
magazin
A PINGVIN PATIKÁK 

INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZINJA

horoszkóp&

portréportré

Pattanás,
 az örök kamaszpanasz

GYEREKSAROK

Rejtvény + mese 

KIKAPCSOLÓDÁS

BESZÉLJÜNK 
KOMOLYAN

SÜSSÜNK, FŐZZÜNK
Hagymás krumpli baconnel 

Kakaós csiga

ÉLETMÓD

Télikert

A volt élettársnak is  

járhat 
a tartásdíj

 XII. évfolyam 4. szám / 2022. március 5.

Cseuz
László

G
Y

Ű
JT

H
ETŐ EGÉSZSÉGTÁ

R

Lefűzve hasznos lehet az egész csalá
dna

k!

GINZENG



köszöntő 2

„Déli szellők, fújjatok csak, / játsszatok a ha-
jamon. / Olvassz havat, melengető / márciusi 
szép napom.” Kopogtat a tavasz, Szécsi Mar-
git Március vége című verse erről énekel. Aki 
saját télikertjében vészelte át a telet, nem is 
nélkülözte a zöld növények, a csipetnyi termé-
szet megnyugtató közelségét, persze az ezzel 
járó munkát sem. Életmódrovatunk a télikert 
előnyeire hívja fel a figyelmet. Ha tavasz-
szal-nyáron belevág, a telet már ön is onnan 
évezheti.
A ginzeng igazoltan csökkenti a menopauza 
kínzó tüneteit, sőt, a nők szexuális életének 
minőségi javulásában is jelentős szerepe lehet 
– olvasható az Egészségtárban. 
A pattanás sokszor keseríti meg a kamaszok 
mindennapjait: miért pont oda nőtt, miért pont 
most nőtt, miért nem múlik el – ugye isme-
rősek a türelmetlenül elhangzó kérdések? A 
Gyereksarokban bőrgyógyász segít a bosszú-
ságot okozó aknék kezelésében.

IMPRESSZUM

ingyenes egészségügyi magazin
XII. évfolyam 3. szám (176)

Az élettársi vagyonjogi szerződéssel előző 
számunkban is foglalkoztunk, ezt folytatjuk 
most: jár-e tartásdíj, az élettársi kapcsolatban 
hogyan válhat hivatalosan is apává az édes- 
apa? Ezekre ad választ jogi szakértő segítsé-
gével Beszéljünk komolyan rovatunk.
Latabár Kálmán, ismert becenevén Latyi, az 
egész ország kedvenceként táncolta végig az 
életét. A nagy nevettető súlyos cukorbajjal 
küzdött, pörgős életmódját nem is tudta ösz-
szeegyeztetni betegségével. Nosztalgiázzanak 
egy jót Híresek és betegek rovatunkkal!
A Portré vendége nem táncos, de lábaira nagy 
szüksége van – ugyanis már a 8. olimpiájára 
készül, ahová kerékpárral teker el. A 78 éves 
Cseuz László azzal vonult be a hazai sporttör-
ténelembe, hogy az 1992-es barcelonai ötka-
rikás játékok óta valamennyi megrendezett 
olimpia helyszínére biciklivel érkezik meg. 
Ismerjék meg a szentesi testnevelő tanárt, aki 
kitartásnak ma sincs híján! 
Ahogyan már megszokhatták, márciusi szá-
munkból sem hiányozhat a rejtvény, a mese, 
a horoszkóp, a patikabemutató és a játék sem.
Tartsanak velem!

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 Olvasók! 

Nagyon sok szeretettel köszöntöm önöket! Legutóbbi bemutatkozásunk 
óta több változás is történt a hódmezővásárhelyi, Bajcsy-Zsilinszky utcai pa-
tika működésében, egyrészt a munkatársak terén, másrészt a patika meg-
közelíthetőségében. A személyi változások hátterében áthelyezés és nyug-
díjazás állt, ezért új gyógyszerész, szakasszisztens és asszisztens kolléganő 
erősíti csapatunk gördülékeny működését. Ezzel is igyekszünk biztosítani 
a magas szakmai színvonalat és az udvarias kiszolgálást az önök számára.

Az egyre népszerűbb Patika magazinból, a szórólapként kézhez kapott Ár-
Hírek oldalairól a legújabb, 3 hetente megújuló akcióinkról értesülhetnek 
vásárlóink. A széles gyógyszerpaletta, változatos táplálékkiegészítők sok-
színű választékával várjuk a hozzánk látogatókat.

Jó hír az is, hogy 2021 őszen elindította járatait a tramtrain Szeged és Hód-
mezővásárhely között, így Szegedről, illetve Vásárhely távolabbi pontjairól 
is könnyedén elérhetőek lettünk!

„AZ EGÉSZSÉG NEM MINDEN, DE AZ EGÉSZSÉG NÉLKÜL MINDEN SEMMI” 
(Arthur Schopenhauer)

Ezzel a rövid idézettel szeretném megköszönni bizalmukat és azt, hogy 
együtt tehetjük meg az egészség felé vezető lépéseket!

Továbbra is várjuk önöket, számíthatnak ránk!

Tisztelettel:

Dr. Dudás Zsuzsanna 
gyógyszertárvezető

bemutatkozó3
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Forgalmazza: Naturprodukt Kft. | 2046 Törökbálint DEPO, Pf. 8 | Tel: 06 23 511 337 | info@naturprodukt.hu Étrend-kiegészítők

Az árak 2022.03.12-től 2022.04.01-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.

DR. THEISS IRON ENERGY FOLYÉKONY ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ 
vassal és vitaminokkal, édesítőszerrel

Vegán

Alkoholmentes

Gluténmentes

Laktózmentes

 

*20 ml ajánlott napi adag bevétele esetén 
a napi beviteli referenciaérték %-a felnőttek esetében.

Dr. Theiss Iron Energy 
vaskészítmény 250ml

4 039 Ft helyett

2 899 Ft
Egységár: 11,60 Ft/ml

Dr. Theiss Iron Energy 
vaskészítmény 500ml

6 469 Ft helyett

4 599 Ft
Egységár: 9,20 Ft/ml

-28%

-29%
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életmód 6

Egy vérbeli kertésznek nem ad elég tenni-
valót a kert az ősz végén és télen. Ha nem 
szeretne tétlenkedni, és van elegendő hely 
a ház végében vagy az udvaron, alakítson 
ki télikertet. Ha a télikert a lakás része, 
több fényt kap az otthona. Így szinte be-
hozza a házba a természetet. Zöld környe-
zetben pedig sokkal megnyugtatóbb a pi-
henés. 
– Vannak, akik a zöld növények nézegeté-
sét egyenesen „élményterápiának” tart-
ják. A télikert remek módja megszerettet-
ni a gyerekekkel, unokákkal a növények 
gondozását. Örömmel tölti el a kicsiket, 
ha látják, hogyan hoz újabb levelet a cit-
romfű, vagy látni az egyre pirosodó para-
dicsomot – télen is – mondja Sipos József 
növényorvos.

 
Bár a télikert kialakítása nagyon vonzó-
nak tűnik, a művelet igen bonyolult is le-
het, ezért elkészítéséhez mindenképpen 
kérje szakember segítségét. Mérete válto-
zó: a beépített erkélytől kezdve a sokkal 
nagyobb alapterületű építményekig szá-
mos megoldása létezik. Kicsit a definíció-
ja is tisztázatlan: van, aki a fűtött, meleg 
egységet a lakótér szerves részének gon-
dolja, más pedig télikertnek tartja a fűtet-
len, üvegezett teraszt is.
Vannak olyan szabályok, amelyek egyfor-
mán vonatkoznak mindkét típusra. Az a 
jó, ha a télikert nem huzatos, ellenáll az 
esőnek, a hőnek, és még annak ellenére is 
bírja a nyári kánikulát, hogy szinte a teljes 
felülete átlátszó. Ilyenkor az árnyékolás 
lehetőségeit is érdemes átgondolni. A téli-
kertbe akár eltolható üvegfalat is beter-
veztethetünk. Így nyáron a szoba hűvös 
marad, ha télen kinyitja, élvezheti a me-
legítő napsugarakat.

 
A télikert esetében komoly kérdés az ön-
tözés.
– Praktikus, ha beépítünk egy vízcsapot, és 
az öntözőkannának is kell hely. Nagyobb 
alapterületen akár automata öntözőrendszer 
is kialakíttatható. Hely- és pénztárcafüggő, 
kap-e kisebb medencét az új helyiség, ahol 
például tavi virágok élnek. Ez a tavacska a 
páratartalomra is kedvező hatást gyakorol, 
ami szintén lényeges szempont – magyaráz-
za a növényorvos.

Száz-kétszáz évvel ezelőtt a télikertek lé-
nyegében pálmaházak voltak, ezeknek az 
„utódai” a mai fűtött télikertek. Ezért nem 
meglepő, hogy a trópusi dísznövények ma 
is jól érzik magukat benne. Szép zöld fol-
tokat alakíthatunk ki, ha például banánfa, 
flamingóvirág, sárkányfa, jukka, orchide-
ák és pálmák felhasználásával alkotunk 
egy kellemes kompozíciót. Ideális hely-
szín minden gyógy- és szobanövényünk 
számára, hiszen bőségesen kapnak fényt, 
az öntözővíz mennyiségét, a hőmérsékle-
tet és a páratartalmat pedig tudjuk szabá-
lyozni. Lehetőleg a talajt is igazítsuk 
azoknak a növényeknek az igényeihez, 
amelyek helyet kaptak a télikertben.

A hideg üvegházba természetesen más 
növényeket kell választani. Ide kerülhet-
nek azok a cserepes növények a kertből, 
amelyek jobban bírják az alacsonyabb hő-
mérsékletet, bár egy kis „edzéssel” lehe-
tőleg ezeket is időben fel kell készíteni  
a környezetváltozásra – tanácsolja Sipos 
József. Szóba jöhetnek a citrusfélék,  
a kaktuszok, a borostyán, a jázmin, a 
trombitavirág, a mirtusz és a ciprusfélék. 
A hűvös, világos helyen az éppen telelő 
leander is nagyon jól érzi magát.

életmód7

Hogyan locsoljunk?

A 19. században még csak az arisztokra-
ták engedhették meg maguknak, hogy té-
likertet építtessenek, és leginkább pálma-
házat alakítottak ki benne. A mai ember 
számára ez már nem elérhetetlen álom. 
Vágjon bele, meglátja, lakása éke lesz a 
zöld télikert.

Télikert
Milyen a jó télikert?

Mi való a télikertbe?

Vannak, akik nehezen 
viselik a telet kiskerti 
kapirgálás, gyomlálgatás, 
locsolás nélkül, és alig 
várják, hogy kitavaszodjon. 
A kertészkedés hasznos 
és kellemes időtöltés, 
ugyanakkor jelentős pénz is 
megtakarítható a ház körül 
megtermelt zöldségekkel, 
gyógynövényekkel.

örökmozgó 
kertészeknek
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BŐRVÉDELEM  / SEBKEZELÉS 
HIALURONSAVVAL

A ialuset család minden tagjában 
magas tisztaságú, biofermentációval előállított hialuronsav található, 

mely biztosítja bőre épségét, gyógyulását, bármilyen eredetű is legyen a probléma.

Sebfertőtlenítés és hámosítás 
egy lépésben.

Akár heg nélküli, 
gyors sebgyógyulás.

Gyors, hűsítő hatás praktikus spray 
formátumban, kellemes illattal.

Hosszan tartó hidratálás 
érzékeny bőrre is.

Tartós bőrvédelem 
praktikus kivitelben.

Természetes védelem minden nap 
az AD okozta bőrtünetekre.

SPRAY 
napégés

GÉL
bőrirritáció / fizikai égés

KRÉM
bőrvédelem

PLUS KRÉM
sebkezelés / sebgyógyítás

HL KRÉM
hegkezelés / sebgyógyítás

VITAL
atópiás dermatitisz kezelése

szteroid nélkül

IBSA Pharma Kft. 
1124 Budapest, Fodor u. 54/b CE jelzésű orvostechnikai eszköz
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Sebre szabott terápia.
ialuset
www.ialuset.huh
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– Ki szabad-e nyomni a 
pattanásokat?
– Véleményem szerint a pattanásos bőrt 
időnként lehet és kell is tisztítani, természete-
sen megfelelő előkészítés, tiszta körülmé-
nyek között, szakember (kozmetikus) által. 
Ez tehát nem a fürdőszobatükör előtt, koszos 
kézzel végzett kapirgálást jelenti.

– Melyek azok a házi praktikák, 
amelyek nem ártanak a bőrnek, és 
még hatásosak is?
– Számtalan otthoni eljárás létezik az ubor-
kás pakolástól kedve a kamillás borogatáson 
át a gyulladt csomókra alkalmazott fogpasz-
táig. Időszakosan az internet is felkap egy-
egy favorit kezelést, és szájhagyomány útján 
több módszer is ismert. Ezeknek lehet némi 
jótékony hatása is, bár bevallom, ezekben 
nem hiszek.

– Köztudott, hogy az étkezés 
befolyásolja a pattanások mennyi-
ségét. Milyen ételeket kerüljenek  
a pattanásos, zsíros bőrű fiatalok?
– Valójában az étkezés befolyásoló szerepe 
vitatott. A korábban fő bűnösnek kikiáltott 
zsíros, fűszeres ételek, olajos magvak, a 
csoki, kakaó nagy mennyiségű fogyasztása 
elősegítheti a pattanások kialakulását, de 
az újabb kutatások alapján az „üres” szén-
hidrátok, gyorséttermi ételek, valódi tápér-
ték nélküli élelmiszerek negatív hatása is 
valószínű. A pattanások kialakulását ér-
demben diétával nem lehet befolyásolni, 
egy jól megválasztott étrend nem jelenti a 
pattanásos bőr kezelését.

– Az alapozó, korrektor rendszeres 
használata elfedi a bőrhibákat.  
De jót tesznek ezek a bőrnek?
– Gyakran kínálnak ezen termékek mellé a 
bőrhibákat elfedő korrektort, alapozót. A 
nappali krémeknek is van színezett változa-
tuk. Emellett célzottan, egy-egy nagyobb, 
vörösebb, gyulladtabb góc elfedésére kis 
korrektorstiftek is alkalmazhatók. A bőrhi-
bák kozmetikai fedése indokolt lehet – és 
ilyenkor természetesen nem a vastag „vako-
latra” gondolunk –, de a bőrhibák kezelése 
az elsődleges.

– Milyen kozmetikai szerek 
 ajánlottak a pattanásos bőrre?
– Alapvető a bőrtípusnak megfelelő kozme-
tikumok megválasztása, amelyek lehetnek 
drogériákban beszerezhető készítmények, 
valamint az ezeknél hatékonyabb, biztonsá-
gosabb, gyógyszertárakban kapható dermo-
kozmetikumok. Ezek kínálnak a tisztításra, 
általános megelőző bőrápolásra és a gyulladt 
gócok célzott kezelésére alkalmas terméke-
ket is. Enyhébb esetekben önmagukban is 
hatékonyak lehetnek, de az orvosi kezelés – 
akár külsőleges, akár belsőleges kezelés – ki-
egészítőjeként is szolgálnak. A termékpaletta 

általában tartalmaz lemosó tonikot is, ez tisz-
títja a bőrt, lehet enyhe antibakteriális, hám-
lasztó, gyulladáscsökkentő hatása, de – bár a 
pattanásos bőr általában zsírosabb – nem 
szárít túlságosan, a bőr normál pH-értékét 
nem zavarja. 

– Sok kamasz önbizalomhiánnyal, 
gátlással küszködik a pattanások 
miatt. Hogyan lehetne nekik 
segíteni?
– A pattanásokat életkortól függetlenül ke-
zelni kell. Valóban a kamaszkor betegsége, 
de attól még nem szabad elhanyagolni a za-
varó pöttyöket. A bőrön, főleg az arcon, há-
ton, vállon jelentkező pattanások akár súlyos 
pszichoszociális zavarokat is okozhatnak a 
kamaszok életében. A gyulladásos tünetek 
lezajlását követően a visszamaradó hegek 
tartós károsodást, esztétikai panaszt okozhat-
nak. Ezek eltüntetése már jóval nehezebb 
feladatnak bizonyul.

Bár a kamaszkor betegsége, 
nem lehet erre hivatkozva 

egy legyintéssel elintézni a 
főleg az arcbőrön jelentkező 

pattanásokat. Az önmagát, 
a világunkban elfoglalt 

helyét egyébként is kereső 
kamasz számára akár súlyos 
pszichoszociális zavarokat is 
kelthetnek a csúnya pöttyök. 

A gyulladásos tünetek után 
visszamaradt hegek pedig 

tartós károsodást, esztétikai 
panaszt okozhatnak.  

A témáról dr. Német Réka 
bőrgyógyásszal beszélgettünk.

Pattanás,
 az örök kamaszpanasz
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A BioCo C+D duo filmtabletta Érték & Minőség Nagydíj, valamint „Az Év Terméke Díj 2021” (C-vitamin kategóriában,  
az Inspira Visionary Research 2000 fős lakossági közvéleménykutatása alapján) kitüntető címekkel rendelkezik. 
 Gyártja és forgalmazza: BioCo Magyarország Kft.  3021 Lőrinci, Árpád u. 92-100.
Étrend-kiegészítő termék. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
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C-VITAMIN
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NeurogerloN
B1-vitamin, B6-vitamin, B12-vitaminF I L M T A B L E T T A

®

* A fi lmtablettában lévő vitaminok – tiamin (B1), piridoxin (B6) és kobalamin (B12) – koenzimként fontos szerepet játszanak a központi és a környéki idegrendszer intermedier anyag-
cseréjében. Ezen vitaminok terápiás alkalmazása az idegrendszer megbetegedéseiben egyaránt szolgálja a kísérő, feltehetően a betegség kapcsán megnövekedett szükséglet miatt 
kialakuló vitaminhiányos állapotok ellensúlyozását, és az idegrendszeri természetes helyreállító mechanizmusok serkentését. Forrás: NeurogerloN alkalmazási előírás, betegtájékoztató: 
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=176027 További információk: www.bvit.hu OGYI-T-23237 Vény nélkül kapható gyógyszer.

G.L. Pharma Magyarország Kft. ● 1132 Budapest, Váci út 18. ● Tel: (+36 1) 486-1596

B1-, B6-, B12- vitamin
hiányállapotok kezelésére
A három vitamin* együttesen nyújt támogatást 
az idegbántalmak kezelésében.

Fogyasztói ár:
6 939 Ft helyett 

4 899 Ft
Egységár: 48,99 Ft/db

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

Kód: 2022-032    Lezárás dátuma: 2022.02.08.

NeurogerloN
B1-vitamin, B6-vitamin, B12-vitaminF I L M T A B L E T T A

A három vitamin
az idegbántalmak kezelésében.

Kód: 2022-032    Lezárás dátuma: 2022.02.08.

-29%

Al
oe

ve
rát és hialuronsavattartalmaz

•

h
ird

e
té

s
h

ird
e

té
s

h
ir

d
e

té
s



életmód15

  

A tavasz leheletét várja. 
Most mindent szépnek és 
jónak ítél meg, ez átsegíti 
a nehezebb pillanatokon 
is. Családi élete 
harmonikusnak mondható, 
ez a tavalyi viharos 
hónapok után igazán 
megnyugtató önnek.

Befektetési tervei vannak, 
de a kivitelezéssel hadilábon 
áll. Kérje szakember segít-
ségét, ne hagyja elveszni a 
megtakarított pénzét!

Már azt tervezgeti, hová 
mehetne el nyaralni, 
de legalábbis túrázni, 
kirándulni egy-egy napra, 
még a nyári dömping 
előtt. Párját is vonja be a 
készülődésbe, elvégre neki 
is kedvezni kell.

Hálás a sorsnak, mert 
rengeteg szeretetet kap 
hozzátartozóitól mosta-
nában. Talán ez annak 
tudható be, hogy kímélni 
szeretnék önt és megóvni 
a túlzott leterheltségtől. Ez 
a figyelmesség sok erőt ad 
önnek.

Nem sokat hezitál, ha 
döntésekről van szó. 
Gyakran éppen ez a baj. 
Ha megfontoltabban 
nyilatkozna, döntene főleg 
a munkahelyén, később 
sok keserűségtől óvná 
meg magát.

Mérgelődik, mérgelődik, 
de feleslegesen! Ön is 
tudja, jobb a hangulat 
otthon, ha béke van, és 
a kötelező feladataitól 
úgysem szabadulhat meg. 
Essen rajtuk túl, aztán 
fújjon visszavonulót! 

Lassan eltelik az év első 
negyede, és ön még 
mindig nem tudott egy 
garast sem félretenni. 
Ez felettébb bosszantja, 
tekintve, milyen pontos 
tervekkel indult neki 
2022-nek. Türelem, a 
következő hetek szép 
kilátásokkal kecsegtetnek.

Kicsit szomorkás a hangu-
lata mostanában. Elmaradt 
néhány magánéleti és 
munkahelyi siker, amire 
régóta számított. Bizonyta-
lanságban lebeg, ezt viseli a 
legrosszabbul. Hamarosan 
tiszta víz kerül a pohárba.

Hirtelen változó hangulatát 
kevesen viselik jól, ezen 
ön sem lepődik meg. Most 
azonban emberére talált, 
olyan személy került a 
látókörébe, aki teljesen a 
hatása alá vonta önt. Mint-
ha tükröt tartana ön elé. 
Nyugodtan nézzen bele!

Szeret nyerni, nem a vesz-
tesek táborát akarja erősíte-
ni. Ez gyakori feszültséget 
kelt önben, és nem is tudja 
feloldani. Erre jó lenne 
megoldást találnia, hosszú 
távon felőrli az idegeit.

Kevés újdonság motiválja 
mostanában, kicsit unal-
masnak és egyhangúnak 
éli meg hétköznapjait. 
Találjon ki új szokásokat, 
hobbit, ez kicsit színeseb-
bé teheti az életét.

Orvostól orvosig jár,  
de nem bánja! Legalább 
tisztán lát az egészségé-
vel kapcsolatban.  
A szükséges teendőket 
tartsa be, és nem lesz oka 
aggódni.

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.
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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. március 12-től 2022. április 1-ig érvényesek

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT7

(7,99 Ft/ml)

-%  Ft
1209 Ft* helyett-410 Ft

UW Prémium Lábápoló 
krém visszérre gesztenye 
kivonattal, 100 ml

Az UW Premium 
Lábápoló krém 
vadgesztenye kivona-
tot tartalmaz, amely 
segít fenntartani 
az egészséges vénás 
és hajszáleres kerin-
gés működését.

(40 ml: 92,48 Ft/ml, 50 ml: 73,98 Ft/ml)

-%  Ft
4929 Ft* helyett-1230 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT36

(58,56 Ft/db)

-%  Ft
5469 Ft* helyett-1370 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT40

Vichy Liftactiv Supreme csomag, 
50 ml + 30 ml

Vichy Liftactiv Supreme 
nappali arckrém normál/kom-
binált bőrre (50 ml) és Vichy 
Liftactiv Supreme HA Epidermic 
Filler szérum (30 ml) elegáns 
neszeszerben.

(14999,00 Ft/csomag)

-%  Ft
17999 Ft* helyett-3000 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT89

Étrend-kiegészítő.

Étrend-kiegészítő.

Kozmetikum.

Kozmetikum.

Lejárat: 2022.03.30.

Lejárat: 2022.04.02.

Prostenal MAX, 60 tabletta

A Prostenal MAX törpepálma tartalma 
támogatja a prosztata egészséges 
működését, segíti a vizelet-ürítést és 
a férfi ak egészséges reproduktivitását.

(44,98 Ft/db)

-%  Ft
4409 Ft* helyett-1710 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT26

(33,30 Ft/db)

-%  Ft
1399 Ft* helyett-400 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT9

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT6

(6,99 Ft/ml)

-%  Ft
859 Ft* helyett-160 Ft

300 mg fokhagyma kivonatot és C-vitamint 
tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula nö-
vényi eredetű kapszulahéjban. Szagmentes. 
1 havi adag.

Biomed® Fokhagyma Forte,
30 kapszula

Glady Sept gél
higiénés kézfertőtlenítő,
100 ml

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

Higiénés kézfertőtlenítésre 
alkalmazható.

Alkoholos tisztító,
500 ml

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

Fertőtlenítő.

Gyógynövényes krém.
A készlet erejéig.

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT9

(2,00 Ft/ml)

 Ft
2479 Ft* helyett

60%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
1480 Ft

Bioheal® Active Men Multivitamin 
férfi aknak, 70 fi lmtabletta

Étrend-kiegészítő.

Komplex összetétellel támogatjuk az aktív élet 
mindennapjait. Termékünkben összesen 24 aktív 
hatóanyag található, melyek többek között hoz-
zájárulnak a fáradtság és kifáradás csökkentésé-
hez, az immunrendszer normál működéséhez és 
az egészséges izomfunkció fenntartásához.

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

Eucerin DermoPure, 
Hármas hatású szérum,
40 ml vagy
Protektív fl uid, 50 ml

ÚJ készítmények zsíros, aknés, prob-
lémás bőrre, ill. az aknét követő hegek 
elleni védelemre és megelőzésére.

100 ml

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

Az árak 2022. március 12-től 2022. április 1-ig érvényesek

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

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. 03. 12. - 
2022. 03. 18.

3,49 Ft/ml

349,
- Ft

Érvényes: 
2022. 03. 19. - 
2022. 03. 25.

Fa tusfürdő,
különféle, 
400 ml

1,12 Ft/ml

449,
- Ft

Érvényes: 
2022. 03. 26. - 
2022. 04. 01.

Ergonómikus 
fogkefe,
1 db

59,00 Ft/db

59,
- Ft
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KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSRA JOGOSÍTÓ JEGYEK

Blend-a-Med 
fogkrém,
különféle, 
100 ml

BÓNUSZPONT+20 BÓNUSZPONT+20

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT15

(53,30 Ft/db)

-%  Ft
2399 Ft* helyett-800 Ft

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

Actival Extra 
fi lmtabletta, 30 db**

Forgalmazza:
Béres Gyógyszer gyár Zrt., 
1037 Budapest, 
Mikoviny u. 2-4.
- www.beres.hu
PI2004AE30

Az Actival Extra fi lmtabletta segít meg-
előzni az általános vitamin-, ásványi 
anyag- és nyomelemhiányt. 31 hatóanyag, 
vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, 
bétakarotin, lutein és likopin.

Bronchipret®

szirup, 50 ml**

A Bronchipret szirup 
kakukkfű- és boros-
tyánlevél-kivonatot 
tartalmazó, 4 éves 
kortól adható, huru-
tos köhögés kezelé-
sére szolgáló gyógy-
szerkészítmény.

Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft., 
1117 Budapest Fehérvári út 50-52.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(29,98 Ft/ml)

-%  Ft
2149 Ft* helyett-650 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(73,30 Ft/db)

-%  Ft
2849 Ft* helyett-650 Ft

IBSA Vitamin D3 2000 NE 
Szájban oldódó lapka, 30 db

Az IBSA Vitamin D3 2000 NE egy egye-
dülálló, szájban oldódó lapka-vitamin, 
kellemes narancs ízzel.

Laktóz-, glutén- és 
GMO mentes.

Étrend-kiegészítő.

Forgalmazó: IBSA Pharma Kft. 
1124 Budapest, Fodor u. 54/b
www.dvitaminlapka.hu

Vény nélkül 
kapható 
gyógyszer.

Diclac Dolo 50 mg/g gél, 
100 g**

Magas diklofenák hatóanyag-tartalmú 
fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő 
gél. Izom- és ízületi fájdalom esetén 
célzottan a fájdalom helyén hat.

Diclac Dolo - Maradjon mozgásban!

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

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(23,99 Ft/g)

-%  Ft
3169 Ft* helyett-770 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT26

(89,97 Ft/db)

-%  Ft
3899 Ft* helyett-1200 Ft

Támogatja az immunrendszer normál 
működését, hozzájárul az egészséges 
csontozat és fogazat fenntartásához, hoz-
zájárul az egészséges izomfunkció 
fenntartásához.

Walmark® Mega D Forte 
4000 NE, 30 kapszula

Étrend-kiegészítő.

Forgalmazza: 
Boiron Hungária Kft., 
1124 Budapest, 
Csörsz utca 45.

Étrend-kiegészítő.

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT9

(33,30 Ft/db)

-%  Ft
1639 Ft* helyett-640 Ft

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

Datif PC Night kapszula, 
30 db

Az elalvás megkönnyítésére és a minőségi 
alvásért. 3 komponensű innovatív összetétel: 
magnézium, citromfű és szőlőmag polifenol 
kivonatok. Felnőttek és 12 évesnél idősebb 
gyermekek számára.



Vásárolja meg az alábbi Actimove termékeket  
20% kedvezménnyel a Pingvin Patika webshopjában!
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Eredeti ár: 4 189 Ft
Megtakarítás: 1 290 Ft (31%)
Egységár: 72,48 Ft/db
Akció időtartama: 2022.03.12.-04.01.

akciós ár:

2 899 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: 5 099 Ft
Megtakarítás: 1 600 Ft (31%)
Egységár: 58,32 Ft/db
Akció időtartama: 2022.03.12.-04.01.

akciós ár:

3 499 Ft

Az új Selenorg Slim Komplex  növényi összetevőivel egyszerre 
tehetsz a pajzsmirigy, a súlycsökkentés és az immunrendszer 
támogatásáért! A pajzsmirigy normál működéséhez organi-
kus szelénnel, a súlycsökkentéshez kóladió kivonattal, az 
immunrendszer normál működéséhez cinkkel, C- és D-vita-
minnal járul hozzá.

PAJZSMIRIGY, SÚLYCSÖKKENTÉS, 
IMMUNRENDSZER!

Eredeti ár: 5 639 Ft
Megtakarítás: 1 740 Ft (31%)
Egységár: 64,98 Ft/db
Akció időtartama: 2022.03.12.-04.01.

akciós ár:

3 899 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!
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Tekintse meg széles 
dermokozmetikai 

termékkínálatunkat!

Keresse a partner Pingvin Patikákban 
és a www.pingvinpatika.hu webáruházban!

Kozmetikai

akciókkal várjuk!
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Az élettársi vagyonjogi 
szerződéssel az élettársak 
rugalmasan rendezhetik vagyoni 
viszonyaikat az együttélés 
idejére és az élettársi viszony 
felbomlása esetére is. Ezzel az 
okirattal tisztázni tudják, hogy 
mit tekintenek külön és közös 
szerzeménynek, és azt milyen 
arányban szeretnék megosztani 
egymás között. Az élettársi 
jogviszony fontos tudnivalóit  
dr. Nagy Emese egyéni ügyvéd 
segítségével gyűjtöttük össze.

A volt élettársnak is 
járhat tartásdíj 

Az élettársak a szerződéssel rendezni tudják 
a közös lakás használatát és a közös gyer-
mekkel való kapcsolattartás rendjét is. 
Azonban ez a szerződés csak a közösen 
szerzett vagyon megosztásában segít, nem 
oldja meg azt a problémát, hogy a nem be-
jegyzett élettársak semmit sem örökölnek 
egymás után. 

Élettársi tartás
A szerződés meglététől vagy nem lététől 
függetlenül azonban járhat élettársi tartás. 
Ez a tartási típus 2014. március 15-i hatály-
lyal került a hazai családjogi rendszerbe. Az 
életközösség megszűnése esetén volt élet-
társától tartást követelhet az, aki magát 
önhibáján kívül nem képes eltartani, fel-
téve, hogy az életközösség legalább egy 
évig fennállt, és az élettársak kapcsolatá-
ból gyermek született. Ha a volt élettárs a 
tartásra az életközösség megszűnését köve-
tő egy év eltelte után válik rászorulttá, volt 
élettársától tartást különös méltánylást ér-
demlő esetben követelhet.

Az apai jogállás fontossága
Élettársi kapcsolatban élő férfi csak üres 
apai jogállás esetén válhat a gyermek apjá-
vá, ám nem automatikusan, hanem teljes 
hatályú apai elismerő nyilatkozat megtétele 
útján. 

Apai jogállás négy különböző módon kelet-
kezhet:

Házassági kötelékkel
A gyermek apjának azt a férfit kell tekinteni, 
akivel az anya a gyermek fogamzási idejé-
nek kezdetétől a gyermek születéséig eltelt 
idő vagy annak legalább egy része alatt há-
zassági kötelékben állt.
A fogamzási idő a gyermek születésének 
napjától visszafelé számított 182–300 nap 
között eltelt idő, mindkét határnap hoz-
zászámításával.
Ha a nő házasságának megszűnése után új-
ból házasságot kötött, az újabb házasságá-
nak fennállása alatt született gyermeke apjá-
nak akkor is az újabb férjet kell tekinteni, ha 
a korábbi házasság megszűnése és a gyer-
mek születése közt 300 nap nem telt el.

Reprodukciós eljárással
Ha az apaság az anya házassági kötelékén 
alapuló vélelem alapján nem állapítható 
meg, a gyermek apjának az a férfi tekinten-
dő, aki az anyával – élettársi kapcsolatuk 
fennállása alatt – mesterséges megterméke-
nyítésben vett részt, és a származás ennek 
következménye.

Apai elismerő nyilatkozattal
Ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a 
gyermek születéséig eltelt idő vagy annak 
egy része alatt nem állott házassági kötelék-
ben, és apasági vélelmet keletkeztető repro-
dukciós eljárásban sem vett részt, vagy ha 
az apaság vélelme megdőlt, a gyermek apjá-
nak kell tekinteni azt a férfit, aki a gyerme-
ket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat-
tal a magáénak ismerte el.
Az elismerést és a hozzájárulást az anya-
könyvvezetőnél, a bíróságnál, a gyámha-
tóságnál vagy hivatásos konzuli tisztvi-
selőnél kell jegyzőkönyvbe venni, vagy 
közjegyzői okiratba kell foglalni. A hoz-
zájárulást a konzuli tanúsítvány kiállítására 
felhatalmazott tiszteletbeli konzulnál is meg 
lehet tenni. A jegyzőkönyv vagy az okirat 
aláírását követően az apai elismerő nyi-
latkozat nem vonható vissza. A teljes hatá-
lyú apai elismerő nyilatkozat mindenkivel 
szemben hatályos.

Bírósági határozattal
Ha a gyermek apját a fenti módszerek közül 
egyikkel sem lehet megállapítani, bíróság-
hoz kell fordulni. A bíróság a gyermek apjá-
nak nyilvánítja azt a férfit, aki az anyával a 
fogamzási időben nemileg érintkezett, és 
az összes körülmény gondos mérlegelése 
alapján alaposan következtethető, hogy a 
gyermek ebből az érintkezésből származik.

Név nem jár az élettársnak
Névviselési jog nem illeti meg az élettár-
sakat, rájuk nem lehet alkalmazni a házas-
társakra vonatkozó névviselési szabályokat.
Emellett, ha az érintett személy a házassága 
megszűnése után bejegyzett élettársi kap-
csolatot kíván létesíteni, a volt férje nevét 
házasságra utaló toldással nem viselheti to-
vább.



HeltiQ Szemölcsfagyasztók

Wart Freezer – Közönséges szemölcsökre
Skin Tags – Fibrómákra (lógó szemölcsökre)

Alkalmazása a bőrgyógyászok által is alkalmazott 
krioterápián, fagyasztásos módszeren alapszik.

– Fibrómákra (lógó szemölcsökre)

✓   Biztonságos és 
hatékony

✓    Gyors kezelési 
mód

✓   Higiénikus

Gyártó: Koninklijke Utermöhlen NV De Overweg 1, 8471 ZA Wolvega, The Netherlands  /   ww.utermohlen.com

Forgalmazó: Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft. 1024 Budapest, Retek u. 32.  /  +36 (1) 438 – 0257  /  www.szemolcsfagyaszto.hu

szemolcsfagyaszto.hu 

EP kártyára is.
Wart Freezer 4 éves kortól,
Skin Tags 18 év felett alkalmazható.

KEDVEZMÉNNYEL

35%

4579 Ft2999 Ft

6129 Ft3999 Ft
HeltiQ Wartfreezer szemölcseltávolító {38ml):
Eredeti ár: 6129 Ft Akciós ár: 3999 Ft Megtakarítás: 
2130 Ft Egységár: 105,24 Ft/ml
HeltiQ szemölcseltávolító Skintags lógó szemölcs-
re {38ml): Eredeti ár: 4579 Ft Akciós ár: 2999 Ft 
Megtakarítás: 1580 Ft Egységár: 78,92 Ft/ml

Akció időtartama: 2022.03.12 - 04.01

Orvostechnikai eszköz.

Heltiq 180x260mm.indd   1Heltiq 180x260mm.indd   1 2022. 02. 23.   12:542022. 02. 23.   12:54
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A híres színészdinasztia sarja, Latabár Kálmán Kossuth-díjas színész 
1902. november 24-én született Kecskeméten. Főként a gyereknézők 
nevezték Latyinak a 20. század egyik legnépszerűbb hazai komiku-
sát.
Apja, Latabár Árpád korán elhagyta feleségét, Deutsch Ilona színész-
nőt, aki Kálmánt és egy évvel fiatalabb öccsét, Árpádot egyedül ne-
velte fel. Rákosi Szidi színitanodája elvégzése után a Várszínházban 
lépett fel 1922-ben táncos komikusként, majd az Operettszínházhoz 
szegődött. 1927–1933 között öccsével zenés artistaszámokat vitt 
színpadra, még Ausztriába is eljutottak Max Reinhardt színházába, 
aki óriási tehetségként emlegette a magyar testvérpárt. A kritikusok 
egyenesen Buster Keatonhoz és Chaplinhez hasonlították őket. 
A nemzetközi karriertől karnyújtásnyira volt a két fiú, mégis haza-
húzta őket a szívük Budapestre. Kálmán különböző fővárosi zenés 
színházakhoz szerződött. Első filmje 1937-ben készült el, még eb-
ben az évben megnősült, feleségül vette Walter Katalint. Hamarosan 
megszületett fia, Kálmán, pár év múlva lánya, Katalin. 1945-től élete 
végéig a Fővárosi Operettszínház tagja volt. 
Menelaosz (Szép Heléna), Bóni (Csárdáskirálynő), Frosch (A de-
nevér) és Nyegus (A víg özvegy) szerepében legendás alakításokat 
nyújtott. Egyedi karaktert alakított ki: a féktelen jókedv, a méltatlan-
kodó hanghordozás, a félszeg, olykor esetlen mozgás, az egyéni hu-
mora, no meg tánctudása tette utánozhatatlanul naggyá, a közönség 
kedvencévé. Színpadi rögtönzései mögött valójában sokszoros pró-
ba, pontos begyakorlás állt. Játékával senkit sem állított pellengérre, 
szerette az embereket, felszabadult kacagásukat, kerülte a politikát. 
1950-ben Kossuth-díjat kapott, majd érdemes művész lett. 1953-ban 
megkapta a kiváló művész kitüntetést.
Leghíresebb szerepei: Vukovác a Fizessen, nagysád!, Lacika Ödön az 
Édes ellenfél, Itató Kázmér a Leányvásár című filmekben. Szerepelt 
az Egy bolond százat csinál, Egy szoknya, egy nadrág, Afrikai vőle-
gény, Könnyű múzsa, Dalolva szép az élet, Állami áruház, Mágnás 
Miska, Fel a fejjel! című filmekben.
Latabár Kálmán súlyos cukorbeteg volt. A stressz, a rendszertelen 
életmód a kór kezelését igencsak megnehezítette, élete utolsó hónap-
jaiban sokat volt kórházban. 1970 elejére állapota válságosra fordult, 
január 11-én elhunyt. 
Születésének 75. évfordulóján, 1977-ben Kecskeméten emléktáblát 
helyeztek el szülőháza falán. 

„Dédapám, Latabár Endre  
a magyar színészet úttörője volt. 
Erről bővebben kortársa, Déryné 

naplójában olvashatnak, aki többek 
között ezt írta igazgatójáról: 

 »Mit csináltunk volna mi akkor, ha 
nem lett volna egy Latabárunk...«  
Ennyit a dédapámról. Nagyapám, 

Latabár Kálmán a Nemzeti 
Színház tagja és a Színiakadémia 

titkára, apám, Latabár Árpád, 
 az első Latyi (ezt a becenevet  

ő is a magyar közönségtől kapta) 
a Király Színház és az ország egyik 

első számú kedvence volt. 
 Ennyit a származásomról…”  
– így emlékezett 1962-ben 

családjáról egy Népszabadságnak 
írt levelében Latabár Kálmán 

Latyi, a kor táncos lábú 
nevettetője.

Latabár    
Kálmán, 

a  magyar  
Fred Astaire
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– Ott a neve a legkiválóbb magyar krea-
tív teljesítményeket díjazó Highlights of 
Hungary 50-es jelöltlistán. Nem ez lenne 
az első díja, több elismerés is sorakozik 
a polcán.
– Tanárként is számos elismerésben volt 
részem. 7 éve élek Pécelen, itt megkaptam 
a Pécel Gyermekeiért és Ifjúságáért díjat, 
Pest megye önkormányzatától pedig a Test-
nevelési és Sport díjat. Szentesen Pro Urbe 
kitüntetéssel, valamint Életműdíjjal tisztelt 
meg. Megtiszteltetés, hogy Nagy Viktor 
olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-baj-
nok válogatott vízilabdázó engem jelölt a 
díjra (Ez egy nonprofit kezdeményezés, 
évente, kategóriák nélkül díjazza „a kiváló-
ság, a hazaszeretet és a cselekvő lokál- 
patriotizmus értékei mentén” tevékenyke-
dőket – a szerk.) annak apropóján, hogy  
30 év alatt hét nyári olimpiára tekertem el. 
– Szentes legendás tanáraként hét éve 
Pécelre költözött, ahonnan hamarosan 
visszatér a dél-alföldi sportvárosba. 
Visszahúzza a szíve?
– A tanév végén, júliusban költözök haza, 
több okból: Szentesen van uszoda, sokáig 
szenior úszóként is versenyeztem, fontos 
nekem az úszás. Közel a kórház, nem 
mintha különösebb egészségi problémám 
lenne, de nem vagyok már mai gyerek, 
78 évesen erre is gondolnom kell. Pécel 
dombos vidék, Szentesen csak a töltésre 
kell feltekernem. A család egy része is itt 
él, a húgom a szomszéd városban, és nem 
mellesleg 60 év köt Szenteshez.
– Ebben az életkorban már javában él-
vezhetné a nyugdíjas éveket, ezzel szem-
ben Cseuz László még mindig dolgozik, 
jelenleg a péceli katolikus általános 
iskolában napközis tanár. Miért?
– Nem akarok tétlenkedni. El sem tudom 
képzelni, hogy munkahely nélkül legyek, 
szerintem már régen depressziós lennék. 
Szentesre visszatérve is szeretnék mun-
kát vállalni, még nem tudom, mit, hol. A 
legjobb lenne gyerekek között dolgozni. 
Talán picit nyaralok előtte, és kimegyek a 
lányomékhoz Kanadába. 
– Ha újrakezdhetné, ma is a tanári 
pályát választaná?
– Ma sem kerülném el az iskolát, szeretek 
gyerekek között lenni. Az anyagiak sosem 
befolyásoltak túlzottan. Egyébként elsős 
gimnazistaként a szentesi kórház laborató-
riumában dolgoztam a nyári szünetben, sőt, 
rengeteg boncolást is végignéztem, mert 
vonzott az orvosi pálya. Ez viszont nagy 
kötöttséggel jár, ami a sport rovására ment 
volna, így inkább a Testnevelési Egyetemet 
választottam. Nem is bántam meg, ma sem 
tudok meglenni mozgás nélkül. 

– Könnyen belátható, hogy ön nincs hí-
ján akaraterőnek. A sport tette szívóssá, 
vagy már eleve rendelkezett a rendkívüli 
akaraterővel és kitartással?
– A kettő kölcsönösen hatott egymásra. Ma 
is úgy érzem, én egy közepes képességű 
sportoló voltam, aki reménykedett nagy 
sportteljesítményekben, ami nem jött ösz-
sze. Szentesi fiatalként mindent kipróbál-
tam: kosaraztam, röplabdáztam, úsztam, 
vízilabdáztam, teniszeztem, futballoztam, 
még birkózóedzésekre is eljártam, Pestre 
kerülve az ökölvívás is érdekelt. Rájöttem, 
akaraterő tekintetében az átlagnál többre 
vagyok képes, de a tehetség korlátokat 
szabott. Sokáig triatlonoztam, aztán jöttek a 
kerékpártúrák.
– Többször hangsúlyozza, a párizsi olim-
piának akkor ugrik neki, ha az egészsége 
is engedi, most úgy néz ki, azzal nem lesz 
baj. Mit tesz az egészsége megőrzéséért?
– Az biztosan sokat segít, hogy nem do-
hányzom. Lassan negyven éve nem ittam 
alkoholtartalmú italt, még konyakos megy-
gyet sem vagyok hajlandó enni; édességből 
amúgy sem eszem sokat. Jelentős túlsúllyal 
nem küzdök, ez persze annak is köszönhe-
tő, hogy igyekszem egészségesen táplál-
kozni és naponta sportolok. Biciklizem, 
gumikötelet, szobabiciklit, hasizom-erősítő 
gépet használok.
– Hogyan telik egy napja?
– Tanév közben, iskola előtt 20-30 kilo-
métert biciklizem, hétvégente többet. Nap-
közis tanár vagyok, főleg a járványügyi 
szabályok miatt felügyelem a gyerekeket. 
Amikor a Covid miatt nem tudtam elmenni 
a tokiói olimpiára, itthon teljesítettem a 
9000 kilométeres távot. Volt, hogy három 
nap egymás után körbetekertem a Balatont 
azért, hogy meglegyen a teljesítésem. 
– Tavaly könyvet jelentetett meg Nincs 
lehetetlen, avagy Kerékpárral hét 
olimpiára & Tour de Covid címmel, 
valamennyi letekert olimpiája után 
ezzel akarta lezárni a történetet. Aztán 
gondolt egyet, és megcélozta a 2024-es 
ötkarikás játékok helyszíneként Párizst. 
Miért?
– Már az első három olimpiám (Barcelona, 
Atlanta, Sydney) után is írtam egy könyvet, 
azt is összegzésnek szántam. Aztán mindig 
továbbterveztem, jött Athén, Peking, 
London, Rio de Janeiro. Úgy gondoltam, 
a tokiói táv után tényleg itt a vége, de már 
csak két év van Párizsig. Ha az egészségem 
megengedi, miért ne? Ez egy laza, könnyed 
kis túrának ígérkezik, 3500 kilométer 
oda-vissza. Addig még kisebb műtétek 
várnak rám, de ezek nem betegségek. És 
különben is, az embernek legyen kitűzött 
célja, ez nagyon fontos. Gazdagságra 

sosem vágytam, nincs autóm, nincs is rá 
szükségem, kerékpárral mindenhová elju-
tok. A komoly betegségek elkerültek, nem 
panaszkodhatom az életemre.
– Egyedül vágna neki Párizsnak?
– Mindenképpen. Először a 16 éves lá-
nyommal tekertem el Barcelonáig, ő ismer-
te a rigolyáimat, aztán családot alapított, 
nem tartott már velem. Jobb, ha egyedül 
megyek. Magamhoz is kemény vagyok, 
máshoz is az lennék. Nemcsak az időjárási 
viszonyokkal kell megküzdeni, hanem a 
fáradtsággal is. GPS nélkül vágok útnak, 
mint minden olimpia esetén, ez kihívás, 
meg a kevés angol nyelvtudásom is.
– Azt hihetné az ember, sokadik 
kerékpárját tekeri, ezzel szemben sok 
ezer kilométert pedálozik ugyanazzal a 
drótszamárral.
– Pedig két éve cseréltem, mert elütött egy 
motoros, három darabra törte a biciklimet, 
engem pedig 38 napra kórházba küldött. 
Azóta protézisem van, a vállam izom- és 
szalagsérült, a csuklóm is. Most már tudok 
kerékpározni, de testnevelő tanárnak már 
nem vagyok alkalmas. Elképzelhetetlen, 
hogy sarokból diktáljam a gyerekeknek, 
mit kell csinálniuk. A gyakorlatok bemuta-
tása sajnos már nem megy, a sportközvetí-
téseket viszont szívesen nézem.
– Ilyen téren mindenevő?
– Nagyjából igen, most a pekingi téli 
olimpiát kísérem figyelemmel. A focit is 
szívesen nézem, a labdajátékokat csak 
azért nem szeretem, mert alig van magyar 
játékos a magyar röplabdacsapatban, de 
mondhatnám a kézilabdát és a futballt is. 
Én a magyaroknak szeretnék szurkolni.

Cseuz László  
1944-ben született Budapesten. A Testnevelési 
Egyetem elvégzése után a szentesi sportélet-
ben találta meg számítását: a Horváth Mihály 
Gimnázium legendás testnevelő tanára, aki ez 
idáig 7 olimpia helyszínére tekert el kerékpárjával. 
A nyugdíjas tanár hét péceli év után idén visz-
szaköltözik Szentesre, ahol a fia is él feleségével, 
valamint a húga Hódmezővásárhelyen. Két felnőtt 
gyermeke és két unokája van.
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a„Párizs laza  
túrának ígérkezik”

László
Cseuz

Cseuz Lászlót, a szentesi testnevelő tanárt 30 évvel ezelőtt ismerte meg az ország, amikor fejébe 
vette, hogy az 1992-es barcelonai ötkarikás játékokra kerékpárral teker el. Azóta 7 olimpia helyszínére 
két keréken jutott el, kivéve Tokiót: azt a távot – a Covid miatt – itthon teljesítette. Két év múlva Párizst 
veszi be, legalábbis ez a terve a most 78 éves tanár úrnak.



* a leggyakoribb, sebfertőzést okozni képes baktériumok ellen hatásos. 
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Ha a seb Plusz törődést igényel

Fertőtlenít
Fertőtleníti a sebet 

és környékét.*

Gyógyít
Beépül a bőr sejteibe, 
gyorsítja a hámosodást.

A Bepanthen Plusra mindkettőt rábízhatod

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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Az életkor előrehaladtával jelentkező szexuális zavaroknak 
számtalan oka lehet (például hormonális változások, krónikus 
betegségek, gyógyszerek szedése). Egy 2020-ban megjelent 
klinikai vizsgálatban arra keresték a választ, hogy az ázsiai 
ginzeng (Panax ginseng) kedvező hatással lehet-e a szexuális 
zavarokkal küzdő, menopauzán átesett nők szexuális életére, 
életminőségére és menopauzához társuló panaszaira. 
Az Iránban elvégzett vizsgálat során 62 nőt soroltak vélet-
lenszerűen két csoportba. A vizsgálatba bevont nők életkora 
45 és 60 éve közé esett, és az utolsó menstruációt követően 
már legalább egy, de maximum 10 év eltelt. Az egyik csoport 
tagjai naponta kétszer kaptak egyenként 500 mg ginzenget 
tartalmazó kapszulát négy héten keresztül. 
A másik csoport tagjai hatóanyagot nem tartalmazó, a gin-
zengkapszulákkal azonos kinézetű, alakú, színű, formájú pla-
cebokapszulákat kaptak. A vizsgálat során sem a vizsgálatba 
bevontak, sem a vizsgálat lebonyolításában részt vevők nem 
tudták, hogy melyik személy melyik csoportba került.
A kutatók több kérdőív és skála segítségével hasonlították 
össze a ginzeng és a placebo hatását. Ehhez a vizsgálat kez-
detén, majd a negyedik hét végén is rögzítették a vizsgált sze-
mélyek által adott válaszokat. A vizsgálat végére a ginzenget 
kapók körében jelentősen javult a szexuális funkció, míg a 
placebocsoportban kismértékben romlottak az eredmények. 

A ginzeng hatása nemcsak az összesített eredményeken volt 
kimutatható, hanem a kérdőív egyes elemein külön-külön 
is. A ginzenget kapók körében fokozódott a szexuális vágy 
és felizgultság mértéke, javultak az orgazmusra és a kielé-
gülésre vonatkozó értékek, valamint csökkent a fájdalom 
előfordulása, ami legalábbis részben a jobb nedvesedésnek 
is volt köszönhető. A ginzeng ezenkívül több szempontból 
(például pszichológiai, fizikális, szexuális egészség) javította 
az életminőséget, ugyanakkor a placebót kapók körében nem 
tapasztaltak változást. Ezen túl a ginzeng négyhetes alkalma-
zást követően kimutathatóan enyhítette a menopauza tüneteit 
(például szorongás, depresszió, fizikai tünetek, vazomotoros 
tünetek, szexuális érdeklődés csökkenése).
Az eredmények alapján a ginzeng jelentős mellékhatások 
nélkül, több szempontból is javíthatja a nők életminőségét. 
Menopauza után alkalmazva egyrészt javulhat az életminő-
ség, azon belül is a szexuális élet minősége, valamint csök-
kenhetnek a menopauzához társuló kellemetlen tünetek is. A 
vizsgálatnak természetesen vannak korlátai. Mivel csak egy 
országból és csak egy iskolázottsági szintről (általános isko-
lát végzettek) vontak be személyeket a vizsgálatba, ezért az 
eredmények más nőkre való kiterjesztéséhez további vizsgá-
latok szükségesek. A közlemény szerzői is kiemelik, hogy a 
vizsgálat rövid időtartama (4 hét) nem teszi lehetővé a hosszú 
távú hatások értékelését.

A menopauzához társuló szexuális zavaroknak sokszor  
nem tulajdonítanak kellő jelentőséget. A szexuális 
élet minőségében bekövetkező romlás azonban jelen-
tősen kihathat az életminőség más elemeire is, és akár  
depresszióhoz vagy szorongáshoz is vezethet.

Dr. Crul-Tóth Noémi cikke

A ginzeng 
hatása a nők szexuális életére

A  k o c k á z a t o k ró l  é s  a  m e l l é k h a t á s o k ró l 
o l v a s s a  e l  a  b e t e g t á j é k o z t a t ó t ,  v a g y  k é rd e z z e 

m e g  k e z e l ő o r v o s á t ,  g y ó g y s z e ré s z é t !

Az Iberogast belsőleges oldatos cseppek vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza: Bayer Hungária Kft, Budapest 1117 Dombóvári út 26. LMR-CH-20210527-52 www.iberogast.hu

Iberogast®
A gyógynövények erejével.

5 tünet
   1 gyógyszer

Puffadás • Teltségérzet • Hasi görcsök
 • Fájdalom • Émelygés
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Tartsa kontroll alatt a kuperózist!

Bőrnyugtató nappali arckrém 
15-ös fényvédő faktorral 

50 ml

Redupetin Dermatológiai speciális 
kozmetikum 20 ml bőrelszíneződé- 

sekre és pigmentfoltokra

5 209 Ft helyett

3 699 Ft
Egységár: 184,95 Ft/ml

-29%

Coupeliac speciális 
bőrápoló gél 20 ml

4 969 Ft helyett

3 599 Ft
Egységár: 179,95 Ft/ml

-28%

A halványabb pigmentfoltokért

Kozmetikumok Az árak 2022.03.12-től 2022.04.01-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.

058_22_NP_H_REDUPETIN_COUPELIAC_PINGVIN.indd   1058_22_NP_H_REDUPETIN_COUPELIAC_PINGVIN.indd   1 2022.02.23.   15:45:442022.02.23.   15:45:44

Mesemaci cukor- és 
gluténmentes, vegán

gumivitamin 9 vitaminnal

Multivitamin 9 vitaminnal, vegán és cu-
kormentes. 3 éves kortól ajánljuk. Már egy 
gumitablettában magas a D-vitamin (200 
NE) és C-vitamin (30 mg) mennyisége.

-28%
-910 Ft

2299 Ft
3209 Ft helyett

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

A feltüntetett árak 2022. március 12-től  2022. április 1-ig,  
vagy a készlet erejéig érvényesek a Pingvin Patikákban!

60 db

vitaminok az egész családnak

LENAVIT PHARMA KFT., 
6728 SZEGED,

KOLLÉGIUMI ÚT 11/H., 
WWW.LENAVIT.HU

-27%
-970 Ft

2599 Ft
3569 Ft helyett 60 db

100 mg szerves magnézium + 9-féle B-vi-
tamin kolinnal. Kettős támogatással se-
gíti az ideg-, izom- és immunrendszert, 
az anyagcserét és az energiatermelést. 
Aktív formában tartalmazza a fontosabb 
B-vitaminokat (metilkobalamin, P5P).

Szerves Magnézium 
+B-komplex Forte 

-28%
-800 Ft

2099 Ft
2899 Ft helyett 60 db

1000 mg C-vitamin + 10 mg szerves cink 
+ 2000 NE D3-vitamin + 60 mg csipke-
bogyó-kivonat. 3 létfontosságú immun-
erősítő egyetlen, nyújtott felszívódású 
filmtablettában. Titán-dioxid-mentes, 
magas 60 mg csipkebogyókivonat-tar-
talommal, természetes flavonoidokkal. 
Szerves formában tartalmazza a cinket.

LenaVit
C1000 + szerves cink 
+ D3 retard vitamin

MagneD2000+Szelén,
2000 NE D-vitamin szerves

ásványi anyagokkal

-27%
-920 Ft

2499 Ft
3419 Ft helyett 60 db

2000 NE D3-vitamin + 60 mg szerves mag-
nézium + 50 μg szerves szelén. A D3-vita-
min és a megfelelő felszívódásához nélkü-
lözhetetlen magnézium kiegészül a szelén 
hatásával a vírusfertőzések ellen, így 3 
fontos vitamint és ásványi anyagot együtt 
pótolhat jól felszívódó, szerves formában.
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Elkészítése:

 

 
 
 

Elkészítése:Hozzávalók:

• 1.5 kg burgonya
• 1 nagy fej vöröshagyma
• 3 gerezd fokhagyma
• 6 db újhagyma
• 5 szelet bacon
• 7 g vaj
• só ízlés szerint
• bors ízlés szerint

Felaprítjuk a hozzávalókat, a vörös-
hagymát csak hosszában vágjuk 
fel, a bacont pedig apróra szeletel-
jük. A krumpit sós vízben megfőz-
zük. A bacont a fokhagymával 
és borssal serpenyőben félkészre 
sütjük. Fontos, hogy még az elején 
hozzáadjuk a borsot, így finomabb. 
Csak egy kevés zsírt hagyjunk a 
baconön, és adjuk hozzá a felaprí-
tott vöröshagymát. Süssük jól át a 
hagymát a baconnel. Tegyük bele 
a vajat, kevés sót, és csak ezután 
tegyük a leszűrt krumplit a baconös 
hagymához. Jól összekeverjük, 
adjuk hozzá az újhagymát, és ma-
gas lángon kb. 5 percig folytonos 
keverés közben kicsit megpirítjuk. 
Vigyázzunk, hogy ne égjen le!

Hozzávalók:

 

Hagymás krumpli baconnel

Kakaós csiga
Melyik gyerek ne szeretné a kakaós csigát?! 
Reggelinek, tízórainak finom csemege.  
Ezt nem lehet megunni.

Kiadós, hétköznapi ebédként is megállja a helyét ez  
a szénhidrátdús krumplis étel. Olcsó, könnyű elkészíteni.

A tésztához:
• 1 csomag  

élesztő
• 3 dl tej
• 2 ek. cukor
• 60 dkg liszt
• 1 db tojás
• 10 dkg vaj
• 1 csipet só

A töltelékhez:
• 10 dkg vaj
• 12 ek. cukor
• 10 tk. kakaó

R E C E P T E K

A lisztet, a vajat, a tojást és a 
sót összekeverjük a felfutta-
tott élesztővel, és az egészet 
jól összedolgozzuk. A tésztát 
letakarva kelesztjük kb. 15-20 
percig, majd 0,5 centisre 
nyújtjuk, megkenjük az 
olvasztott vajjal, meghintjük 
a kakaóporral, megszórjuk 
a cukorral, majd feltekerjük. 
Éles késsel rögtön 1-1,5 centis 
szeleteket vágunk belőle, 
majd tepsibe tesszük a 
kakaós csigákat. Előmelegí-
tett 200 fokos sütőben 25-30 
percig sütjük őket.
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Őnagysága ott állt a kecskeméti arborétum fái között. Nem, nem volt 
sem szép, sem nagy, mégis volt benne valami különös. Fejét, pon-
tosabban ágait lehajtva egy tisztáson élt. Csak a madarak röppentek 
el fölötte, és néhány látogató sétált el mellette. Volt, aki ügyet sem 
vetett rá, de volt, aki megjegyezte: no, ennek is jól letörték az ágait. 
Nem messze a lehajlott ágaktól egy aprócska tábla árulta el a ne-
vét. Hogy ki is ő? Hát ő a szomorú fenyő. Egy napon, amikor éppen 
arra jártam, és nem volt senki sem mellette, leheveredtem a fűbe, és 
beszélgetni kezdtünk. Kíváncsian kérdeztem meg tőle, miért szomo-
rú. Nagyot sóhajtott, és könnyeivel küszködve – amit én inkább az 
egyetlen ott maradt harmatcseppnek tudtam be – belekezdett régi-ré-
gi történetébe. 
Ük-ük és szépszülei több száz évvel ezelőtt a Hargitán éltek, még ma 
is hallja a fenyvesek zúgását, vidám és szomorú dalát. Ott susogtak, 
súgtak-búgtak, és minden ága alá bebújt a kíváncsi szél, amely, ha 
elállt, semmi mást nem lehetett hallani, csak a csendet. Így éltek sok 
éven át, de egyszer csak emberek jöttek. 
Először csak 1-2 szállingózott, mint télen a hópehely, majd egyre 
többen és többen kapaszkodtak fel a fenyvesek borította hegyoldala-
kon. Kiderült, hogy ők a turisták. Ők ügyet sem vetettek rájuk, mert 
hangoskodásuk nem sokáig tartott, gyorsan továbbálltak. Csak né-
hány lábnyom és uzsonnáspapír emlékeztetett ittlétükre, amit később 
messzire elfújt a szél. 
„Egyszer aztán csoda történt. Egy olyan turista jött, aki úgy vizs-
gálgatott bennünket, mint aki még sosem látott fenyőt. Volt benne 
valami furcsa. Néhány olyan tobozt tett a táskájába, amelyek még 
nem voltak kinyílva. Napokig ott lapultunk a sötét táskában – mert 
én is köztük voltam. Ám egyszer véget ért a nagy utazás, és egy nap-
sütötte, szép, óriási kertben tértünk magunkhoz. Addigra már kinyílt 
a toboz, a kis magok kihullottak belőle, én is egy szép leány tenyerén 
ébredtem. Ő gyorsan a földbe tett, és elkezdődött az itteni életem. 
Csodálatosak a társaim, van itt kőris, szil, mindenféle fa, és boldogan 
susognak, néha én is szólok hozzájuk. Itt csend van, béke van, de 
azért néha sóhajtozom a Hargita után. Olyankor elviszi sóhajom a 
szél, és hozza az otthoni fák üzenetét.”
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Melyik a kedvenc tavaszi virága?

A krókusz, más néven sáfrány sárga 
szirmaival már nyílik az erkélyün-
kön. Ő a tavasz egyik első hírnöke. 
Egyik fajtájának összegyűjtött 
bibéjét pedig fűszerként használják.

Kati (75),  
nyugdíjas, Kecskemét

József (82), ,   
nyugdíjas, Szeged

A kertemben nemsokára nyílik a 
rózsaszín nárcisz, de létezik fehér és 
sárga színben is. Felüdítő látványt 
nyújt a téli szürkeség után, az illata 
pedig káprázatos. 

Nagyon szeretem az ibolyát,  
az árvácskát és a muskátlit.

Kedvenc tavaszi virágaim a rózsa, a 
szegfű és az orchidea. Tetszik a színük 
és az illatuk. Az orchidea szép emléke-
ket idéz fel bennem.

Tibor (54),   
vagyonőr, Kecskemét

János (62), 
nyugdíjas, Szeged

www.keresztrejtveny-reklam.hu
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Minden tél szívében rejtezik
egy vibráló tavasz, és

minden éj leple mögött...
(Kahil Gibran)

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: 
2022.03.25. Sorsolás: 04.01.. Csomag tartalma: Tropy Multivitamin senior filmtabletta (60db), Tropy Kalcium + D3 +K2 lágyzse-
latin kapszula (60db) , Tropy C-vitamin 1000 mg + D3-vitamin + Cink retard filmtabletta (100db). A Pingvin magazin XII.  
évfolyam 2. számában szereplő nyereményjáték nyertese: Tikuiczki Mónika
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kortól 

adható.

Csillapító 
cseppek 
a családnak

Flamborin®

az első oldatos 
csepp lázra és 

fájdalomra*

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL 

A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői 
út 19-21., www.gedeonrichter.com
Flamborin® 500 mg/ml belsőleges oldatos cseppek és 
Flamborin® 500 mg 20 db tabletta. 
metamizol-nátrium-monohidrát tartalmú, vény nélkül 
kapható gyógyszer. 
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/DAEJ3Z, Lezárás dátuma: 2022.02.17.

A marketing anyagon szereplő termékcsomagolás, 
melyet az OGYÉI 2020.07.01-én elfogadott, eltérhet a 
gyógyszertárban kapható termékcsomagolástól.

* Metamizol-nátrium-tartalmú készítmények közül.
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adható.

Akciós időszak 2022.03.12. - 2022.04.01.

Flamborin® 500 mg/ml
belsőleges oldatos cseppek
(20 ml) 

Akciós ár: 1 099 Ft
Régi ár: 1 569 Ft
Megtakarítás: 470 Ft
Egységár: 54,95 Ft/ml -30%

Flamborin® 500 mg
tabletta
(20 x) 

Akciós ár: 999 Ft
Régi ár: 1 469 Ft
Megtakarítás: 470 Ft
Egységár: 49,95 Ft/db -32%
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