát nem tudom 
megmondani, miből maradtam ki, és az 
mit tett volna hozzá az életemhez. Szép 
gyerekkorom volt, amiért hálás vagyok a 
szüleimnek. Persze jóval később találkoztam 
az alkohollal, kimaradtam jó pár buliból, 
osztálykirándulásból, de legyünk őszinték: 
mit befolyásol mindez a későbbi életünk-
ben? Úgy érzem, nem maradtam le semmi-
ről, teljes értékű gyerekkorom volt.
– Szüleit, főleg édesanyját gyakran említi 
meg interjúiban. Ő ott volt a legdöntőbb 
pillanatokban is, például 10 éve a londoni 
nyílt vízi versenyen, ahol a lánya nyakába 
akasztották az olimpiai aranyérmet. Mi-
közben édesanyja önben tartotta a lelket, 
neki mi adhatott erőt?
– A feltétel nélküli szeretet, a hit és bizalom, 
amit belém fektetett. Nagyon hálás vagyok, 
hogy őt kaptam édesanyának. Ha nem ő áll 
mellettem a lelki nyugalmával, nehezebb 
dolgom lett volna. Sosem akarta, hogy 
olimpiai bajnok legyek. Támogatott, jött 
velem úgy is, hogy semmit nem tudott a 
profi sportról.
– Mártélyi kislányként először a hód-
mezővásárhelyi uszoda medencéiben 
rótta a kilométereket. Ellátogat olykor a 
városba?
– Hálás vagyok, hogy onnan indulhattam, 
az ihlet is ott kapott el, hogy bajnok legyek. 
A testvérem Mártélyon él, oda sűrűbben 
jutok el, mint Vásárhelyre, de olyankor jó 
találkozni régi úszótársakkal, barátokkal, 

edzőkkel. Figyelemmel követem a város 
életét, kíváncsi vagyok az új tehetségekre. 
Az ember sose felejtse el, honnan jött. 
– Úszókarrierjében szünetet tartva  
egykor kipróbálta a vízilabdát és 
a motokrosszt is. Előbbinek búcsút mon-
dott, de az utóbbival nagy barátságba 
keveredett. Ma is motorozik még?
– Nem, ma már felelős felnőttnek tartom 
magam. (nevet) Nagyon szerettem, és ma 
is szívesen nézem meg a versenyeket, de ez 
veszélyes sport.
– Az edzői utasítások terhe alól felsza-
badulva belekóstolhatott az élet ízeibe. 
Kedvére eszik-iszik, vagy megmaradt a 
szigorúság saját magával szemben?
– Tényleg aprólékosan beosztották az élete-
met, de ennek az aktív évek után vége lett. 
Őszinte leszek, nagyon jó ez az élet, főleg 
az elején igyekeztem bepótolni mindent. 
Élvezem a szabadságot, de odafigyelek 
magamra. Főzök, minőségi ételeket eszem, 
próbálom tartani a formámat. 
– Milyen terv, álom foglalkoztatja mos-
tanság?
– Több kisebb-nagyobb cél lebeg előttem, 
azok után megyek. A legfontosabb, hogy 
szeretetben, békességben, egészségesen 
éljünk – erre törekszem. A számomra igazán 
fontos emberekkel akarok minél több időt 
tölteni. Azon sportolók közé tartozom, akik 
a civil életben is megtalálták a számításukat. 
Az olimpiai érmem után erre vagyok a leg-
büszkébb. Egy sportolói karrier végeztével 
az élet hirtelen céltalanná válik, örülök, 
hogy velem nem ez történt. Éltem a lehető-
ségekkel, beletanultam a civil életbe. 

Risztov Éva olimpiai bajnok  
1985. augusztus 30-án született Hódmezővásár-
helyen. A háromszoros világbajnoki ezüstérmes, 
hétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes, egyszeres 
Európa-bajnoki bronzérmes, hatszoros rövid 
pályás Európa-bajnok, hétszeres ifjúsági Euró-
pa-bajnok, a felnőttek között ötvennyolcszoros 
országos bajnok úszó 2017-ben visszavonult, 2 éve 
megalapította saját úszóiskoláját. Tavaly beiktatták 
a nemzetközi Hírességek Csarnokába, ezzel a 
halhatatlanok közé emelték.

Névjegy
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„ Az ember  
sose felejtse el,  
honnan jött”

Az ország egyik legnagyobb, 
ha nem a legnagyobb 
újrakezdőjeként vonult be a 
sporttörténelembe. Bár úgy 
tűnt, nagy álmának, az olimpiai 
bajnoki címnek végleg búcsút 
mond, visszatérőként a 2012-es 
londoni olimpián megszerezte 
a nyílt vízi úszás első 
magyar olimpiai aranyérmét. 
Sportkarrierjét lezárta, de a 
medence közelében maradt.

Risztov

Éva
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A krónikus vesebetegségeknek számtalan, akár az életet is veszélyeztető szövődménye lehet, ame-
lyek miatt a betegek várható élettartama jelentősen rövidülhet. A betegséggel járó gyulladás, oxida-
tív stressz, valamint a bélflóra és -működés átalakulása külön-külön és együttesen is hozzájárulhat-
nak ahhoz, hogy a krónikus vesebetegekben korai halálozáshoz vezető szív-érrendszeri betegségek 
alakuljanak ki.
Reményt keltők azok a kutatási eredmények, amelyek a bogyós gyümölcsökben előforduló gyul-
ladáscsökkentő és antioxidáns hatású természetes vegyületek krónikus betegségekben való alkal-
mazhatóságát vizsgálják. A vizsgált növények közül kiemelkedik a nagy termésű áfonya, amely kü-
lönleges tartalomanyagainak, az úgynevezett proantocianidineknek köszönhetően számos betegség 
megelőzésében és kezelésében rejt ígéretes lehetőségeket.
Mire lehet jó a nagy termésű áfonya?

Az észak-amerikai nagy termésű áfonya régóta ismert gyógy- és élelmiszernövény. Kutatások alap-
ján a visszatérő húgyúti fertőzések megelőzésében lehet kiemelt szerepe, ezenkívül számos egyéb 
betegség (például szív-érrendszeri és gyomor-bélrendszeri betegségek, fogszuvasodás) esetén is 
előnyösen alkalmazható.
A növény nagyon alacsony mennyiségben tartalmaz cukrokat, emellett viszont vitamin-, ásványi-
anyag- és polifenoltartalma jelentős. Az áfonya számtalan egyéb értékes anyagot tartalmaz (például 
flavonoidok, antocianidinek, proantocianidinek, terpenoidok). Ezen vegyületek nemcsak kiemelke-
dő antioxidáns hatással rendelkeznek, de gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatásuk is igazolt. 
Újabb kutatások során fény derült arra, hogy az áfonyában található anyagok egy része a bélben 
további kedvező hatású vegyületekké alakul, amelyek szintén hozzájárulhatnak a növény előnyös 
hatásaihoz.
Miért lehet jó a nagy termésű áfonya fogyasztása krónikus vesebetegek számára?

Krónikus vesebetegség esetén az állandó gyulladás és az oxidatív stressz miatt nagyobb valószínű-
séggel alakul ki szív-érrendszeri megbetegedés, amely akár a beteg halálához is vezethet. Az áfo-
nyában található anyagok jelentős gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatással rendelkeznek.
Figyelemre méltó továbbá a nagy termésű áfonya bélrendszerre gyakorolt kedvező hatása. A króni-
kus vesebetegség ugyanis gyakran jár a bél baktérium-összetételének átalakulásával, illetve a meg-
változott bélflóra is hajlamosít a vesebetegségre, valamint vesebetegekben a bél egyes funkciói is 
károsodhatnak. Állatkísérletek során igazolták, hogy a nagy termésű áfonya fogyasztása javítja a 
sérült bélnyálkahártya felépítését és működését. Kimutatták továbbá azt is, hogy az áfonya fogyasz-
tása serkentőleg hat a jótékony hatású baktériumok növekedésére a bélben. Az áfonya a fentieken 
túl a sejtszintű öregedés lelassításával is hozzájárulhat a vesebetegek állapotromlásának lassításá-
hoz. Ezen hatáshoz az áfonyában található több vegyület is hozzájárul.
A rendelkezésre álló adatok alapján krónikus vesebetegség, valamint szív-érrendszeri betegségek 
esetén is előnyös lehet a nagy termésű áfonya rendszeres fogyasztása. A növény alkalmazhatóságát 
azonban célzott klinikai vizsgálatokkal kell alátámasztani.

A húgyúti fertőzések megelőzésére alkalmazott észak-amerikai 
nagy termésű áfonyát (Vaccinium macrocarpon) a köznyelvben 
gyakran (tévesen) tőzegáfonyaként említik. A tőzegáfonya is lé-
tező növény, latin neve Vaccinium oxycoccus, de gyógyászati 
célra a nagy termésű áfonya érett bogyótermését vagy a belőle 
előállított készítményeket alkalmazzák.

áfonya
a krónikus vesebetegségek 

kezelésének új útja?

LenaVit
C1000 + szerves cink 

+ D3 retard vitamin

MagneD2000+Szelén,
2000 NE D-vitamin szerves
ásványi anyagokkal

vitaminok az egész családnak

LENAVIT PHARMA KFT., 
6728 SZEGED,

KOLLÉGIUMI ÚT 11/H., 
WWW.LENAVIT.HU

1000 mg C-vitamin + 10 
mg szerves cink + 2000 
NE D3-vitamin + 60 mg 
csipkebogyó-kivonat. 
3 létfontosságú im-
munerősítő egyetlen, 
nyújtott felszívódá-
sú filmtablettában. Ti-
t á n - d i o x i d - m e n t e s , 
magas 60 mg csipkebo-
gyókivonat-tartalommal, 
természetes flavonoi-
dokkal. Szerves formá-
ban tartalmazza a cinket.

2000 NE D3-vitamin + 
60 mg szerves magné-
zium + 50 μg szerves 
szelén. A D3-vitamin és 
a megfelelő felszívódá-
sához nélkülözhetetlen 
magnézium kiegészül 
a szelén hatásával a ví-
rusfertőzések ellen, így 
3 fontos vitamint és ás-
ványi anyagot együtt 
pótolhat jól felszívó-
dó, szerves formában.

Mesemaci cukor és 
gluténmentes, vegán

gumivitamin 9 vitaminnal

Multivitamin 9 vitamin-
nal, vegán és cukormentes. 
3 éves kortól ajánljuk. Már 
egy gumitablettában magas 
a D-vitamin (200 NE) és C-vi-
tamin (30 mg) mennyisége.

-28%
-800 Ft

-28%
-910 Ft

-27%
-920 Ft

2099 Ft
2899 Ft helyett

2299 Ft
3209 Ft helyett

2499 Ft
3419 Ft helyett

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

A feltüntetett árak 2022. január 29-től 
2022. február 18-ig, vagy a készlet 

erejéig érvényesek a Pingvin Patikákban!

60 db

60 db

60 db
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Beneveztünk a hazai webáruházak legnagyobb megmérettetésére, az Ország Boltja versenyre. 
Szavazni 2022. február 8.-ig lehet. Köszönjük a szavazatokat és a bizalmat!

KÉRJÜK LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA, ÉS ADJA LE SZAVAZATÁT!

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

Ön védett a COVID-dal szemben?
Otthon is tesztelheti!

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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Elkészítése:

 

 
 

Elkészítése:Hozzávalók:

• 15 dkg csemege- 
kukorica  
(1 kis konzerv)

• 1 közepes  
póréhagyma

• 4 ek. olívaolaj
• 3 dl víz
• 1 dl habtejszín
• só ízlés szerint
• bors ízlés szerint

A tisztított vagy konzervkukoricát 
kevés vízben kb. 20 perc alatt 
megpároljuk. Közben a tisztított 
póréhagymát apróra vágjuk. 
Keveset félretehetünk belőle a 
díszítéshez. A megpuhult, kissé 
lehűtött kukoricáról éles késsel le-
vágjuk a szemeket. Egy lábasban 
4 evőkanál olívaolajat hevítünk. 
Ezen két percig üvegesre pároljuk 
a póréhagymát. Hozzáadjuk 
a kukoricát. Tovább pároljuk a 
hozzávalókat, majd pár perc 
múlva felöntjük vízzel, hogy ellep-
je az egészet. Ha felforrt, akkor 
hozzáadjuk a tejszínt, ízlés szerint 
sózzuk, borsozzuk. Folyamatos 
keverés mellett forrásig hevítjük 
a levest, majd lehúzzuk a tűzről. 
Picit hűtsük, úgy sokkal finomabb. 
Tálaláskor díszíthetjük frissen 
vágott újhagymával. 

Hozzávalók 20×32 cm-es tepsihez:   

Póréhagymás kukoricaleves
Ez a leves vöröshagymával is készülhet, 
de póréhagymával sokkal finomabb. 

Szilvalekváros sütemény  
glutén- és cukormentesen
Szilvalekvár a legtöbb kamrában januárban is 
fellelhető. Használja fel süteménybe!

a tésztához:
• 25 dkg sűrű, cukormentes  

szatmári szilvalekvár
• 4 tojás
• 3,5 dkg 1:4 édesítő
• 10 dkg puha vaj
• 1 tk. vaníliakivonat
• 1 tk. őrölt fahéj
• 1 citrom reszelt héja
• 15 dkg darált mandula
• 5 dkg rizsliszt + a szóráshoz
• 1 teáskanál sütőpor
• 1/2 teáskanál szódabikarbóna

a bevonáshoz:
• 10 dkg glutén- és cukormentes 

étcsokoládé
• 1 evőkanál olaj

R E C E P T E K

Kivajazzuk és rizsliszttel megszórjuk 
a tepsi alját. Elkeverjük a lekvárt 9 
evőkanál meleg vízzel. Ha csak hí-
gabb szilvalekvárunk van, akkor a 
víz mennyiségét csökkenteni kell, 
vagy teljesen elhagyni belőle. Ha-
bosra verjük a tojásokat az édesítő-
vel, beletesszük a lekvárt, a vajat és 
a fűszereket. Elvegyítjük a mandulát 
a rizsliszttel, a sütőporral, a szódabi-
karbónával, és fakanállal a tojásos 
krémbe forgatjuk. A masszát a tep-
sibe simítjuk, előmelegített sütőben 
180 fokon, alsó-felső sütésmódban 
25-27 perc alatt megsütjük. Ne süs-
sük túl, mert kiszárad. Gőz fölött 
megolvasztjuk a csokoládét az olaj-
jal, a mázzal bevonjuk a süteményt. 
Hűvös helyen tároljuk, éles késsel 
vágjuk fel.
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VÁLASZ

kérdés
4

Ki a kedvenc költője, melyik a kedvenc verse?

Petőfi Sándor és a verse, 
a Szeptember végén.

Rozália (81),  
nyugdíjas, Szeged 

Kati (80),   
nyugdíjas, Makó

Petőfi Sándor Anyám tyúkja című 
versét szeretem a legjobban.

Tóth Árpád Körúti hajnal című ver-
se a kedvencem. Nagyon szeretem 
a napfelkeltét, és ez a vers ezt hűen 
tükrözi. 

Csokonai Vitéz Mihály A Reményhez 
című verse jut eszembe, mert szeretem 
a szerelmes hangulatú verseket. Felidé-
zik a fiatalságomat.

Mihály (51),   
felszolgáló, Szeged 

Erzsébet (72), 
nyugdíjas, Makó 

www.keresztrejtveny-reklam.hu

... GEES
(EGYÜT-

TES)
LEP AZ ELEJÉN

ÓCSKA!
... VEGAS
(NEVADAI
VÁROS)

HENGER
TÁJSZÓVAL TETEJÉRE MAGYA-

RÁZÓRAJZ

ÉSZAK-
AMERIKAI

KOSÁRLAB-
DALIGA

OLASZ
AUTÓJEL

UDVAR
ELŐL!

GABONA-
SZEM

LASSÍTÓ
BEREN-
DEZÉS

PICIKE

ÉLŐSKÖDŐ

BELŐLE
RADIOAKTÍV

FÉM

MARADI

ÉPPEN-
SÉGGEL

AMÁLIA
BECÉZVE

ELŐTAG:
ÚJ

PROFIT

ODÉBB

RÉSZBEN
BEOLT!

KÓRUS

LÁTNOK

MÉHEK
CSAPATA

CSEVEJ

GELLEI IMRE
(FOCIEDZŐ)

ENERGIÁT
BELETESZ

ÍR

FORRÓ
ITAL

ZENEI
ALAPHANG

ÍROTT
EGYNEMŰI!

KISEBB
EGYSÉG

AGY-
VÉRZÉS

RÉGI SÚLY-
MÉRTÉK

RÉSZBEN
KÓBOROL!

FONDOR-
LAT

EGYIK
SZÜLŐ

NIKKEL
VEGYJELE

INNI AD

VÖRÖSES-
BARNA

MOCSÁRI
MADÁR

JUT NEKI

OROZ

MÁSIK
OLDALRA

IZRAELI
GÉP-

FEGYVER

CSÁMPÁS
ÜRES SÁR!

VÍZZEL
TISZTÍT-

HATÓ

KINCS-
TÁRNOK

HIDEGGÉ
TESZ

BARNA-
SZÉN

RÓMAI 50

ATTILA
VÁLTOZATA

TULAJ-
DONUK

IRAT
EREDETIJE

GYŰJTŐÉR

HIDROGÉN
VEGYJELE

SÍRHALOM

TŰPÁRNA
RÉSZE!

TAGADÁS
SZAVA

SZÚR

... GIBSON
(SZÍNÉSZ)

LITER

TALÁL

DERÉKSZÍJ
DÍSZE

GÖRÖG
BETŰ

MERT-
HOGY

VÉGTELE-
NÜL RÚT!

KAMRA
LEHET ILYEN

MÚLT IDŐ
JELE

TILTÓSZÓ
ERRE FELE!

MÉTER

KOMOLY

OLASZ
AUTÓJEL

ANGOL
NEM

RÓMAI 5

DOHOS

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: 
2022.02.11. Sorsolás: 02.18. Csomag tartalma: Tropy Kalcium + D3 +K2 lágyzselatin kapszula (60x), Tropy Gumi-Brumi C-vita-
min gumitabletta (60x), Tropy Ginkgo Biloba 80 mg filmtabletta (90x). A Pingvin magazin XI. évfolyam 17. számában  
szereplő nyereményjáték nyertese: Szilfai Katalin

A tél ölelésében tudja meg az 
 ember, hogy lelke mélyén a ...  

(Albert Camus)
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szlovén népmese

Négy muzsikus járta a falvakat, muzsikált a kocsmákban, így kereste a kenyerét. Egy napon elérkeztek egy várromhoz.
Holdvilág öntötte el a romokat, s a vár ablakaiból faágak nyúltak kifelé. Így szólt akkor az egyik muzsikus:
– Barátaim, adjunk szerenádot a vár egykori lakóinak.
A többiek elfogadták a javaslatot, s eljátszottak együtt egy vidám ugróst. Amikor befejezték a muzsikálást, kilépett a romok 
közül egy picinyke öregember, megköszönte nekik a muzsikát, és adott mindegyiknek egy diófaágat.
– Vigyétek el a gyerekeiteknek ezeket az ágakat – mondta az öregember.
A muzsikusok elvették a diófaágakat, de útközben eldobálták őket, és nagyot nevettek az öregemberen.
– Egyebet is adhatott volna. Mihez kezdtek volna a gyerekek ezekkel az ágakkal, hisz van ilyen otthon, az is elegendő.
Csak egyikük tette be a zsebébe az ágacskát, és adta oda a gyerekeinek, amikor hazaért.
Másnap reggel odaszaladtak hozzá a gyerekei, és csodálkozva kérdezgették:
– Miért hozott édesapánk ilyen kemény diót? Egyiket sem bírjuk feltörni. Pedig olyan szép sárga mindegyik. Még sohasem 
láttunk ilyen diót.
A muzsikus csodálkozva nézte a diófaágat, amely tele volt aranydióval. Elsietett, hogy elújságolja a csodát társainak. Mikor 
azok meghallották, elszaladtak megkeresni saját ágacskáikat. Egész álló nap keresték a fűben, de végül üres kézzel kellett 
hazatérniük.
Ez a mese arra tanít bennünket, hogy az embernek a legszerényebb ajándékot sem szabad megvetnie.

A         muzsikus 4



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:

-32% kedvezménnyel!

TROPY Koenzim Q10 50 mg
lágyzselatin kapszula 30 db

régi ár: 2199 Ft, megtakarítás: 700 Ft
(49,97 Ft/db)

1499 Ft

Az árak 2022. január 29-től 2022. február 18-ig érvényesek

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 Kalcium gumitable� a 60 db 2 199 Ft 36,65 Ft/db

TROPY Gumi-Brumi Multivitamin gumitable� a 

60 db 3 449 Ft 57,48 Ft/db

TROPY Hialuronsav fi lmtable� a 100 db 2 949 Ft 29,49 Ft/db

TROPY Kalcium + D3 +K2 lágyzselatin kapszula 

60 db 1 639 Ft 27,32 Ft/db

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

TEÁK: 

TROPY Cickafarkfű 50 g 299 Ft 5,98 Ft/g

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 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 Kamillavirág 50g 699 Ft 13,98 Ft/g

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

1299 Ft

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

TROPY
100 mg 
rágótable� a 100 db 
12,99 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

 349 Ft

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

249 Ft

TROPY Fagyöngy 
50 g 
4,98 Ft/g

249

TROPY Fagyöngy 
50 g 
4,98 Ft/g

1899 Ft

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

1379 Ft

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