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„Tél eleje, tél közepe: / havas a hegyek teteje, / 
sehol egy árva virág - / zúzmarás a fán az ág.” 
Zelk Zoltán soraival köszöntöm februári szá-
munk olvasóit, remélve, lassan-lassan búcsút 
mondhatunk a zimankónak. Immunrendsze-
rünkre ebben az időszakban különösen nagy 
figyelmet ajánlott fordítani. A mozgás, a táp- 
értékekben gazdag táplálkozás ebben sokat 
segít. Az édesburgonya azért is hasznos, mert 
kiváló gyulladáscsökkentő, rostban és vita-
minokban gazdag zöldség. Erről bővebben 
Egészségtárrovatunkban is olvashat. 
A XXI. századi ember életmódja – kevés moz-
gás, sok ülés következtében kialakult székre-
kedés miatt – megköveteli a rostdús táplál-
kozást – ezt a gyerekek esetében is érdemes 
észben tartani. A Gyereksarokban a kicsik 
szorult helyzetének megoldásához adunk tip-
peket. 
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Életmódrovatunkban ehhez kapcsolódóan 
írunk a végbélproblémák, aranyeres panaszok 
kezeléséről, megelőzéséről a holisztikus torna 
segítségével – kimondottan a felnőttek nehéz-
ségeit szem előtt tartva. 
Mikor hasznos az élettársi vagyonjogi szerző-
dés? Beszéljünk komolyan rovatunk a sokakat 
érintő jogi nyilatkozat előnyeit foglalja össze 
szakértő bevonásával.
Kabay János gyógyszerész életműve a magyar 
nemzet hungarikuma: az Alkaloida Vegyésze-
ti Gyár megalapítója bebizonyította, hogy a 
morfin változatlan összetételben megvan az 
érett mákban. A morfingyártás atyjáról szól 
Múltidéző rovatunk.
Az életigenlés ékes példája a szegedi Máté 
Roland műsorvezető, szerkesztő-riporter, aki 
országos hírnévre akkor tett szert, amikor 
egyik napról a másikra elveszítette jobb lábát. 
Bebizonyította, hogy táncolni, élni, sikeresnek 
lenni protézissel is lehet. A Portréban őt és ne-
mes küldetését ismerhetik meg.
Legújabb számunkból sem hiányozhat a rejt-
vény, a recept, a mese. Mindehhez tartalmas 
időtöltést kívánok:

Dr. Nagy Ildikó
gyógyszerész-tanácsadó 

Pingvin Patikák

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

Sok szeretettel köszöntöm a Pingvin magazin olvasóit magam és a kollégáim ne-
vében.

A makói Pingvin patika 2010 márciusában nyílt meg az egyik belvárosi üzletház ré-
szeként. Nagy gyógyszerkészletünknek köszönhetően a hozzánk betérő vásárló 
egy helyen megtalálhat mindent, legyen szó egészségmegőrzésről, illetve vény-
köteles gyógyszerellátásról. 

Patikánk részt vesz Makó város és a környező települések ügyeleti és készenléti ellá-
tásában is. A nyitásunk óta eltelt 12 év alatt Makó meghatározó forgalmú patikája let-
tünk. Jelenleg egy szakgyógyszerész, egy gyógyszerész és három szakasszisztens 
várja a hozzánk betérő vásárlókat. Cégünk tulajdonosai elkötelezettek, hogy a Ping-
vin patikába betérő vásárlók elégedettek legyenek. Ezt az elkötelezettséget mi, dol-
gozók is magunkénak valljuk. Célunk, hogy segítőkészen, precízen, magas szakmai 
színvonalon szolgáljuk ki betegeinket, vásárlóinkat, hogy elégedetten távozzanak, és 
legközelebb is szívesen visszajöjjenek hozzánk.

Ez arra motivál bennünket, hogy folyamatosan képezzük magunkat, gyarapítsuk 
szakmai ismereteinket. A hozzánk fordulók elégedettségét szolgálják háromheten-
te megújuló akcióink. Ezekről a Pingvin Patika Árhírekből és a Pingvin magazinból 
értesülhetnek. Ezek az akciók igen kedveltek a lakosság körében. Sok visszajelzést 
kapunk arról is, hogy a magazinban található számos cikk rengeteg hasznos informá-
cióval, tudással gyarapítja az olvasók egészségügyi ismereteit.

Szeretnék köszönetet mondani minden kedves vásárlónknak, akik minket választot-
tak és megtiszteltek bizalmukkal, és reményeink szerint ezt a jövőben is megteszik.

Jöjjenek be hozzánk, szeretettel várjuk önöket, számíthatnak szakszerű tanácsainkra, 
segítőkészségünkre.

Tisztelettel:

Dr. Bachul Bella
gyógyszertárvezető
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL

A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

tartósítószer nélkül

Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.com
Xilomare® 1 mg/ml és Xilomare® Kid 0,5 mg/ml, xilometazolin-hidroklorid tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. 
*A xilometazolin lokális alkalmazás esetén a vasoconstrictio általában perceken belül elérhető, a nasalis 
decongestans hatás általában 12 órán át tart. 
Mellékhatás / Nemkívánatos esemény bejelentése és a biztonságos alkalmazással összefüggő kérdés esetén 
elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu.
A termék alkalmazásával kapcsolatos információkról a termekinformacio@richter.hu címen érdeklődhet.
Document ID: KEDP/DAD9HW, Lezárás dátuma: 2022.01.27.

Küzdje le
   az orrdugulást!
Szabad utat a levegőnek!

*

Akciós ár: 1 499 Ft

Régi ár: 2 239 Ft
Megtakarítás: 740 Ft
Egységár: 149,90 Ft/ml

33%

Xilomare® 1mg/ml 

Akciós ár: 1 499 Ft

Régi ár: 2 179 Ft
Megtakarítás: 680 Ft
Egységár: 149,90 Ft/ml

31%

Xilomare® Kid 0,5mg/ml

Az akció időtartama 2022.02.19 - 03.11., ill. az akciós készlet erejéig érvényes.

Xilomare_210x290_ujdoboz_lila_ikonnnal_2022jan_ujlezaras.indd   1Xilomare_210x290_ujdoboz_lila_ikonnnal_2022jan_ujlezaras.indd   1 2022. 01. 27.   13:10:142022. 01. 27.   13:10:14
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Eredeti ár: 4 329 Ft
Megtakarítás: 1 330 Ft (31%)
Egységár: 49,98 Ft/db
Akció időtartama: 2022.02.19.-03.11.

akciós ár:

2 999 Ft

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.

FOGYÁSODÉRT ÉS 
MÁJAD EGÉSZSÉGÉÉRT!

Eredeti ár: 6 189 Ft
Megtakarítás: 1 890 Ft (31%)
Egységár: 53,74 Ft/db
Akció időtartama: 2022.02.19.-03.11.

akciós ár:

4 299 Ft

A Klimin Slim Focus keserű narancs 
és kóladió kivonattal támogatja a 
súlycsökkentést, ázsiai gázló tartal-
ma a könnyű lábak támogatásához 
járul hozzá. Jódmentes összetétel.

FOGYÁSODÉRT ÉS 
KÖNNYŰ LÁBAKÉRT!

Eredeti ár: 5 659 Ft
Megtakarítás: 1 760 Ft ( 31%)
Egységár: 84,64  Ft/db
Akció időtartama: 2022.02.19.-03.11.

akciós ár:

3 899 Ft

A Pajzsmirigy+Slim Gold organikus 
szelénnel  támogatja a pajzsmirigy normál 
működését, CLA tartalommal gátolja a 
zsírszövet képződést, illetve keserű 
naranccsal a zsír- és szénhidrát anyag-
csere támogatásához járul hozzá.

PAJZSMIRIGYEDÉRT ÉS 
FOGYÁSODÉRT!
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életmód 6

Mi az a sztómazsák? 

A sztóma görög eredetű szó, szájadékot, nyílást jelent. A sztó-
ma (lehet vékonybélen, vastagbélen, de akár vizeletelvezető 
rendszeren is) mesterségesen kialakított nyílás a hasfalon, ahol  
a bél egészséges részét pár öltéssel a bőrhöz rögzítik. A bélnyálka- 
hártyában nincsenek érző idegek, ezért a kivezetett bélszakasz 
tapintásra nem fájdalmas. A sztómának két fajtája létezik, az egyik 
az ideiglenes sztóma, amelynek kialakítása átmeneti időre történik 
(itt a végbélzáróizom a későbbiekben visszakapja a funkcióját.  
A másik a végleges, amely a betegség miatt állandósult, meg-
változtathatatlan állapot jön létre. A sztómából ürülő tartalom 
felfogására szolgál az úgynevezett sztómazsák, amely öntapadó 
felülettel csatlakozik a bőrfelülethez. A sztóma ápolása, tisztán 
tartása nagyon fontos.

Világszerte egyre többen esnek át vastagbélműtéten. 
Az operáció utáni regenerációs folyamatokhoz hathatós 

segítség a holisztikus intimtorna, amellyel a gyógyulás 
gyorsabb, könnyebb, problémamentesebb. 

Vastagbélráktorna

– Ha a műtét után 6 héttel megkezdődik 
az irányított torna, szinte hetek múltával 
már érzékelhető a javulás. Persze az, hogy 
milyen gyorsan hoz pozitív változást a 
torna, nagymértékben függ a beavatkozás 
mértékétől és a páciens hozzáállásától – 
meséli Csorba Zsuzsanna holisztikus 
intimtorna-terapeuta. 
A regenerációs folyamatot érdemes miha-
marabb elkezdeni. Az ideiglenes sztóma 
megszüntetése előtt szakorvos felméri, 
hogy milyen állapotban van a végbélzá-
róizom, lehetséges-e a korrekciós műtét 
végrehajtása. Az operáció után a sztóma- 
zsáktól megszabadulhat a páciens, és is-
mét a régi életvitele szerint élhet.

A vastagbélrák okai
A vastagbélrák általában gyulladásból 
eredően alakul ki, de számos más ok is 
állhat a háttérben. A vastagbél krónikus 
gyulladásos betegségei, a colitis ulcerosa 
és a Crohn-betegség fontos kockázati té-
nyezőként szerepelnek a későbbi rák ki-
alakulásában. E két elváltozás nyomán 
alakul ki a legtöbb vastagbélrák is. 
Csorba Zsuzsanna holisztikus intimte-
rapeuta szerint a polipok kialakulása 
nagymértékben fokozza a rizikót. Ha a 
családban már előfordult polip, akkor van 
esély rá, hogy a többi családtagnál is ki-
alakuljon. Azoknál a hölgyeknél is jel-
lemzőbb a vastagbélrák kifejlődése, akik 
korábban mellrákkal, méh- vagy petefé-
szekrákkal küzdöttek. Ámbár a férfiaknál 
gyakoribb, mint nőknél, elsősorban az 
50–80 éves korosztályt érinti, de az utób-
bi években sajnos a fiataloknál is egyre 
gyakoribb.

Az életmód a felelős?
Több tényező is növelheti a vastagbél- és 
végbélrák kialakulásának esélyét, úgy-
mint az életkor, elhízás, dohányzás, túl-
zott alkoholbevitel, mozgásszegény élet-

mód, 2-es típusú cukorbetegség, magas 
feldolgozottságú ételek fogyasztása, ge-
netikai tényezők és még sok egyéb más is. 
Az egészséges emésztéshez a helyes táp-
lálkozás is rendkívül fontos, hiszen a ma-
gas zsír- és kalóriatartalmú, ugyanakkor 
kevés rostot tartalmazó étrend kedvez a 
rák kialakulásának.

Gyanús tünetek
Jel lehet a székletürítési ritmus megválto-
zása, azaz ha hasmenés és székrekedés 
váltja egymást a korábban megszokott, 
normális állagú széklet helyett. Oda kell 
figyelni, és akár orvoshoz is érdemes for-
dulni, ha a székletürítés nem panaszmen-
tes, azaz gyomorpanaszok, felfúvódás, 
puffadás, vérzés, akár nyálkás széklet, 
hasi görcsök kísérik, illetve úgy érződik, 
hogy sohasem sikerül teljesen kiüríteni a 
beleket. A folyamatos gyomorégés, amely 
savlekötő szedése mellett sem szűnik 
meg, szintén nem hagyható figyelmen kí-
vül. A hányás, továbbá olyan általános 
tünetek, mint a fáradtság, ismeretlen ere-
detű gyengeség, akaratlan fogyás, esetleg 
hőemelkedés, láz, szintén lehetnek elője-
lek. 
Minden emésztőrendszeri, székletürítési 
panasz észlelésekor feltétlenül orvoshoz 
kell fordulni, akkor is, ha ezek a tünetek 
szerencsére sokszor jóindulatú elváltozá-
sok következményei. Véres székletet 
okozhat például aranyér is. Mégsem sza-
bad késlekedni a kivizsgálással és megfe-
lelő kezelésével. Annál is inkább, mert 
idővel jóindulatú elváltozások is elősegít-
hetik a tumoros betegségek kialakulását. 

Mire jó a speciális torna?
Az egészséges életmódra való törekvés 
nagyon fontos, érdemes odafigyelni a 
testmozgásra, a rostban gazdag étkezésre, 
és persze, amennyiben lehet, a stressz-
mentes életvitelre. Vastagbélrákot meg-

előző funkciója kimondottan nincs az in-
tim testrészek tornájának, de a végbél- 
záróizom mozgatásával hatás gyakorolható 
a belek perisztaltikus mozgására. Aktiválha-
tó a bélműködés, ezáltal az ott felgyülemlett 
gáz és bélsár gyorsabb kijutása érhető el.  
A belek gyorsabbak kitisztulnak, így a szék-
rekedés megelőzhető.

A torna eredményei
A tornának vastagbélrák esetén akkor van a 
legnagyobb jelentősége, ha valaki ideigle-
nes sztómát kap, és szeretné a rég nem funk-
cionált végbélzáróizmát újra életre kelteni, 
trenírozni. Korrekciós műtét előtt pár hó-
nappal már érdemes aktívan dolgoztatni a 
végbélzáró- és a környező izmokat a megfe-
lelő erőnlét elérése érdekében. 
– Ha valamit hosszabb ideig nem haszná-
lunk, az idővel elerőtlenedik, ezért nagyon 
fontos, hogy újra megtörténjen az adott te-
rület átmozgatása, az idegpályák újrahango-
lása, az izmok felépítése. A regeneráció 
nemcsak a végbél záróizmára korlátozódik, 
hanem a környező izmokra is, hiszen azok 
is nagymértékben befolyásolják az adott 
izom állapotát – hangsúlyozza Csorba Zsu-
zsanna, hozzátéve, ha elmarad az összenyi-
tás, és véglegesen marad a sztóma, akkor is 
hasznos a torna, hiszen életet visz az elzárt 
területre. A terület oxigén- és tápanyagellá-
tása ezáltal növelhető.

életmód7



GYOMORÉGÉSTOL 
SZENVED?
VAN MEGOLDÁS!

,,

MÁR 3 PERCEN BELÜL ÉS 
AKÁR 4 ÓRÁN ÁT HAT!*

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL 
A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

-25%

-27%

Eredeti ár: 3709 Ft
Kedvezményes ár: 2799  Ft
Kedvezmény: 910 Ft
Egységár: 5,60 Ft/ml

Eredeti ár: 2594 Ft
Kedvezményes ár: 1899  Ft
Kedvezmény: 695 Ft
Egységár: 39,56 Ft/db

*Gaviscon menta ízű belsőleges szuszpenzió esetében, lsd. szuszpenzió alkalmazási előírása. 
Az akció 2022.02.19-től 2022.03.11-ig vagy a készlet erejéig érvényes.
Forgalmazó: Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: 1 880 1870 
E-mail: gyogyszer@rb.com Vény nélkül kapható gyógyszerkészítmény.

Gaviscon menta 
ízű belsőleges 
szuszpenzió 500 ml

Gaviscon borsmenta ízű 
rágótabletta 48 db

EGY LAP A NAPBÓL

Vitamin D3

MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ          VÍZ NÉLKÜL BEVEHETŐ

SZÁJBAN OLDÓDÓ 
LAPKA-VITAMIN

Az ultravékony FILM-TECHNOLÓGIÁNAK
köszönhetően gyorsan felszívódik.

AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI  A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.
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– Mit lehet ilyenkor tenni? 
– Elsőként adjunk glicerinkúpot. Ha nem 
kielégítő az eredmény, rövid időn belül 
megismételhető. Ezt követheti meleg vizes 
beöntés. Amennyiben nem járunk ered-
ménnyel, a beszáradt, nagy tömegű bélsár 
eltávolítása manuálisan történik.
Ha a gyerek hajlamos székrekedésre, és volt 
már fájdalmas élménye a kemény, beszá-
radt, nagy tömegű bélsár ürítésével, tudato-
san is elnyomja a székelési ingert – ezzel 
súlyosbítva a helyzetet. Ezt az ördögi kört 
fel kell függeszteni. Miután kúppal, beön-
téssel vagy éppen manuálisan kiürítettük a 
végbelet, konzekvensen, hosszú időn át 
minden este makrogol 4000 adandó. Ez egy 
ozmotikus típusú hashajtó, ami annyit je-
lent, hogy nem szívódik fel a vékonybélben, 
a vastagbélbe jutva megköti a vizet, így nö-
veli a széklet tömegét, és fellazítja azt. A 
megnövekedett béltartalom serkenti a bél-
mozgást és megszünteti a székrekedést. Mi-
vel a makrogol nem szívódik fel, egyénileg 
beállítható az a dózis, amely napi szinten 

– Kell-e aggódni, ha a babának 
nincs mindennap széklete?
– Nem. A csak anyatejet fogyasztó újszülött 
naponta 3–6-szor ürít laza székletet, de 4–6 
hetes koron túl előfordul, hogy ez csak 2–4 
naponta történik meg. Ennek oka az anyatej 
nagyon jó hasznosulása, így kevés salak- 
anyag marad vissza. A csecsemő étvágya, 
kedélye jó, csak az anyuka ideges – felesle-
gesen. Gyakori jelenség, hogy székelési in-
ger mellett a baba erőlködik, a produkció 
mégsem sikerül. Haspuffadás, sírás jelezheti 
a fájdalmas bélmozgást. Ilyenkor jó a 
szélcső, mely a végbél záróizmának kíméle-
tes tágításával elősegíti a széklet és a gázok 
távozását. Segít a záróizom ellazulásában, ha 
a hideg, nedves popsitörlő használata helyett 
meleg vízzel mossuk le az érintett területet.

– Mire kell figyelni a székrekedésre 
hajlamos gyerek táplálásakor?
– Ha vegyes étrenden lévő, második fél 
évében járó, főzeléket is fogyasztó a cse-
csemő, és hajlamos keményebb széklet 

biztosítja a fájdalmatlan székletürítést. 
Amennyiben sikerült beállítani a mindenna-
pos, fájdalommentes székletürítést, fokoza-
tosan csökkentsük a hashajtóadagot! Visz-
szaesésnél emelni kell a dózist.

– Segíthet-e a magnézium?
– A széklet továbbítása a belek aktív perisz-
taltikus mozgásával történik. Ehhez elen-
gedhetetlen a beleket mozgató simaizmok 
erőteljes működése, utóbbihoz pedig többek 
között kálium és magnézium szükséges. 
Káliummal jól el vagyunk látva, magnézi-
ummal biztosan nem, pedig minden iz-
munknak szüksége van magnéziumra. Ezért 
székrekedés esetén, bármilyen hashajtót al-
kalmazunk, a bélmozgás támogatására vala-
milyen magnéziumtartalmú készítmény 
adása javasolt.

– Hogyan kezeljük a nagy gyerekek 
problémáját?
– Náluk hashajtóként szóba jön a keserűsó, 
vagyis a magnézium-szulfát. Már nagy- 

ürítésére, vegyük ki az étrendjéből a bur-
gonyát, répát, almát! Sűrítsük a főzelékét 
zabpehellyel, amely magas rosttartalma 
mellett vasat is tartalmaz, és ez ebben az 
életkorban kifejezetten előnyös. Elterjedt, 
hogy a banán hajlamosít székrekedésre, 
de inkább rendezi a székletet: a benne 
lévő pektin jó hatású hasmenés esetén, de 
magas rost- és magnéziumtartalma miatt 
kifejezetten előnyös szorulás esetén.
Csecsemőkor után a gyermek 4 dl-nél 
több tejet ne fogyasszon! Ha székreke-
désre hajlamos, felejtsük el a reggeli ka-
kaót! A savanyított tejtermékek, a jog-
hurt, kefir fogyasztása, a korpás vagy 
teljes kiőrlésű lisztből készült péksüte-
mények, a nyers és aszalt gyümölcsök, 
főleg a szilva, a rostban gazdag zöldfő-
zelékek (káposztafélék) lazítják a szék-
letet. A főzelékbe, joghurtba keverhe-
tünk egy kávéskanál széklettömeg- 
növelő és rostdús útifűmaghéjat. A bur-
gonyát, a rizst, a fehér lisztből készült 
ételeket mellőzzük! A megelőzésben na-
gyon fontos a mozgás és a folyadékbevi-

anyáink is használták, igazi csodaszer, für-
dősóként, bőrápolóként is megállja a helyét. 
Hashajtónak igen drasztikus, ezért óvatosan 
kell bánni az adagolással, de a biztos hatás 
nem marad el. Kizárólag az orvossal történt 
megbeszélés után használjuk, egyszeri has-
hajtásra szolgál nagyobb gyereknél.

– Mikor kell orvoshoz fordulni?
– Ha a szülő tehetetlennek érzi magát, akkor 
rögtön, hogy megelőzzük az állapot súlyos-
bodását. Ha hasi fájdalom jelentkezik, há-
nyás, étvágytalanság, véres széklet, végbél-
tájéki fájdalom, berepedés – mindenképpen 
keressük fel a háziorvost.

tel is. Reggel 2-3 dl meleg folyadék elfo-
gyasztása beindítja a bélmozgást, 
elősegíti a székelést.

– Mi lehet az állandóan visszatérő 
székrekedés oka?
– Pszichés stressz, szorongás, agresszív 
csoporttárs vagy osztálytárs, túl szigorú 
tanító néni, a teljesítőképességhez képest 
magasabb elvárások a gyerekkel szemben 
– ezek is okai lehetnek krónikus, illetve 
visszatérő székrekedésnek. Kicsiknél a 
közösségbe kerülés kiváltó ok lehet: a 
kezdetben idegen környezet, az intimitás 
teljes hiánya, esetleg a játékban való el-
merülés miatt sokszor elfojtja a gyermek 
a székelési ingert. A végbél záróizmának 
erőteljes összezárása feljebb préseli a fel-
gyűlt székletet. A pangó bélsárból víz és 
ionok szívódnak fel, a széklet beszárad, 
keménnyé válik és felhalmozódik, ha 
hosszabb időn át nem ürül ki. A kísérő tü-
netek hasfájás, puffadás, hányinger, ét-
vágytalanság, rossz szájszag, általános 
rossz közérzet lehet. 

A bilin eredménytelenül üldögélő, 
elgyötört arcú kisgyermek látványa 
minden szülőt megvisel, jobban, 
mint ha saját maga szenvedne a 
székrekedéstől. A tehetetlenség 
érzését leküzdve tudatosan 
kell felszámolni az elakadást. 
Cikkünkben dr. Prágai Ágnes 
házi gyermekorvos ad hasznos 
tanácsokat.

Kilábalni  
a „szorult” 
helyzetből

Mikor beszélünk 
székrekedésről?

Civilizációs  
ártalom
Egyoldalú táplálkozás – tej, 
hús, fehér lisztből készült 
termékek, csokoládé nagy 
mennyiségű fogyasztása, 
zöldség, gyümölcs mellőzése 
–, mozgásszegény életmód 
és elégtelen folyadék- 
fogyasztás okoz székrekedést. 
Az életmódváltás a meg- 
előzésben és a normál állapot 
visszaállításában is segít.

Ha a heti székletürítések 
száma háromnál kevesebb, 
illetve 48 órán túli időközök-
ben következik be. A ritka és/
vagy kemény, bogyós széklet 
ürítésének különböző okai 
vannak, melyek elkülönítése 
az eredményes oki kezelés 
megválasztása miatt fontos. 
Több oka lehet: anatómiai 
rendellenesség, genetikai ok, 
anyagcsere-betegség, auto-
immun kórképek, hormonza-
varok. A székrekedés átmeneti 
zavarként az élet bármely 
szakaszában jelentkezhet.



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. február 19-től 2022. március 11-ig érvényesek

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

TROPY C-vitamin 500 mg fi lmtable� a 60 db 1 299 Ft 21,65 Ft/db

TROPY Diozmin-Heszperidin fi lmtable� a 100 db 2 999 Ft 29,99 Ft/db

TROPY 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 Koenzim Q10 50 mg lágyzselatin kapszula 

30 db 2 199 Ft 73,30 Ft/db

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

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

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

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

TROPY Valeriana + Komló fi lmtable� a 90 db 1 379 Ft 15,32 Ft/db

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 Fagyöngy 50 g 249 Ft 4,98 Ft/g

TROPY Kamillavirág fi lteres 25 db 299 Ft 11,96 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

1999 Ft

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

TROPY

 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

 449 Ft

TROPY Csalánlevél 
50 g
8,98 Ft/g

 449

TROPY Csalánlevél 
50 g
8,98 Ft/g

3449 Ft

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

MagneD2000+Szelén,
2000 NE D-vitamin szerves

ásványi anyagokkal

LenaVit
C1000 + szerves cink 
+ D3 retard vitamin

vitaminok az egész családnak

LENAVIT PHARMA KFT., 
6728 SZEGED,

KOLLÉGIUMI ÚT 11/H., 
WWW.LENAVIT.HU

2000 NE D3-vitamin + 60 
mg szerves magnézium + 
50 μg szerves szelén. A 
D3-vitamin és a megfele-
lő felszívódásához nélkü-
lözhetetlen magnézium 
kiegészül a szelén hatá-
sával a vírusfertőzések 
ellen, így 3 fontos vita-
mint és ásványi anyagot 
együtt pótolhat jól felszí-
vódó, szerves formában.

1000 mg C-vitamin + 10 
mg szerves cink + 2000 
NE D3-vitamin + 60 mg 
csipkebogyó-kivonat. 
3 létfontosságú im-
munerősítő egyetlen, 
nyújtott felszívódású 
filmtablettában. Ti-
tán-dioxid-mentes, ma-
gas 60 mg csipkebogyó-
kivonat-tartalommal, 
természetes flavonoi-
dokkal. Szerves formá-
ban tartalmazza a cinket.

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.

-21%
-720 Ft

-22%
-710 Ft

-21%
-600 Ft

2699 Ft
3419 Ft helyett

2499 Ft
3209 Ft helyett

2299 Ft
2899 Ft helyett

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

A feltüntetett árak 2022. február 19-től 
2022. március 11-ig, vagy a készlet 

erejéig érvényesek a Pingvin Patikákban!

60 db

60 db

60 db

SZEMÖLCSFAGYASZTÓ

• Hatékony fagyasztás
• Egyszerű használat
• Precíz célzás

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

Wortie Cool szemölcsfagyasztó spray 50ml • Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz • Forgalmazó: Pharmaroad 
Distribution Hungary Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 77-79. • A hirdetés készítésének dátuma: 2022.02.01.

www.wortie.com

3 599 Ft
71,98 Ft / ml

2022.02.19.-2022.03.11.

Eredeti ár: 5 319 Ft
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Szép időszakot él, és retteg 
attól, hogy valami hirtelen 
véget vet ennek az idilli 
állapotnak. Ne gondoljon 
erre, élvezze az életet, és 
élje meg minden pillanatát!

Akinek családja van, örök 
felelősséggel tartozik irán-
tuk. Nehéz, de nemes és szép 
feladat ez, amely sokszor az 
ön vállát is nyomja. Próbál-
jon meg lazítani is olykor, 
és ne csak a pénzt kergesse, 
meglátja, a kevesebb is elég 
lesz szerettei számára!

Gratulálunk, ön azok 
kevesek közé tartozik, 
akik képesek tudatosan 
tenni a vágyaikért. Olyan 
tevékenységbe fogott, ami 
valóban feltöltődés az ön 
számára, így kicsit azt érzi, 
végre saját magával is van 
ideje foglalkozni. Csak így 
tovább!

Mostanában brillírozik a 
ház körül, a konyhában, 
párja alig ismer önre. Per-
sze egyáltalán nem bánja a 
segítséget, és ön is élvezi 
a helyzetet. Sokkal jobb 
hangulatban telnek így a 
napok.

Az idő nagyon gyorsan 
repül, az ön keze közül 
pedig nagyon gyorsan 
kicsusszan az idő mellett a 
tervezés-szervezés felada-
ta is. Kicsit tudatosabban 
kellene élnie, de valamiért 
nem megy önnek.  
A terveiből semmit nem 
tud megvalósítani, ha nem 
fogja erősen a gyeplőt.

Mostanában minden balul 
üt ki ön körül. Ne kese-
redjen el, minden elmúlik 
egyszer. A jó is, és a rossz 
is. Néhány hét múlva úgy 
emlékszik vissza erre 
az időszakra, mint egy 
rossz álomra, amely huss, 
tovaröppent!

Kitartó munkájának 
köszönhetően pár 
kilót sikerült leadnia, 
csak így tovább! 
Most sokkal jobban 
érzi magát a bőrében, 
jobb a hangulata, 
energikusabban éli meg  
a hétköznapokat. Miért ne 
élhetne így továbbra is?

Az ön számára nem létezik 
lehetetlen, most is egy kitű-
nő terv megvalósításán dol-
gozik. A távoli ismerősök 
előtt jó is ezzel büszkélked-
ni, de a közeli családtagok 
annyira nem rajonganak 
elszántságáért, ugyanis 
teljesen magukra maradnak 
a hétköznapokban. Rájuk is 
figyeljen olykor!

Mosolyogva indulnak a 
reggelek, és ennek egy szép 
szerelem az oka. Persze ez 
csak az ön titka, talán még 
a célszemély sem tud róla, 
milyen hatással van önre. 
Nem is kell jobban belebo-
nyolódnia az ügybe, hiszen 
fenekestül felforgatná az 
életét a hirtelen betoppant 
harmadik.

Régi barátai találkozót 
szerveznek, és még nem 
tudja, önnek is ott van-e a 
helye köztük. Régi sérel-
mét tegye félre, meglátja, a 
többiek erről már teljesen 
megfeledkeztek! Örüljön a 
találkozásnak, és idézzék 
fel együtt fiatalságuk szép 
pillanatait!

Kicsit unja, hogy egyre 
többet ül az orvosi váró-
termekben. Viszont nincs 
más lehetősége, utána kell 
járnia, miért olyan beteges 
mostanában. Talán nincs 
nagy baj, amíg nincs 
konkrét eredmény a kezé-
ben, ne pánikoljon!

Maholnap február dere-
kát is elhagyjuk, de ön 
még mindig nem szánta 
rá magát, hogy felkeresse 
orvosát. Érzi, hogy 
valami nem jól működik 
a testében, mégsem mer 
lépni. Vegyen egy mély 
levegőt, és tegye meg az 
első lépést. Ez a családja 
érdeke is!

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

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

A HAJ, BŐR ÉS KÖRÖM 
EGÉSZSÉGÉÉRT
A BioCo szerves CINK kizárólag szerves kötésű citrát formában tartalmazza 
a haj, bőr és köröm normál állapotának fenntartásához szükséges cinket 
magas, 20 mg-os hatóanyag-mennyiségben. A termék nem tartalmaz 
szervetlen cink vegyületeket (pl. cink-oxid).

BioCo_21_FW_Cink_pingvin_210x290.indd   1BioCo_21_FW_Cink_pingvin_210x290.indd   1 2022. 02. 03.   12:44:592022. 02. 03.   12:44:59
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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. február 19-től 2022. március 11-ig érvényesek

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Kozmetikum

Beliema Expert Intim Mosakodó, 
200 ml

Mosakodó a megfelelő intim higiénia 
biztosítására, a viszkető, irritált, égő 
bőr megnyugtatására és az esetleges 
kellemetlen szagok megszüntetésére.

Forgalmazza: Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118. 
21STADABELIEMA3AP16/2021.08.04.

Kozmetikum

Forgalmazza: Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118. 
21STADABELIEMA3AP16/2021.08.04.

Beliema Expert Intim krém, 50 ml

A Beliema® Intim Krém kíméletesen nyugtató 
hatásával hozzájárul a bőr irritációjának csök-
kentéséhez a külső intim területeken.

Biomed Rozmaring krém, 
70 g

Fáradt és sajgó testrészek masszírozására. 
Ajánlott még izomhúzódások, izomfájdalmak, 
izomgörcsök, isiász, reumatikus jellegű ízületi 
gyulladások, zárt baleseti sérülések idősza-
kában, ápolási céllal.

Kozmetikum

Proenzi3® Krém, 100 ml

A Proenzi3 krém könnyű masszázs krém. A masszírozás 
csillapítja az ízületi problémák tüneteit, segíti a fe szülés 
csökkenését és javítja az ízületek mobilitását. 

Kozmetikum

Forgalmazza: Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118. 
21STADAPROENZI3AP23/2021.09.09.

UW Premium Medvebalzsam,
225 ml

Kozmetikum

Gyors felszívódású regeneráló balzsam, 
amely ajánlott az igénybevett testrészek, 
izmok nyugtatására, lazítására, ápolási 
céllal - közel 35 százalék aktív hatóanyag 
tartalommal.

Kozmetikum.

Kozmetikum.

Armonia Biotin sampon,
400 ml

Biotin, keratin, B5 provitamin összeté-
tele erősíti a hajat, gyorsítja a hajszálak 
növekedését és lassítja a hajhullást hogy 
fényes, gyönyörű hajkoronád lehessen. 
Parabénmentes.

Eucerin SOS 
Ajakbalzsam, 10 ml

Kiemelkedően hatékony balzsam, mely azonnal 
megnyugtatja és hidratálja a száraz, töredezett 
ajkakat, valamint a száj környékének bőrét.

(139,90 Ft/ml)

-%  Ft
1799 Ft* helyett-400 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT13

(8,25 Ft/ml)

-%  Ft
4389 Ft* helyett-1090 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT32

(8,00 Ft/ml)

 Ft
2689 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT15

(37,98 Ft/ml)

 Ft
3179 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT18

(8,56 Ft/g)

-%  Ft
879 Ft* helyett-280 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT5

(21,99 Ft/ml)

 Ft
3689 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT21

(8,88 Ft/ml)

 Ft
4149 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT19

52%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
2150 Ft

40%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
1490 Ft

40%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
1280 Ft

41%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
1090 Ft

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

Az árak 2022. február 19-től 2022. március 11-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. 02. 19. - 
2022. 02. 25.

3,66 Ft/ml

549,
- Ft

Érvényes: 
2022. 02. 26. - 
2022. 03. 04.

Bebish 
nedves 
törlőkendő,
72 db

3,18 Ft/db

229,
- Ft

Érvényes: 
2022. 03. 05. - 
2022. 03. 11.

Perla papír-
zsebkendő,
10x10 db

2,29 Ft/db

229,
- Ft
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KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSRA JOGOSÍTÓ JEGYEK

Adidas 
dezodor,
spray, különféle, 
150 ml

HETI PINGVIN JEGY     

BÓNUSZPONT+10BÓNUSZPONT+20 BÓNUSZPONT+20

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(54,98 Ft/db)

-%  Ft
4799 Ft* helyett-1500 Ft(799,80 Ft/ml)

-%  Ft
6119 Ft* helyett-2120 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT39

Exo Medibrush 2in1 
körömecsetelő, 5 ml***

2az1-ben hatással 
körömgombára: kezeli 
a körömgombát és 
világosítja a körmöt. 
Nincs szükség a köröm 
reszelésére. Kb. 300 
alkalmazásra elegendő. 
Enyhébb körömgom-
ba fertőzés esetén 
javasolt.

Gyógyászati segédeszköznek is minősülő 
orvostechnikai eszköz.

Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
OSDZ1757/11.20

Vény nélkül 
kapható 
gyógyszer.

Flebaven
500 mg fi lmtabletta, 60 db**

A Flebaven krónikus vénás elégtelenség 
okozta panaszok és tünetek (pl. fájdalom, 
„nehézláb-érzés”, lábfáradtság, nyugtalan 
láb, éjszakai lábikragörcsök, vizenyő), vala-
mint akut aranyérbetegséggel összefüg-
gő tünetek kezelésére javallott felnőttek 
számára.

Hatóanyag: mikronizált diozmin.
Forgalmazó: KRKA Magyarország Kft. 1138 Budapest, 
Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet - 
HUFLEPAT202024

Forgalmazza:
Stada Hungary Kft.
1133 Budapest, Váci út 116-118.
21STADAWALMARKLINE3AP11
/2021.09.08.

Étrend-kiegészítő

Walmark® Lecitin 
1200 mg, 80 kapszula

Az emberi agy nagy 
mennyiségben tartalmaz 
lecitint. A lecitin a sejt-
membrán alkotórésze.

A Walmark® Vas Plusz 
vasat, vitaminokat és ásvá-
nyi anyagokat tartalmazó 
komplex készítmény. 
A vas, a B12-vitamin és 
a folsav támogatják 
a normál vérképződést.

Walmark® Vas plusz,
30 tabletta

Étrend-kiegészítő

Forgalmazza: Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118. 
21STADAWALMARKLINE3AP11/2021.09.08.

Agyserkentő, memóriafokozó és kon-
centráció képesség javító készítmény 
egyedülálló összetétellel.

Étrend-kiegészítő

ES 7 agyserkentő, 60 tabletta

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT14

(49,97 Ft/db)

-%  Ft
2299 Ft* helyett-800 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT33

(56,65 Ft/db)

-%  Ft
4979 Ft* helyett-1580 Ft

(36,24 Ft/db)

 Ft
5339 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT28

46%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
2440 Ft



Sebezhetetlen emberek csak a filmekben léteznek, éppen ezért fontos, hogy odafigyeljünk bőrünk épségére és, ha esetleg megsérül, akkor megfelelően
kezeljük. A modern orvostudománynak köszönhetően, ma már egyre korszerűbb kötszerek vannak jelen a piacon, mint például az Opsite  Post-Op Visible
modern kötszer, aminek precíz tervezése csökkenti a sebgyógyulás okozta kellemetlenségeket és kockázatokat. 

Miért is különleges kötszer az Opsite  Post-Op Visible?

Az Opsite  Post-Op Visible-nek nem csak a megjelenése különleges, hanem a tulajdonságai is. Ennek a kötszernek a tervezése során a sebgyógyulás minden
tényezőjét szem előtt tartották. Legyen szó enyhén vagy közepesen váladékozó akut sebről, a Post-Op Visible megoldás nyújt a problémamentes
sebgyógyulásra. 

A méhsejt szerkezetű habréteg, ami a különleges megjelenést biztosítja a kötszernek, nem mindennapi funkciókkal bír. A seb látható marad, így nyomon
követhető a gyógyulás folyamata. Kisebb a kockázata annak, hogy bele ragadjon a sebbe. Bármilyen komplikációt észre lehet venni a kötszer ellenőrzése
során, mivel a lyukacsos szerkezet és az átlátszó fóliaréteg elegendő áttetszőséget ad. 

A nedvszívó sebpárna felszívja a sebben keletkezett váladékot, így csökken a sebkörnyéki bőr macerációjának kockázata. Az átlátszó szerkezetnek
köszönhetően a váladék mennyisége is ellenőrizhető, így könnyen megállapítható a csere szükségessége.

A termék puha és rugalmas. Hipoallergén ragasztója pedig megkönnyíti a kötszer rögzítését és biztosítja vízhatlanságát.

Vágott, szakított sebekre, horzsolásokra, valamint égési sérülésekre és vízi sportokhoz azoknak ajánlott, akiknek szükségük van egy stabil, vízálló kötszerre.
A császármetszéses kismamáknak, illetve műtét után lábadozóknak különösen optimális a termék, mivel az Opsite  Post-op Visible-t akár 7 napig fent lehet
hagyni. Megelőzhető az egyébként is érzékeny műtéti seb napi szintű átkötözése. Jóval nagyobb komfortérzetet biztosít a hagyományos kötszerekhez
képest. 

-24%

◊

◊ 

A védőfilm négy rendkívül előnyös tulajdonsággal bír:

Vízállóság: A kötszer viselője mosakodhat és zuhanyozhat a kötés eltávolítása nélkül. Ennek a funkciónak köszönhetően a beteg komfortérzete jóval nagyobb
a hagyományos kötszerekhez képest.
Megfelelő védelmet biztosít a baktériumokkal szemben: A filmréteg biztos védelmet nyújt a baktériumokkal szemben, ezzel megelőzve a fertőződés
kockázatát.
Nagyfokú páraáteresztő képesség: A védőfilm egyedi szerkezete lehetővé teszi, hogy a nedvesség elpárologhasson a sebből, így megelőzve a bepállás
kockázatát. 

◊ 

◊ 

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ CE2797
FORGALMAZÓ: ALLEGRO KFT.

 

10 x 8 cm -29%
15 x 10 cm 25 x 10 cm

699 FT

899 FT 1199 FT

-25%

Régi ár: 979 Ft/db
Megtakarítás: 280 Ft

Régi ár: 1179 Ft/db
Megtakarítás: 280 Ft

Régi ár: 1599 Ft/db
Megtakarítás: 400 Ft

Az akció időtartama: 2022.02.19 - 03.11 .

Egységár: 699 Ft/db Egységár: 899 Ft/db Egységár: 1199 Ft/db
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Tudta, hogy a hajhullást egy sor tényező felgyorsíthatja, pl. a stressz, 
szervi problémák, helytelen bőrhigiénia vagy egyéb genetikai és hor-
monális tényezők? Csak a többféle hatású, személyre szabott kezelés
hatékony a hajhullás különböző fajtáival szemben.

Bodogán Margit
tel.: +36 30/488 1398

Facebook: Dermoconsultant Bodogán Margit

G YÓ G Y N Ö V É N Y É S  R E F O R M H Á Z A I N K B A N

INGYENES FEJBŐR ÁLLAPOT-
FELMÉRÉS, ÉS KONZULTÁCIÓ

Orosháza: 02. 14, 03. 07.
PINGVIN REFORMHÁZ, Győri Vilmos tér 1.

Békéscsaba: 02. 16, 03. 09.
PINGVIN REFORMHÁZ, Andrássy út 14.

Szeged: 02. 25, 03. 18.
PINGVIN REFORMHÁZ, Tisza Lajos krt. 37.

HAJHULLÁS

ZSÍROSODÁS

KORPÁSODÁS

Jelentkezés és időpont 
egyeztetés:

Aki hajhullást, korpásodást, zsírosodást vagy fejbőr 
viszketést tapasztal, vagy a megelőzés a célja.Kinek ajánljuk?

Időpontok,
helyszínek:
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telezettségeket tekintve ugyanúgy ala-
kul, mintha a szülők házasságot bon-
tottak volna fel. A gyermekkel való 
kapcsolattartás is független attól, hogy 
valaki élettársi kapcsolatban vagy há-
zasságban él. 
Azonban élettársi kapcsolatban élő férfi 
csak üres apai jogállás esetén válhat a 
gyermek apjává, ám nem automatikusan, 
hanem teljes hatályú apai elismerő nyilatko-
zat megtétele útján. Másik eltérés, hogy a 
névviselési jog nem illeti meg az élettársa-
kat. 
– A házassági és az élettársi kapcsolat tehát 
nagyon sok mindenben hasonló, és azonos 
jogokkal élhetnek a felek, a törvények azon-
ban jelentős előnyöket is biztosítanak a há-
zasságban élők számára. Érdemes tehát min-
denkinek megfontolni, hogy saját igényei 
szerint mi a leginkább megfelelő együttélési 
forma. Ha úgy döntünk, hogy élettársak 
maradunk, akkor is fontos, hogy gondos-
kodjunk a vagyonunk védelméről, ezért 
mindenképpen javasoljuk az élettársi va-
gyonjogi szerződés megkötését, ha pedig 
örökséget is hagynánk társunknak, vég-
rendeletet kell készíteni – hangsúlyozza a 
jogász.

Miért jó, ha van élettársi  
vagyonjogi szerződés?
Az élettársak egymás közötti vagyoni vi-
szonyaikat az élettársi együttélés idejére 
szerződéssel rendezhetik. A szerződés 
akkor érvényes, ha közokiratba vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett magánok-
iratba foglalták. A szerződésben az 
élettársak bármilyen olyan vagyonjogi 

Az élettársi kapcsolat két olyan, házas-
ságkötés nélkül közös háztartásban, érzel-
mi és gazdasági közösségben (életközös-
ségben) együtt élő személy között állhat 
fenn, akik közül egyiknek sem áll fenn 
mással házassági életközössége, bejegy-
zett élettársi életközössége vagy élettársi 
kapcsolata, és akik nem állnak egymással 
egyenes ági rokonságban vagy testvéri 
kapcsolatban.

Élettársak, bejegyzés nélkül 
A be nem jegyzett élettársi kapcsolat-
ban élő férfi és nő esetére létezik olyan 
jogszabályi kör, amelynek keretei kö-
zött az élettárs és a házastárs jogi hely-
zete azonos. Ide sorolhatóak egyes bünte-
tőjogi szabályok, mint a tanúvallomás 
megtagadásának a joga, illetve az, hogy a 
feljelentés elmulasztása nem szankcionál-
ható. A munkajog és a társadalombiztosí-
tási jog számos ilyen jellegű rendelkezést 
tartalmaz. 

Mi van, ha vége?
Azonos a helyzetük a családjog szerint 
is, akkor, amikor közös gyermekük sor-
sáról kell dönteniük. A szülői felügyele-
ti jogok az anyai és a rendezett apai 
jogállás alapján illetik meg – a termé-
szetesen csak különnemű – élettársat, 
így a gyermekükhöz való jogi viszony 
szempontjából irreleváns az, hogy há-
zastársi vagy élettársi kapcsolatban él-
nek-e. 
Ugyanez vonatkozik az élettársi kapcsolat 
megszűnését követő helyzetre is, amely a 
gyermekkel kapcsolatos jogokat és kö-

rendelkezést kiköthetnek, amely – szer-
ződés vagy e törvény alapján – a há-
zastársak között érvényesülhet. Ez egy 
modernizált vagyonjogi szerződési for-
ma.
A szerződés harmadik személyekkel 
szemben akkor hatályos, ha a szerződést 
az élettársi vagyonjogi szerződések nyil-
vántartásába bevezették, vagy ha az élet-
társak bizonyítják, hogy a harmadik sze-
mély a szerződés fennállásáról és annak 
tartalmáról tudott vagy tudnia kellett.

Miért baj, ha nincs szerződés? 
Az élettársi vagyonjogi szerződés hiányá-
ban az élettársak az együttélés alatt önálló 
vagyonszerzők. Az életközösség meg-
szűnésekor bármelyik élettárs követel-
heti a másiktól az együttélés alatt kelet-
kezett vagyonszaporulat megosztását. 
Nem számítható a vagyonszaporulat-
hoz az a vagyon, amely házastársak 
esetén különvagyonnak minősül.

Mi lesz a jussal?
Az élettársat a vagyonszaporulatból a 
szerzésben való közreműködése ará-
nyában, elsősorban természetben illeti 
meg részesedés. A háztartásban, a gyer-
meknevelésben, valamint a másik élettárs 
vállalkozásában végzett munka a szerzés-
ben való közreműködésnek minősül. Ha a 
szerzésben való közreműködés aránya 
nem állapítható meg, azt egyenlőnek kell 
tekinteni, kivéve, ha ez bármelyik élet-
társra nézve méltánytalan vagyoni hát-
rányt jelentene. Mindezek alapján a leg-
több alkalommal 50-50 százalékos 
vagyonmegosztást állapítanak meg a 
bíróságokon. Tehát attól, hogy a nő nem 
járt dolgozni, de otthon nevelte a gyerme-
ket, az életközösség alatti szerzemény őt 
is megilleti. Az élettársaknál vagyonmeg-
osztásánál a házastársak között szerző-
déssel kiköthető közszerzeményi rend-
szer rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.

Hogyan bizonyítható, mennyi jár?
– Mindenekelőtt fontos tudni, hogy az új 
Ptk. értelmében élettársi „közös va-
gyon” – élettársi vagyonközösség és kö-
zös vagyonszerzés hiányában – nem lé-
tezik, csak létrejött vagyonszaporulat 
van, amelynek megosztását – kizárólag 
kötelmi alapon – bármelyik élettárs kér-
heti – hangsúlyozza dr. Nagy Emese. 
Elsődlegesen a szerzési arányt kell meg-
határozni az élettársak között. Az élet-
társat ugyanis a vagyonszaporulatból a 
szerzésben való közreműködése arányá-
ban, elsősorban természetben illeti meg 
részesedés. A háztartásban, a gyermek-
nevelésben, valamint a másik élettárs 
vállalkozásában végzett munka a szer-
zésben való közreműködésnek minősül. 
Ha a szerzésben való közreműködés 
aránya nem állapítható meg, azt egyen-
lőnek kell tekinteni, kivéve, ha ez bár-
melyik élettársra nézve méltánytalan 
vagyoni hátrányt jelentene. A szerzés-
ben való közreműködés arányának meg-
határozása érdekében tehát figyelembe 
kell venni a felek jövedelmét, valamint 
a háztartásban, a gyermeknevelésben, 
valamint a másik élettárs vállalkozásá-
ban végzett munkát. 

Szükséges-e bejegyeztetni az élettársi viszonyt? 
Miért jó, ha van élettársi vagyonjogi szerződés? 
Mi alapján osztható meg a vagyonszaporu-
lat? Mi lesz a közös gyermekkel, ha az élettársi 
viszonyban élő szülők útjai elválnak egymástól? 
Dr. Nagy Emese egyéni ügyvédet az élettársi 
kapcsolat legfontosabb tudnivalóiról kérdeztük.

Közös vagyon nincs,  
csak vagyonszaporulat
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Kabay János Bűdszentmihályon szüle-
tett 1896. december 27-én Kabay József 
községi jegyző és Deák Piroska gyerme-
keként.  Érettségit a hajdúnánási gimná-
ziumban tett, majd 1915-ben a Budapesti 
Műegyetemen kezdte meg felsőfokú ta-
nulmányait, vegyészmérnöknek készült. 
Az egyetemet hamar elhagyta, mert be-
vonult katonának. Az első világháború 
után bátyja, Kabay Péter hajdúnánási 
gyógyszertárában gyakornokoskodott, 
és beiratkozott a budapesti Pázmány Pé-
ter Tudományegyetemre, ahol 1923-ban 
gyógyszerészoklevelet szerzett, majd 
1924-ben letette gyógyszerészi esküjét.
A Gyógynövény Kísérleti Állomáson foly-
tatta munkáját, ahol feleségével, a vegyész 
Kelp Ilonával kidolgozta a morfinnyerés 
ipari módszerét: a zöld máknövényt vi-
rágzás után learatták, majd a felaprított 
mákfejekből préselés után vonták ki a 
hatóanyagot. E módszert 1925-ben szaba-
dalmaztatta. Továbbfejlesztette a techni-
kát száraz mákszalmából, amit addig csak 

mezőgazdasági hulladékként használtak.  
A gyáralapító szabadalma képezi jelenleg 
is a morfin ipari előállításának alapjait az 
egész világon.
Közben 1927-ben megalapította a bűd-
szentmihályi Alkaloida Vegyészeti Gyá-
rat, amit 1996-ban privatizáltak, a válla-
latot az ICN Pharmaceuticals kaliforniai 
székhelyű multinacionális gyógyszergyár 
vette meg. 2005 óta az indiai Sun Pharma 
Industries Ltd. tagja. 
Kabay János tovább folytatta kutatása-
it, hogy még gazdaságosabbá váljék a 
morfingyártás, azonban 1936. január 29-
én váratlan esemény történt: Kabay, aki 
laboratóriumában az intenzívebb termelés 
érdekében további kísérleteket folytatott, 
sikerei kapujában, 39 éves korában egy 
sérvműtét után fellépő vérmérgezésben 
hunyt el döbbenetes hirtelenséggel. 
Folyton kutató, alkotó, tudós elme volt, 
akit saját korában csak nagyon későn és 
nem eléggé méltattak, pedig a szakmai 

körök elismerésére mindennél jobban vá-
gyott, és épp akkor halt meg tragikus hirte-
lenséggel, amikor komolyan kezdett volna 
rá felfigyelni a tudományos világ, hiszen 
„a száraz eljárás” meghozta számára a 
méltó világhírnevet.
Pedig jó eséllyel ő is megkaphatta volna 
a következő Nobel-díjat. A svéd állam 
figyelme ugyanis épp kutatásai nyomán 
irányult Magyarországra, a svéd minisz-
terelnök méltatta és biztosította Nobel-díj-
ra jelölési szándékáról, ám 1937-ben, a 
következő díj odaítélésekor már nem élt. 
Az „alkaloidok kutatójának” nevezett 
Kabay János találmányai az egész vilá-
got megajándékozták egy korábbi évszá-
zadokban hiába keresett eljárással, így a 
magyar szellem kiválóságára is egy újabb 
példa találmányrendszere. A világ összes 
gyógyszergyárában a mai napig az ipari 
morfingyártás atyjának módszerével állít-
ják elő száraz mákszalmából az orvoslás-
ban elengedhetetlen alapanyagot képező 
morfint. 

A nevéhez köthető Kabay-módszer megmutatta az utat az ellenőrzött 
morfingyártáshoz. Bebizonyítva azt, amiben senki nem hitt: a morfin változatlan 
összetételben megvan az érett mákban is. Ő az Alkaloida Vegyészeti Gyár 
megalapítója. Életműve a magyar nemzet hungarikuma.

a morfingyártás hazai atyja
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– Filmre, könyvbe kívánkozik a történe-
ted. Nem gondoltál még erre?
– Mondták már, hogy könyvet kellene 
írnom a sztorimról. Azonban talán nem ér-
demes túlértékelni: ha valakivel az történik, 
ami velem, attól még a társadalom része 
marad. Én ugyanúgy teszem a dolgom, 
mint az amputáció előtt. A közösségi  
médiában, az Egy pillanat – Az élet 
lábatlankodása című blogomban nyomon 
követhető a műtét utáni életem alakulása, 
de nem akarok „sok” lenni. Legszíveseb-
ben egy tengerparton, internet nélkül  
élném az életemet a kis kávézómban.  
Ez is az egyik nagy álmom. 
– Ez éppen a megvalósult gyerekkori 
álmodnak mond ellent: mindig is a 
médiában akartál dolgozni. 
– Imádom is az ezzel járó nyüzsgést! De a 
másik énem az ellenkezőjére vágyik.
– Azon a bizonyos estén, 2018 augusztu-
sában buliztál, ahonnan sem a dohány, 
sem az alkohol nem hiányzott. Tudato-
sabb ember lettél?
– A táplálkozásom tekintetében igen: keve-
sebb húst és cukrot, glutént fogyasztok, de 
nem az amputáció miatt. Heti négy edzé-
sem van, és imádok biciklizni, műlábbal is. 
Autót sosem vezettem. Naponta futópadon 
kocogok. Mindig szerettem a gyógynö-
vényeket, teákat. Azt nem tagadom, néha 
rágyújtok, és az alkoholt sem vetem meg a 
bulikban. Imádok táncolni, úgy élek, mint 
egy átlagos harmincas. Az operáció után az 
első kérdésem az volt, „Ugye, fogok majd 
táncolni?”. 
– Videó bizonyítja, hogy jól megy ez ne-
ked. Mindig életigenlő embernek tartot-
tad magad, életmódod mostanra a régi. 
Máté Roland megváltozott valamiben?
– A gondolkodásomat tekintve nagyot 
fordult velem a világ. Semmi nem tud fel-
idegesíteni. Milyen rossz történhet velem? 
Ha valami nem jön össze, arra gondolok, 
ettől lehetne sokkal rosszabb. Éljük meg 
az életet, olyan rövid! Sosem gondoltam, 
hogy egyik napról a másikra elbúcsúzha-
tok a lábamtól. Könnyebben elengedem a 
negatívumokat: régebben sokat rágódtam 
bántó kommenteken, ma már nem bosszan-
tanak fel. Jóban vagyok önmagammal, 
szeretem az életemet. Jobban tetszik a 
mostani Máté Roland.
– Kis „söprögetést” végeztél a környe-
zetedben. Ez tudatos lépés volt, vagy így 
adta az élet?
– Az utóbbi. Eltávolodtak tőlem olya-
nok, akikről sosem gondoltam volna, de 
nem haragszom senkire. Ők is segítettek, 
amikor arra volt szükségem, hálás vagyok 
nekik is. Cserébe rengeteg nagyon szuper 
ember került az életembe. A családom, a 

barátaim nélkül nem tudtam volna össze-
kapni magam, és ehhez a saját személyisé-
gem is kellett. Egy percig nem volt kérdés, 
hogy felépülök, eszembe sem jutott, hogy 
32 évesen meghalhatok, pedig az is benne 
volt a levegőben. A munkatársak is nyom-
tak előre. Kérdés volt számomra, vissza-
várnak-e a rádióba, tévébe? Kerekesszékes, 
műlábbal élő riportert nem nagyon látni az 
országban. Mérföldkő volt az életemben, 
hogy kerekesszékben vezethettem le az 
első műsort – nem sokkal a műtét után –, 
méghozzá szépségversenyt, ahol minden a 
külsőségekről szól. Nem attól leszel ember, 
hogy van lábad.
– Megszoktad az új lábadat?
– Mintha ezzel születtem volna. Már nem 
is emlékszem, milyen volt az igazival. 
Persze ha lehetne, visszacsinálnám. Reg-
gelente 4.20-kor felkapom a protézisemet, 
és estig le sem veszem. Időbe telt, mire 
megszoktam, de minden szépen kialakult. 
Érdekes, több mint 3 év után – a kádban 
ülve –, nemrég döbbentem rá, hogy nekem 
nincs lábam. Az igazi felismerés abban a 
furcsa 5 percben zajlott le, akkor fogtam fel 
igazán, mi történt.
– Ez lehetett a kimaradt gyászfolyamat 
kezdete?
– Talán igen. Egyik napról a másikra mű-
töttek meg, előzmények nélkül. A rehabili-
táció, az új élethelyzet, a járni tanulás nem 
engedte, hogy sajnáljam magam. A blogom 
is bizonyára a gyászfolyamatot szolgálja. 
Talán túl kendőzetlenül írtam le mindent. 
De kiderült, hogy sok embernek tettem 
vele jót. Sokan megkerestek, többekkel a 
mai napig beszélünk, kölcsönösen segítjük 
egymást. Jóval több fogyatékkal élő ember 
van, mint amennyit látunk. Ezer oka van, 
amiért nem mozdulnak ki otthonról. Hálás 
vagyok, hogy rám most is szükség van a 
médiában. Mi több, egyik munkahelyemen 
sem téma, hogy műlábam van. Szívesen 
tartok motivációs előadásokat is, ezek 
engem is energizálnak.
– Békés megyeiként az egyetem miatt 
keveredtél Szegedre, azóta is itt élsz.
– Mert a jogi tanulmányaim idején 
beszippantott a média. Azóta ebből élek. 
A családom a műtét után gyakorlatilag 
hozzám költözött, és a mai napig gyakran 
látogatnak meg, fantasztikus emberek. Ott-
hon nálunk már nem téma, hogy mi történt 
velem. És jól elboldogulok egyedül is.
– Ez mennyiben köszönhető annak a 
protézisnek, amit viselsz?
– Óriási szerepe van. Az igazán minőségi 
darabra pályázni kell, támogatás kérhető rá: 
hosszú eljárás alapján dől el, ki milyet kap; 
ezt főleg az életmód, életkor, munkahely 
befolyásolja. Azt tudni kell, hogy 3-4 

évente ajánlott cserélni a protéziseket, és 
az újabb támogatási kérelem. Sokan azért 
képtelenek visszatérni a munka világába, 
mert nem rendelkeznek a számukra megfe-
lelő protézissel. Egyébként úgy gondolom, 
se kivételezés, se hátrány ne érje a protézis-
sel élőt a munkahelyén! 
– Kinek a nehezebb: aki láb nélkül szü-
letett, vagy aki élete során veszítette el?
– Talán annak, aki hirtelen veszíti el. Aki 
beleszületik, nem tudja, milyen lábakkal 
élni. Nyáron gyakran viselek rövidnadrá-
got, nem takargatom a protézisemet. Ismer-
kedéskor sem titkolózom, a „leharapta a 
lábam a cápa” sztori vicces, de nem veszik 
be a lányok. (nevet) Őszintén szólva régen 
elgondolkodtam volna, hogyan fogadjam, 
ha a nőnek, akit szeretek, hirtelen hiányzik 
egy végtagja. Ma már nem érzem ennek 
hátrányát, sikerrel élhetem meg a férfias-
ságomat.
– Mi bánt a legjobban?
– Az idő múlása. Egyre gyakrabban törnek 
fel bennem gyerekkori emlékek, illatok, 
ízek. Lassan 36 éves leszek, szeretnék gye-
reket, de még nem most. Az elmúlt másfél 
évben újra 18 évesnek érezhetem magam: 
végre enyém a világ! Jó lenne tető alá 
hozni egy olyan szórakozóhelyet, amely 
kulturális terepként is szolgálna a mozgás-
korlátozottak számára; ez nagyon hiányzik 
az országból. Ott szívesen szervezkednék, 
ha mást nem, beállnék a pultba mixelni, 
kávét főzni.

Máté Roland 
1986. június 13-án született Gyulán. Jogi tanulmá-
nyai miatt 18 évesen Szegedre költözött.  
A média csábításának engedve elvégezte a 
Komlósi Oktatási Stúdiót, és a gyorsan jövő 
lehetőségekkel élve felhagyott az egyetemmel. 
Azóta ismert médiaszakember, televíziós és rádiós 
műsorvezető. 
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„Nem attól leszel ember,
hogy van lábad”

Roland
Máté

A sors furcsa fintora, hogy 
bal lába elvesztése kapcsán 
tett szert országos hírnévre 

Máté Roland, a Szegeden 
jól ismert médiaszakember. 

Artériaelzáródás miatt 32 
 éves korában egyik napról  

a másikra került a műtő- 
asztalra. Mégsem csúszott 

ki a talaj alóla, kezdésnek 
kerekesszékben vezényelt le 

egy televíziós szépségműsort. 
Élete mára visszazökkent 

a régi kerékvágásba, de 
felfogása – vallja – gyökeresen 

megváltozott.



Az ár 2022.02.19-től 2022.03.11-ig érvényes a Pingvin Patikákban.

CalciDinCalciDin  
Kalcium, Kalcium, D3D3-vitamin és -vitamin és 

K2K2-vitamin tartalmú étrend--vitamin tartalmú étrend-
kiegészítő filmtabletta 56 dbkiegészítő filmtabletta 56 db

2.929 Ft helyett

2.099 Ft
Egységár: 37,48 Ft/db -28%

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
Forgalmazza: Naturprodukt Kft., 2046 Törökbálint DEPO, Pf. 8 | Tel.: 06 23 511 337 | www.naturprodukt.hu

A KALCIUM  szükséges a 
normál csontozat és 
fogazat fenntartásához.

A D-VITAMIN  hozzájárul a 
kalcium normál felszívódásához/
hasznosulásához és a vér normál 
kalciumszintjének, valamint az egészséges 
csontozat és a normál fogazat fenntartásához.

A K-VITAMIN  részt vesz a normál csontozat fenntartásában.

Adagolási javaslat: 
Felnőtteknek naponta 2 filmtabletta

AZ EGÉSZSÉGES CSONTOKÉRT
Kalcium, Kalcium, D3D3-vitamin és -vitamin és K2K2-vitamin tartalmú étrend-kiegészítő filmtabletta-vitamin tartalmú étrend-kiegészítő filmtabletta

028_22_NP_H_CALCIDIN_PINGVIN.indd   1028_22_NP_H_CALCIDIN_PINGVIN.indd   1 2022.02.03.   9:56:332022.02.03.   9:56:33

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

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

Vény nélkül kapható, ibuprofén hatóanyagú gyógyszerek. 

Az ár 2022.02.19-től 2022.03.11-ig érvényes a Pingvin Patikákban.

Dolgit krém 100 g

3 519 Ft helyett

2 799 Ft
Egységár: 27,99 Ft/g

Dolgit krém 50 g

2 249 Ft helyett

1 799 Ft
Egységár: 35,98 Ft/g -20%-20%

Dolgit krém 100 gDolgit krém 50 g

Segítség gyulladás 
és fájdalom esetén

Enyhíti a fájdalmat, 
csökkenti a gyulladást. 

021_22_NP_H_DOLGIT_PINGVIN.indd   1021_22_NP_H_DOLGIT_PINGVIN.indd   1 2022.02.02.   11:08:492022.02.02.   11:08:49
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Lefűzve hasznos lehet az egész csalá
dna

k!

ÉDESBURGONYA
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A szabad gyökök olyan molekulák, amelyek a szervezetben kialakulva ké-
pesek arra, hogy gyulladásos folyamatokat indítsanak el, amivel bizonyítot-
tan részt vesznek olyan krónikus betegségek kialakításában és fenntartásá-
ban, mint a daganatos megbetegedések, szívbetegség és az öregedés.
Az édesburgonya mintegy másfélszer annyi rostot tartalmaz, mint a bur-
gonya (3-3,5 g/100 g). A vércukorszintet emelő hatás tekintetében nehéz 
sorrendet felállítani, mert a különböző burgonya- és édesburgonya-fajták 
glikémiás indexe (GI) jellemzően 40–90 között van, és mindkét fajnak 
vannak alacsony/magas GI-vel jellemzett változatai. Az az általánosító 
állítás nem igaz, hogy az édesburgonya kevéssé emeli meg a vércukor-
szintet. Bár a batáta több cukrot (répacukrot) tartalmaz, a gumók tömegé-
nek nagy részét mindkét faj esetén kitevő keményítő ugyanúgy emeli a 
vércukorszintet.
A két faj B6- és C-vitamin-tartalma nagyjából azonos, 100 grammjuk a 
napi ajánlott beviteli mennyiség mintegy 20%-át tartalmazza. Amiben vi-
szont jelentős különbség van, az az A-vitamin-tartalom, amiből a krumpli 
elenyésző mennyiséget tartalmaz, a batáta 10 dekája pedig a napi teljes 
szükséges mennyiséget. A sárga érdesburgonya jelentős mennyiségű ka-
rotint, a lila sok antociánt tartalmaz.
Az édesburgonya lila változatában előforduló antioxidáns vegyületek-
ről laboratóriumi körülmények között kimutatták, hogy támogatják az 
egészséges bélflóra összetételében nélkülözhetetlen Bifidobacterium 
és Lactobaccillus fajok növekedését. Az egészséges bélflóra felboru-
lása szintén számos krónikus betegség kialakulása mögött állhat oki 
tényezőként, így annak megőrzése vagy helyreállítása fontos egész-
ségügyi prevenciós cél, és ebben némi szerepe a batátának is lehet. 

A lila édesburgonyában található antociánoknak az egészséges látás fenn-
tartásában is lehet szerepe. Egy laboratóriumi vizsgálatban bizonyították, 
hogy ezek a vegyületek támogatják bizonyos, a látásban nélkülözhetet-
len sejtek növekedését és szaporodását, ami pozitív hatással lehet a szem 
alapvető egészségére is.
Állatkísérletes bizonyítékok állnak rendelkezésre azzal kapcsolatban, 
hogy a lila édesburgonya antocián vegyületei csökkentik az agyban vég-
bemenő gyulladásos folyamatokat, és megakadályozzák az ott keletkezett 
szabad gyökök káros hatásait. Az antociánokban gazdag édesburgonya 
kivonata javította az egerek memóriáját és növelte tanulási képességeiket.
A lila édesburgonyával kapcsolatban nem történtek még vizsgálatok em-
berekben, de általánosságban elmondható, hogy a gyümölcsökben, zöldsé-
gekben, azaz antioxidánsokban gazdag táplálkozás jelentősen csökkenti az 
időskori demencia kialakulását és lassítja a mentális képességek leépülését. 
Az antiociánok nagy koncentrációban fordulnak elő a lila és kék bogyós 
gyümölcsökben is, amelyek fokozott bevitele bizonyítottan késlelteti a 
szellemi leépülés vagy demencia kialakulását az idősebb korosztályban. A 
batáta ugyanakkor nem csodaszer, csodás hatású növény, sokkal inkább a 
változatos étrend egyik kedvező hatásokkal is rendelkező eleme. Fogyasz-
tásától nem várható gyógyhatás, betegségek biztos megelőzése, „mindösz-
sze” a kiegyensúlyozott étrend által biztosított alacsonyabb kockázat.
Főzés során őrzi meg leginkább értékes vegyületeit, és ebben a formában 
elkészítve tudja a szervezetünk a legkönnyebben felhasználni azokat. A 
főtt édesburgonya glikémiás indexe alacsonyabb a sült édesburgonyáéhoz 
képest. Az édesburgonya héja is fogyasztható, ennek antioxidáns kapaci-
tása vetekszik az áfonyáéval.

Az édesburgonya jelentős mennyiségű A- és C-, valamint B6-, B3- és E-vitamint tartal-
maz. Magas kálium- és rosttartalma miatt is érdemes beilleszteni az étrendünkbe. Emel-
lett, különösen a színesebb változatok gazdag forrásai az antioxidáns vegyületeknek, 
amelyek elengedhetetlen szerepet töltenek be a szabad gyökök elleni védekezésben. 

Dr. Crul-Tóth Noémi cikke

édesburgonya
nem gyógyít meg,  
de egészséges
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ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

Az árak 2022.02.19-től 2022.03.11-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.

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

Bilomag Plus Ginkgo Biloba 
110 mg kapszula (60x)

3.229 Ft helyett

2.399 Ft
Egységár: 39,98 Ft/db

-26%

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

110 mg Ginkgo biloba kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő 
kapszula magnéziummal és vitaminokkal

A *Ginkgo biloba hatóanyagai (ginkgo flavonoidok) hozzájárulnak a normál 
vérkeringéshez, beleértve az agyi vérkeringést, továbbá a normál szellemi működés 
(például a memória, gondolkodás, tanulás) fenntartásához.

A normál szellemi 
működés fenntartásáért*

2 havi 
adag

Adagolási javaslat: 
felnőtteknek naponta 1 kapszula.
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ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK

Az árak 2022.02.19-től 2022.03.11-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.

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

A D-VITAMIN HOZZÁJÁRUL 
AZ IMMUNRENDSZER NORMÁL MŰKÖDÉSÉHEZ.

L.: 
Mindestens 
haltbar bis 

Ende:

VITAMIN D3
DIREKT-
SPRAY

PZN-17155333

040003/1
00738706

Verzehrempfehlung:  
1 x täglich 2 Sprühstöße direkt in 
den Mund geben. Die Einnahme 
kann unabhängig von der Tages-
zeit zwischen den Mahlzeiten 
erfolgen.

Hinweise:  
Nahrungsergänzungsmittel 
sollten nicht als Ersatz für eine 
ausgewogene und abwechs-
lungsreiche Ernährung und  
eine gesunde Lebensweise 
verwendet werden. 

Die angegebene empfohlene  
tägliche Verzehrsmenge darf 
nicht überschritten werden.

Schwangeren, Stillenden, bei 
Langzeiteinnahme sowie bei 
Personen, die Medikamente  
einnehmen, empfehlen wir vor 
dem Verzehr die Rücksprache  
mit dem Arzt. 

Nur zum Verzehr durch  
Erwachsene bestimmt.

Dr. Theiss Vitamin D3 Direkt-
Spray kombiniert Vitamin D3  
mit Vitamin K2.
Vitamin D3 trägt bei zur:
•  normalen Funktion des Immun-

systems (körperliche Abwehr)
•  Erhaltung normaler Knochen 

und einer normalen Muskel-
funktion

•  normalen Aufnahme/ 
Verwertung von Calcium und 
Phosphor

Vitamin K2 trägt zur Erhaltung 
normaler Knochen bei.
Das leicht anzuwendende Spray 
ist dank Sprühkopf einfach zu  
dosieren. 

2000 I. E.

VITAMIN K2

•    Vitamin D3 trägt bei zur: 
 -  normalen Funktion  

des Immunsystems
 -  Erhaltung normaler  

Knochen und Muskel-
funktion 

•   Einfach zu dosieren

Nahrungsergänzungsmittel  
mit Vitamin D3 und Vitamin K2.

Außerhalb der Reichweite 
von kleinen Kindern auf-
bewahren. 
Kühl, trocken und vor Licht 
geschützt aufbewahren. 

Mindestens haltbar bis Ende: 
siehe Bodenlasche.
Zutaten: Sonnenblumenöl, Aroma 
(Zitronenöl, Orangenöl, Pfeffer-
minzöl), Vitamin D3 (Cholecalci-
ferol), Vitamin K2 (Menachinon), 
Olivenöl, Antioxidationsmittel:  
stark tocopherolhaltige Extrakte.

•   Mit Zitronen-Orangen- 
Minzgeschmack

*�Nährstoffbezugswert�(nutrient�reference�
value)�nach�Lebensmittelinformations-
verordnung�VO�(EU)�1169/2011

* I.E. = Internationale Einheit  
2000�I.E.�=�50�µg�Vitamin�D3

Durchschnittliche Werte:

Inhaltsstoffe 2 Sprühstöße 
0,29 ml  

%  
NRV*

Vitamin�D3 50�µg� 
(2.000�I.E.*) 1000

Vitamin�K2 60�µg 80

Nettofüllmenge: 20 ml 0

Dr. Theiss Naturwaren GmbH, 
Michelinstraße 10,  
D-66424 Homburg 
www.dr-theiss.de 

VITAMIN D3
DIREKT-
SPRAY

BIB: 1905-01

0 1 2 3cm

VORGABE: Schriftgrad minimal ? pt

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

INFORMATIONEN ZUR SCHRIFT

Druckfarben:

PANTONE 
130 C

PANTONE 
109 C

PANTONE 
166 C

PANTONE 
430 C

T +49 (0) 63 71 5 28 48

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

Kunde: Dr. Theiss Naturwaren GmbH 
Projekt: DrT_FS_VitDSpr_020_D-

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

Auftr.-Nr.: 1120044

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

Veredelung:

UV-Lack MattlackMattlack

KONTUR

Hinweis an Druckerei:   
UV-Glanzlack auf Seite 2

ANSICHTS-PDF – KEINE DRUCKDATEN
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Az innovatív DIREKT-SPRAY 
K-vitamint is tartalmaz, amely 
részt vesz a normál csontozat 
fenntartásában.

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

2.509 Ft helyett

1.799 Ft
Egységár: 89,95 Ft/ml

Dr. Theiss D3-vitamin 
FORTE étrend-kiegészítő 

filmtabletta 4000 NE 60 db

1.879 Ft helyett

1.399 Ft
Egységár: 23,32 Ft/db

Dr. Theiss D3-vitamin 
étrend-kiegészítő 

filmtabletta 2000 NE 60 db

1.429 Ft helyett

1.099 Ft
Egységár: 18,32 Ft/dv

-28% -26% -23%

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

Adagolási javaslat: 
Felnőtteknek naponta 1 filmtabletta.

Adagolási javaslat: 
Felnőtteknek naponta 1 filmtabletta.

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

 

 
 
 

Elkészítése:Hozzávalók:

• 40 dkg penne 
(vagy más tészta)

• 1 ek. olaj
• 2 db sült csirkecomb
• 2 dl tejszín
• só
• bors
• 10 dkg sajt

A tésztát forrásban lévő, 
sós vízben kifőzzük a 
csomagoláson meg-
adott utasítás szerint. 
Leszűrjük és lecsepeg-
tetjük, majd átforgatjuk a 
felforrósított olajon. Végül 
tűzálló tálba terítjük. A 
húst apró darabokra 
vágjuk, és a tésztára 
szórjuk. Ráöntjük a 
tejszínt, megsózzuk és 
megborsozzuk, majd az 
egészet alaposan ösz-
szekeverjük. Meghintjük 
a reszelt sajttal, és 180 
fokos sütőben arany-
színűre sütjük.

Hozzávalók:

Tejszínes-csirkés rakott 
tészta maradékból

Céklatorta csokival
Egy egészséges zöldség és a csokoládé izgalmas 
találkozása. Nem érdemes kihagyni.

A tésztához:
• 20 dkg finomliszt
• 15 dkg cukor
• fél csomag sütőpor
• 5 dkg cukrozatlan 

kakaópor
• 3 tojás
• 25 dkg cékla
• 2 dl napraforgóolaj
A ganache-hoz:
• 2,5 dl habtejszín
• 20 dkg étcsokoládé

R E C E P T E K

A céklát meghámozzuk, felszele-
teljük, és alufólia alatt, 180 fokon 
kb. 35 percig sütjük, ha szüksé-
ges, a már lekapcsolt sütőben 
hagyjuk tovább puhulni. Egy 
tálban összeszitáljuk a lisztet, 
porcukrot, sütőport, kakaóport. 
Egy másik edényben az olajat, az 
apróra vágott céklát, a tojásokat 
simára mixeljük. Összekeverjük 
a száraz hozzávalókat a céklás 
keverékkel egészen addig, amíg 
tésztaállagú nem lesz. Kapcsos 
tortaformába öntjük, előmelegí-
tett sütőbe toljuk, és sütés köz-
ben folyamatosan figyeljük. A ga-
nache-hoz a tejszínt közepesen 
alacsony lángon forráspontig 
hevítjük, megolvasztjuk benne az 
étcsokoládét, majd a már kihűlt 
tortaalapunkra csurgatjuk. 
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Mi a busójárás üzenete?

Mindig eljön a tavasz, és a sötétség 
után megérkezik a fény.

Pál (63),  
karbantartási technikus, Szarvas

Kati (61),   
nyugdíjas, Kisújszállás

A busójárás a téltemetést jelenti. 
Tavaszváró, téltemető népszokás.

Télbúcsúztató szokás. Várjuk a 
természet újjáéledését. A mohácsiak 
farsangi népszokása, az ellenséget el-
űző rémalakok a hangos kerepeléssel, 
kolompolással messze űzik a telet, és 
várják a tavasz, a fény közeledtét.

A busójárás a tél elűzését 
szimbolizálja. 

Szilvi (51),   
pénztáros, Szarvas

Eszter (70), 
nyugdíjas, Kisújszállás

www.keresztrejtveny-reklam.hu

KAPKOD TÜZÉR-
LÖVEDÉK

EGYIK
SZÜLŐ

ELEKT-
ROMOS

FESZÜLT-
SÉG JELE

KÁRTYA-
LETÉT

BARKÁ-
CSOL

HAJÓRÉV

... ALIGHIERI
(OLASZ
KÖLTŐ)

MAJMOLÓ HÉTVÉGE! PRÓBA
RÉSZE! KÁVÉ ALJA

AMELY
SZEMÉLY

NYELVTANI
FOGALOM

ISKOLA
RÖV.

LŐ-
FEGYVER

FÉL PERC!

JÁRMŰVEL
UTAZIK

MÁS
KÖZEPE!

CSÚCSOS
FEJDÍSZ

HIRTELEN
ELŐHÚZ

BÖLÉNY
ELEJE!

KÖVÉR

FÖLD-
TUDOMÁNY

ÁGA

HÁRMAS
HANGKÖZ

JAMES ...
(GŐZGÉP)

KISKATONA

ITÓKA
(SZLENG)

LAZA

TÖRVÉ-
NYES

DUPLÁN:
LÉGYFAJTA

KÁVÉ
SZÉLEI!

MEG-
FEJTÉS 2.

ZENEI HANG T
FRANCIA
AUTÓJEL

ÁGNES
BECÉZVE

A SZOBÁ-
BAN

AZONOS
BETŰK!

FALUSI
FOGADÓ

OXIGÉN
VEGYJELE

HOSSZÚKÁS
NYÍLÁS

GÖRÖG NŐI
NÉV

ÜRES RÉZ!

AZONBAN

TÍZEN TÚ-
LIAK TÁR-
SASÁGA

KÖZÉRT
.../DC

RÓZSA-
FAJTA

NEMESI
CÍM

ÚJPESTI
SPORTKLUB

SZÚRÓ
FEGYVER
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Nyerje meg Ön!

Fejtse meg a rejtvényt, vágja ki, tegye borítékba, majd vigye be az Önhöz legközelebbi Pingvin Patikába! A borítékra írja rá  
a nevét, postacímét, telefonszámát és e-mail-címét. Részletek: https://pingvinpatika.hu/rejtveny Beküldési határidő: 
2022.03.04. Sorsolás: 03.11.. Csomag tartalma: Tropy Echinacea + béta glükán filmtabletta (100x), Tropy Szerves Króm 200 
mcg filmtabletta (60x), Tropy L-karnitin 500mg filmtabletta (100x). A Pingvin magazin XII. évfolyam 1. számában  
szereplő nyereményjáték nyertese: Varga Imre
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Játék

Egykor a püspök körútra indult, számba venni híveinek számát. Mindenütt haran-
goztak, amint szokás, mikor a püspök utazik. Mikor azonban Szentegyházasfalu-
hoz közeledett, ott nem húzták meg a harangot. Előreküldte az ordináncot, hogy 
harangozzanak, addig ő künn vár a határon. Míg várt a püspök, meglátott a mezőn 
egy disznópásztor gyermeket. A rongyos gyermek odament az excellenciás úrhoz 
bámulni. Beszélgetni kezdett vele. Azt mondja a püspök excellenciája: 
– Hát, te pásztorgyermek, ilyen rongyos vagy?
– Azért, mert én pásztorgyermek vagyok.
– Hiszen én is pásztor vagyok. 
– Kijed ejiszen nagyobb csordát őriz, mint én. 
– Nagyobbat őrzök, s látod-e, mégsem vagyok rongyos. 
– Hát milyen csordát őriz kient, hogy ilyen jó gúnyát adtak kientnek? 
– Én hetvenhét falunak és városnak vagyok a pásztora. 
– Ijnye, ördögadta varasgyékja, én egy faluét is alig tudom őrizni, hát kend hogy 
tudja hetvenhét falunak és városnak megőrizni? Különben látszik is, varasgyékja, 
milyen cifra gúnyád van! Hát ismmár mondd meg, no, milyen pásztor vagy? 
– Én lelkipásztor vagyok. Hát tudod-e, mi az a lelkipásztor? 
– Nem tudom. 
– Megmondom én neked: akik prédikálnak a templomban, azok a papok a lelki-
pásztorok. 
– Hát akkor kend valóban nagyobb csordát őriz, mint én! 
– Most már tudhatod – mondá a püspök –, hogy az enyém nagyobb csorda, mint 
a tiéd. S a kettő kétféle: a tiéd sertéscsorda, az enyém pedig lelki csorda, s így én 
lelkipásztor vagyok, te disznópásztor. 
– Hehe, azért van hát neked olyan cifra gúnyád! 
– Hát iskolába jártál-e? 
– Nem jártam.
– Mondj fel a disznócsordával, gyere el velem, tanulj meg írni, olvasni, magam után 
teszlek, s neked is jó ruhád lesz. 
– Hát én már hogy menjek el?
– Add számba a sertéscsordát a társadnak, s ha kedved van, gyere velem. 
Látta a püspök, milyen okos feleleteket ad a fiú, azért hívta el magával. A gyermek 
átadta a társának a csordát, s a püspök a maga után való kocsiba felültette. Amíg ez 
történt, visszajött a küldönc, és jelentette, hogy a szentegyházasfalusiak nem akar-
nak harangozni. Így harangszó nélkül mentek be a faluba. Mikor megérkeztek, azt 
kérdi a püspök a paptól és az elöljáróságtól: 
– Hát miért nem harangoznak a püspöknek, mikor jön? 
Eléáll egy öregember, aki borsot rágott, s azt mondá: 
– Püspök excellenciája – de akkor már a borsot mind szemközt töpdöste a püspökkel 
–, ennek éppen hetvenhét oka van.
– Hát mondja meg, melyik a legkisebb a hetvenhét közül?
 Az öreg tovább rágta a borsot, ismét szembeprüsszögött az excellenciás úrral, majd 
azt mondta: 

– Annak a legkisebb oka az, hogy egy szikra haran-
gunk sincs. 
– Ne mondja el a többit, öreg, mert ez is elég, ha a 
hetvenhét közül a legkisebbiket mondta el, hát az-
tán, ha mindeniket elmondja! 
Így járt a püspök a szentegyházasfalusi atyafiakkal. 
A gyermeket pedig a püspök elvitte magával, ruhát 
csináltatott neki, felöltöztette, és úgy megtanította, 
hogy szintés de szinte úgy tudott mindent, mint ő. 
Így csinált sertéspásztor helyett lelkipásztort belőle. 
Jó megyei helyzetbe tette, s a halála után ő lett a 
püspök.

püspök
magyar
népmese

A disznópásztorból lett

Keresd meg a kimaradt dominók helyét!



Akciós termékek a                  -től

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 
Az akció 2022. február 19-től március 11-ig érvényes a Pingvin Patikákban. Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. BE
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Béres Koenzim  
Q10 60 mg 
tabletta 60 db
60 mg Q10 tablettánként. 
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres Szépségvitamin  
+ Q10 
filmtabletta 30 db
Komplex készítmény 15 hatóanyaggal!  
A Béres Szépségvitamin+Q10 filmtabletta 
hatóanyagai közül a cink hozzájárul a bőr,  
a köröm és a haj normál állapotának 
fenntartásához.
Étrend-kiegészítő készítmény.

Actival Kid + Acerola   
rágótabletta 65 db
Természetes C-vitamin-tartalmú 
acerola hozzáadásával készült 
cukormentes, sztíviával is édesített 
komplex multivitamin.  
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres Omega-3  
lágyzselatin kapszula  
100 db
A szív megfelelő működéséért. 
Az EPA és a DHA hozzájárulnak  
a szív megfelelő működéséhez.  
A kedvező hatás 250 mg EPA+DHA 
napi bevitelével érhető el.
Étrend-kiegészítő készítmény.

www.beres.hu

Béres Vitalin Junior 
multivitamin kalciummal  
málnaízű pezsgőtabletta 20 db
10 féle vitamint és kalciumot  
tartalmazó termék, gyermekek részére. 
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres Vitalin 
C-vitamin
pezsgőtabletta 20 db
A C-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer és az idegrendszer 
normál működéséhez, a fáradtság 
és kifáradás csökkentéséhez. 
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres Vitalin 
multivitamin 
pezsgőtabletta 20 db
Narancsízű pezsgőtabletta, 
édesítőszerekkel. 10 féle vitamint 
tartalmazó termék, felnőttek 
részére.
Étrend-kiegészítő készítmény.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG

KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Frontérzékenység esetén, és utazások 
alkalmával fellépő panaszok pl. stressz  
enyhe tünetei, alvászavarok, koncentráló-
képesség zavara, émelygés, emésztési 
zavarok enyhítésére felnőtteknek.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Antifront 
Béres 
belsőleges 
cseppek 30 ml

AKCIÓS ÁR
2 399 Ft
Eredeti ár: 3 239 Ft

39,98 Ft/db

-26%
AKCIÓS ÁR
2 299 Ft
Eredeti ár: 3 049 Ft

35,37 Ft/db

-25%
AKCIÓS ÁR

1 799 Ft
Eredeti ár: 2 399 Ft

59,97 Ft/db

-25%

AKCIÓS ÁR
499 Ft

Eredeti ár: 659 Ft
24,95 Ft/db

-24%
AKCIÓS ÁR

499 Ft
Eredeti ár: 669 Ft

24,95 Ft/db

-25%

AKCIÓS ÁR
499 Ft

Eredeti ár: 669 Ft
24,95 Ft/db

-25%

AKCIÓS ÁR
2 199 Ft
Eredeti ár: 3 019 Ft

21,99 Ft/db

-27%

AKCIÓS ÁR
1 499 Ft

Eredeti ár: 1 999 Ft
49,97 Ft/ml

-25%
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