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„Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz, /  
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol, / Tavasz 
van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik / Mezei 
szagokkal a tavaszi szél.” Nem csak József 
Attila soraiból tudjuk, hogy végre itt a kikelet! 
Használja ki az újjáéledő természet hívó szavát, 
mozogjon kint minél többet! Ezzel nagyban hoz-
zájárul egészséges anyagcseréjéhez, elkerülve a 
sokáig fennálló bélrenyheség, székrekedés miatt 
kialakuló végbélrepedést. Beszéljünk komolyan 
rovatunk a kínzó jelenség okaira, kezelésére hív-
ja fel a figyelmet.
Az ideális anyagcseréhez az olajas magvakat is 
segítségül hívhatja: a diófélék rengeteg értékes 
tápanyagot rejtenek, és még csak nem is hizlal-
nak. Bővebben erről az Egészségtárban olvashat.
Mit ettek eleink a húsvétig tartó böjti időszak-
ban? Egyáltalán mi volt a szerepe a böjtnek? Va-
lóban koplaltak a negyven nap alatt? Nem egé-
szen. A keresztény böjt elsősorban a lelki életre 
fókuszál, és ebben az időszakban az állati erede-
tű ételektől és az alkoholtól való tartózkodást írja 
elő. Rengeteg, mára már egészségesnek titulált, 
olcsó ételt készítettek dédanyáink. Életmód ro-
vatunkban ezekről írunk.
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Csak hangulatfokozó lakásdekoráció, vagy az 
egészség szempontjából is hasznos sárgás fény-
nyel világító sólámpa? Erről rövid összefoglalót 
a 8. oldalon találnak.
Újraélesztés. Ez az a „tudomány”, amire bárhol, 
bármikor szüksége lehet: otthon, az utcán, a bolt-
ban. A felnőttekkel talán könnyebb a dolgunk, de 
mit csináljunk, ha kisgyermek, esetleg kisbaba 
szorul azonnali segítségre? Gyereksarok rova-
tunkban talál útmutatást.
Klösz György nevét hallva sokunknak a század-
forduló előtt álló Budapestet fotóival megörökí-
tő híres fotográfus jut eszébe. Kevesen tudják, 
hogy a sikeres férfi gyógyszerészdiplomája 
megszerzése után vette kezébe a gépet. Múltidé-
ző rovatunk őt mutatja be.
A Portré vendége nemes célt tűzött ki maga elé: 
azt szeretné, ha Szegeden is létrejöhetne egy ön-
álló hospice-ház. A szegedi ultrafutó, futóedző, 
gyógytornász mindent megtesz azért, hogy fel-
hívja a figyelmet a hospice-szolgáltatás fontos-
ságára. Ismerjék meg Bódi Istvánt!
Receptekben, mesében, rejtvényben ezúttal sem 
lesz hiány!
Mindehhez kellemes időtöltést kíván: 

Dr. Nagy Ildikó
gyógyszerész-tanácsadó 

Pingvin Patikák

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

magazin

Felelős kiadó: Gázser Szilvia
Kiadó: Pharmainvest Zrt. 
 6720 Szeged,  
   Széchenyi tér 17.
Pénzügyi igazgató:  Gázser Szilvia
Felelős szerkesztő: Nánai Márta
Nyomda: Mediaworks Hungary Zrt.  
 6729 Szeged,  
 Szabadkai út 20.
Felelős vezető:  a Zrt. vezérigazgatója
Fotók, illusztrációk: shutterstock.com

Kövessen minket  
a Facebookon is!

www.facebook.com/pingvinpatika

tartalom

PINGVIN PATIKÁK: 6500 Baja, Vörösmarty u. 6. Tel.: (79) 
520-060, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, szo.: 8–13-ig. | 5600 
Békéscsaba, Andrássy út 14. Tel.: (66) 520-130, nyitvatartás: 
h.–p.: 8–19-ig, szo.: 8–13-ig. | 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 
16. Tel.: (66) 322-201, nyitvatartás: h.–p.: 7.30–18.30-ig, szo.: 
7.30–12.30-ig. | 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 24. Tel.: 
(66) 453-517, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig. | 2700 
Cegléd, Múzeum u. 2–4. Tel.: (53) 500-295, nyitvatartás: 
h.–p.: 8–19-ig, szo.: 8–13-ig. | 6640 Csongrád, Dob u. 2. 
Tel.: (63) 571-440, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, szo.: 8–13-ig. 
| 4025 Debrecen, Hatvan u. 22/C. Tel.: (52) 520-822, nyit-
vatartás: h.–p.: 8–19-ig, szo.: 8–13-ig. | 4025 Debrecen, 
Petőfi tér 1. Tel.: (52) 500-313, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-
ig, szo.: 8–13-ig. | 4026 Debrecen, Mester u. 7. Tel.: (52) 
531-453, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, szo.: 8–13-ig. | 6621 
Derek egyház, Kossuth u. 4/A. Tel.: 63/453-303, nyitva-
tartás: h.–p.: 8–12. | 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy 
út 3. Tel.: (62) 533-747, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, szo.: 
8–13-ig. | 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky 
út 53. Tel.: (62) 533-355, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, szo.: 
8–13-ig. | 6800 Hódmezővásárhely, Tornyai János u. 2/a.  
Tel.: (62) 244-658, nyitvatartás: h.–p.: 8–18.30-ig, szo.: 8–12.30 
óráig. | 5300 Karcag, Kossuth tér 7–9. Tel.: (59) 503-275, nyit-
vatartás: h.–p.: 8–20-ig. | 6000 Kecskemét, Aradi vértanúk 
tere 1. Tel.: (76) 504-672, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, szo.: 
8–13-ig. | 6000 Kecskemét, Batthyány út 37. Tel.: (76) 504-
254, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, szo.: 8–13-ig. | 6000 Kecs-
kemét, Alföld Áruház, Deák Ferenc tér 6. Tel.: (76) 506-668, 
nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, szo.: 8–13-ig. | 6400 Kiskunha-
las, Kossuth u. 34–36. Tel.: (77) 520-025, nyitvatartás: h.–p.: 
8–19-ig, szo.: 8–13-ig. | 6100 Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2. 
Tel.: (76) 560-081, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, szo.: 8–13-ig. | 
5310 Kisújszállás, Arany János u. 2., Tel.: (59) 520-680, nyitva-
tartás: h.–p.: 8–19-ig, páros héten szo.: 8–12-ig.| 6900 Makó, 
Deák Ferenc u. 4. (a munkaügyi központtal szemben). Tel.: 
(62) 510-285, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, szo.: 8–13-ig. | 6900 
Makó, Széchenyi tér 25. Tel.:62/510-390 nyitvatartás: H-P: 
8:00-19:00, szo: 8-13-ig |  4400 Nyíregyháza, Búza u. 32.  
Tel.: (42) 435-415, nyitvatartás: h.–p.: 7–18.30-ig, szo.: 7–13-ig. | 
5900 Orosháza, Győri Vilmos tér 1. Tel.: (68) 415-815, nyitva-
tartás: h.–p.: 8–19-ig, szo.: 8–13-ig. |  5540 Szarvas, Kossuth u. 
21/3. Tel.:66/311-616 Nyitvatartás: H-P: 7:30-18:00; Sz: 7:30-
12:00 | 6721 Szeged, Feketesas utca 19–21. Tel.: 550-725, 
nyitvatartás: h.–p.: 7.30–18.30, szo.: 8–13-ig. | 6721 Szeged, 
Kálvin tér 2. Tel.: (62) 543-425, nyitvatartás: h.–p.: 7.30–20-ig, 
szo.: 8–13-ig. | 6720 Szeged, Dugonics tér 1. Tel.: (62) 426-
330, nyitvatartás: h.–p.: 7.30–19.30-ig, szo.: 8–13-ig. | 6723 
Szeged, Csongrádi sgt. 71. Tel.: (62) 555-712, nyitvatartás: 
h.–p.: 8–19-ig, szo.: 8–13-ig. | 6723 Szeged, Budapesti krt. 38. 
(bejárat a József Attila sgt. felől). Tel.: (62) 555-440, nyitvatar-
tás: h.–p.: 7.30–18.30-ig, szo.: 8–13-ig. | 6723 Szeged, Kereszt-
töltés u. 17. Tel.: (62) 540-563, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, szo.: 
8–13-ig. | 6726 Szeged, Szolgáltató sor 1. Tel.: (62) 435-916, 
nyitvatartás: h.–p.: 7.30–18.30-ig, szo.: 8–13-ig. | 6724 Szeged, 
Nyitra u. 4.  Tel.: (62) 489-716, nyitvatartás: h.–p.: 7.30–19-ig, 
szo.: 8–13-ig. | 6600 Szentes, Rákóczi u. 12. Tel.: (63) 560-332, 
nyitvatartás: h.–sze., p.: 7.30–18.30-ig, cs.: 7–18.30-ig, szo.: 
7.30–12-ig. | 6600 Szentes, Nagyörvény u. 59. Tel.: (63) 312-
390, nyitvatartás: h.–p.: 7.30–18-ig, szo.: 7.30–12-ig. | 5000 
Szolnok, Jászkürt út 1. (a Pelikán Szálló földszintjén). Tel.: 
(56) 513-074, h.–p.: 8–19-ig, szo.: 8–13-ig. | 5000 Szolnok, 
Jubileum tér 5. Tel.: (56) 422-044, h.–p.: 8–19-ig, szo.: 8–13-
ig. | 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 7. Tel.: (56) 590-228, 
nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig.

PINGVIN REFORMHÁZAK: 5600 Békéscsaba, Andrássy 
út 14. Tel.: (30) 709-5650, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, szo.: 
8–13-ig. | 5900 Orosháza, Győri Vilmos tér 1. Tel.: (68) 510-
075, nyitvatartás: h.–p.: 8–18-ig, szo.: 8–12-ig. | 5540 Szar-
vas, Kossuth u. 21/3. Tel.:30/837-6635 Nyitvatartás: H-P: 
7:30-18:00; Sz: 7:30-12:00  | 6723 Szeged, Budapesti krt. 38. 
(bejárat a József Attila sgt. felől). Tel.: (30) 935-9179, nyit-
vatartás: h.–p.: 7.30–18.30-ig, szo.: 8–13-ig. | 6721 Szeged,  
Tisza Lajos krt. 37. Tel.: (62) 424-993, nyitvatartás: h.–p.: 
8–19-ig, szo.: 8–13-ig.

pingvinpatika.hu

38
patikában

 várjuk Önt!

Tisztelt vásárlóink, kedves betegeink! 
Gyógyszertárunk Debrecen főutcáján, tömegközlekedéssel kiválóan megközelíthető 
helyen, immár 11 éve várja a hozzánk betérő betegeket és vásárlókat. Az autóval érke-
zőknek – a jelenleg zajló építési munkák ellenére is – számos parkolási lehetőség áll 
rendelkezésére közvetlenül a patika előtt, illetve a szomszéd utcákban. 
Az elmúlt években mind a külső, mind a belső tekintetében hatalmas változásokon 
esett át patikánk. A gyógyszertár alapterülete a háromszorosára növekedett, így lehe-
tőségünk nyílt szabadpolcos rendszer kialakítására. Azért előnyös ez a fajta elrendezés, 
mert az egészségtudatos vásárlók az egészségmegőrzést, illetve egészségi állapotuk 
javítását szem előtt tartva kedvükre nézelődhetnek és válogathatnak a különböző re-
formélelmiszerek között, aztán a hat pénztár bármelyikében kifizethetik. Öt kassza a 
receptköteles és vény nélkül kiadható gyógyszerek szakszerű és folyamatos kiszolgá-
lását hivatott biztosítani, míg a hatodik a kozmetikai és szépségápolási árucikkek, vala-
mint a gyógyszernek nem minősülő egyéb termékek vásárlását könnyíti meg.
A fizetési módot a kedves betegek a saját igényeik szerint választhatják ki: készpénz, bank- 
vagy egészségpénztári kártya formájában.
A hozzánk betérő vásárlók igényeit felmérve folyamatosan bővül az áru- és gyógyszer-
készletünk, de még így is lehetséges, hogy valamivel nem rendelkezünk. Azt viszont kérés 
esetén rövid időn belül, lehetőségeinkhez mérten még aznap délutánra vagy másnapra 
beszerezzük. Szépségápolási termékeink széles palettája megoldást kínál az érzékeny, a 
problémás, a száraz, az öregedő bőr ápolására és a fényvédelemre is.
Törzsvásárlói kártyarendszerünk továbbra is változatlan formában működik.
A nyitvatartás a közelben lévő orvosi rendelők rendelési idejét figyelembe véve hétköznap 
8–19 óráig, szombaton 8–13 óráig szolgálja a betegek és vásárlók ellátását.
Közkedvelt kiadványainkkal igyekszünk felvilágosítást adni az aktuális akciókról, érdekes-
ségekről; receptekkel szeretnénk hozzájárulni egy finom családi ebédhez vagy vacsorához. 
Szakmai elkötelezettségünket jellemzi, hogy a jogi és szakmai szabályoknak minden-
kor igyekszünk megfelelni, nagy hangsúlyt fektetve a pontos és hibátlan munkavég-
zésre, az előforduló problémák, félreértések rugalmas kezelésére. 
Arra törekszünk, hogy minden kedves vásárló elégedetten, hasznos tanácsokkal és in-
formációkkal ellátva távozzon tőlünk, és legközelebb is szívesen és bizalommal térjen 
vissza hozzánk.
A jövőben is örömmel fogadjuk jobbító szándékú észrevételeiket és javaslataikat műkö-
désünk teljesebbé tétele érdekében.
Tisztelettel:

Tóthné dr. Kovács Csilla
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Eredeti ár: 4 139 Ft
Megtakarítás: 1 240 Ft (30%)
Egységár: 48,32 Ft/db
Akció időtartama: 2022.04.02.-04.22.

akciós ár:

2 899 Ft

AZ  AGY  VITAMINJA
INTENZÍV AGYTELJESÍTMÉNY

LECITIN: JELENTŐS MENNYISÉGBEN MEGTALÁLHATÓ AZ IDEGSEJTEKBEN ÉS 
AZ AGYBAN.

DOKOZAHEXAÉNSAV (DHA)*: HOZZÁJÁRUL A NORMÁL AGYMŰKÖDÉS 
FENNTARTÁSÁHOZ.

GINZENG: TÁMOGATJA A MEMÓRIÁT, A KONCENTRÁCIÓT, HATÁSSAL VAN AZ 
AGY TELJESÍTMÉNYÉRE ÉS REAKCIÓKÉPESSÉGÉRE.

Eredeti ár: 2 439 Ft
Megtakarítás: 740 Ft (30%)
Egységár: 28,32 Ft/db
Akció időrtama: 2022.04.02.-04.22.

akciós ár:

1 699 Ft

„„

NORMÁL PAJZSMIRIGYMŰKÖDÉSED TÁMOGATÁSÁÉRT.

A NORMÁL SPERMAKÉPZŐDÉSÉRT.

LAKTÓZMENTES ÖSSZETÉTELE MIATT A TEJCUKOR-ÉRZÉKENYEK IS FOGYASZTHATJÁK.

IMMUNRENDSZERED VÉDELMÉÉRT.

GONDOSKODJ PAJZSMIRIGYEDRŐL ÉS
IMMUNRENDSZEREDRŐL SZELÉNNEL!

KRÓM
RÉSZT VESZ A MAKROTÁPANYAGOK NORMÁL ANYAGCSERÉJÉBEN, 
HOZZÁJÁRUL A NORMÁL VÉRCUKORSZINT FENNTARTÁSÁHOZ.

KESERŰ NARANCS KIVONAT
TÁMOGATJA A ZSÍR ÉS SZÉNHIDRÁT ANYAGCSERÉT, SEGÍTI 
A ZSÍRBONTÁST. HOZZÁJÁRUL A SÚLYCSÖKKENTÉSHEZ.

MÁRIATÖVIS KIVONAT
HOZZÁJÁRUL A MÁJ ÉS AZ EPE EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉHEZ. 
ELŐSEGÍTI A MÁJ REGENERÁCIÓJÁT. MÁJVÉDŐ SZEREPE MELLETT 
HOZZÁJÁRUL AZ EMÉSZTŐRENDSZER EGÉSZSÉGES MŰKÖDÉSÉHEZ.

„
TESZEK MÁJAM EGÉSZSÉGÉÉRT
ÉS FOGYÁSOMÉRT!

Eredeti ár: 5 009 Ft
Megtakarítás: 1 510 Ft (30%)
Egységár: 43,74 Ft/db
Akció időtartama: 2022.04.02.-04.22.

akciós ár:

3 499 Ft
   

A 120 MIKROGRAMM ORGANIKUS SZELÉN HOZZÁJÁRUL A PAJZSMIRIGY 
NORMÁL MŰKÖDÉSÉHEZ.

GÁTOLJA A ZSÍRSZÖVET KÉPZŐDÉST, SEGÍTI AZ IZOMTÖMEG NÖVEKEDÉSÉT.

HOZZÁJÁRUL A SÚLYCSÖKKENTÉSHEZ, SEGÍTI A ZSÍR- ÉS SZÉNHIDRÁT 
ANYAGCSERÉT.

FEHÉRJE, AMELY A BŐR KÖTŐSZÖVETEINEK FONTOS SZERKEZETI ÉPÍTŐJE.

TEGYÉL EGYSZERRE PAJZSMIRIGYEDÉRT
ÉS FOGYÁSODÉRT!

Eredeti ár: 5 659 Ft
Megtakarítás: 1 860 Ft (33%)
Egységár: 84,42 Ft/db
Akció időtartama: 2022.04.02.-04.22.

akciós ár:

3 799 Ft
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Mi került a szentelt kosárba?

A katolikusok húsvéti ünnepének kiemelt 
mozzanata a jellegzetes húsvéti ételek – ka-
lács, sonka, bárány, tojás – megszentelése. E 
húsvéti eledelek régi gyűjtőneve a kókonya 
vagy a páska, pászka. 
A moldvai csángóknál a pászka hímes tojást, 
tojásos túrós lepényt és kozsonnát, azaz tej-
jel, tojással, túróval, mézzel, mazsolával ké-
szült húsvéti süteményt tartalmazott, a sza-
bolcsi görögkatolikusoknál pedig a sonka, 
tojás, bor, bárány, torma mellett helyet kapott 
a sárgatúró is.
Az ételt egy nagy kosárban vitték szentel-
tetni a templomba húsvétvasárnap regge-
lén. Az ételeket a hímzett terítővel, kony-
haruhával kibélelt kosárba helyezték. A 
szentelés után minél gyorsabban igyekez-
tek hazaérni. Volt, ahol szótlanul kellett 
hazavinni az eledeleket. Hazaérve a csa-
lád az asztalt körülülve azonnal nekilátott 
a szentelt húsvéti ételek elfogyasztásá-
nak. A szentelt ételeknek még a morzsá-
ját, a maradékát sem dobták ki, mert kü-
lönleges erőt tulajdonítva nekik mágikus 
célra használták fel. A szentelésre vitt ko-
sár tartalma területenként eltérő, de általá-
ban a tojás, a sonka, a kalács, a torma volt 
a jellemző.

Ehető jelképek

A legősibb húsvéti jelkép a bibliai eredetű 
bárány. A zsidók az Úr parancsára egyéves 
bárányt áldoztak, s annak vérével bekenték 
az ajtófélfát, hogy elkerülje őket az Úr harag-
ja. A húsvéti bárány Jézust is jelképezi: az 
emberiség váltságára jött a földre: „Krisztus 
a mi bárányunk, aki megáldoztatott éret-
tünk.”
A tojás a másik régi húsvéti eledelünk: az 
élet újjászületésének, a termékenységnek 
legősibb jelképe. A húsvéti tojás a húsvéttal 
mint egyházi ünneppel szoros kapcsolatban 
van, az egyházi szimbolika szerint a sírjából 
feltámadó Krisztust jelképezi. Emellett a to-
jások színezése, díszítése is régi korokra 
nyúlik vissza. A leggyakrabban használt szín 
a piros, melynek védő erőt tulajdonítottak, 
egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelké-
pezi. 
Régóta a jellegzetes húsvéti eledelek közé 
tartozik a sonka, sok helyen kiszorítva az ere-
detileg szokásos bárányt. A paraszti csalá-
doknál a téli disznóölésekkor készült a son-
ka, majd tipikusan a kora tavaszi böjt 
időszakában volt füstölés vagy érlelés alatt. 
A böjt során azt elfogyasztani nem lehetett, 
így legelőször húsvétkor kerülhetett sonka az 
asztalra.

A keresztény böjt elsősorban a lelki életre 
fókuszál, és ebben az időszakban az állati 
eredetű ételektől és az alkoholtól való tartóz-
kodást írja elő. A régi korokban a nagyböjt 
idején rengeteg, mára már egészségesnek ti-
tulált, olcsó ételt készítettek dédanyáink. 
A böjt idején napjában egyszer ehettek, ak-
kor is csak kenyeret, sót és száraz növényi 
táplálékot. Csicsókát, árpát, kölest, zabot 
fűztek, nagyon sok kását és gyógynövényt 
ettek. Ezek az ételek tisztították, energizálták 
a testüket. A böjti menü szájról szájra hagyo-
mányozódott a keresztény családoknál.  
A régi korok hagyományos böjti étrendje egy 
komplett tisztítókúra.
A magyar parasztság a 19. század végéig 
csupán halat és növényféléket fogyasztott 
ilyenkor, de a magyar népi konyhának  
tájegységenként különböző jellegzetes böjti 
ételreceptjei maradtak fenn. 
Az Őrségben jellemző volt reggelente a for-
ralt tej és kenyér fogyasztása, ebédre babgá-
nica, aszaltszilva-leves, tejfölös szilva, má-
kos hajdina. A Tápió mentén a böjt során 
fogyasztott ételek között rántott leves, főtt 
tészta, aludttej, túró, míg a rábaközieknél 
ezek mellett a gombás, vadsóskával főtt éte-
lek voltak az asztalon. 
Országszerte elterjedt böjti étel volt a bable-
ves, tojásleves, rántás nélküli krumplileves, 
babsaláta, krumplisaláta és a főtt tészták, 
ezek közül is a mákos tészta.

finomságok
Húsvéti

nyomában
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Mire lehet jó a lámpa?
A sólámpák színe nyugtathatja az ember lel-
két, oldhatja a stresszt. Aki hisz az energeti-
kában, színterápiában, nem vonja kétségbe, 
hogy a sóban lévő vörös szín kedvezhet a 
vérkeringési zavarokra, alacsony vérnyo-
másra, serkentheti a szervek működését.  A 
vörösessólámpák tehát energizálhatnak, akti-
vizálhatnak. A narancssárga dominanciájú 
segíthet asztmás, reumás panaszoknál, ked-
vezően hathat a köhögésre és hörghurutra. A 
fehér sólámpák elég ritkák, de állítólag 
egyensúlyba hozzák a csakrákat, és méregte-
lenítenek.
Sokan a sólámpa alváskönnyítő, ellazító, 
nyugtató hatásáról is beszámolnak. A műsza-
ki cikkeink használatakor sok pozitív ion 
kerül a levegőbe, felborul az ionegyensúly. 
Nincs rá bizonyíték, de egyesek szerint a só-
lámpa képes az ionegyensúlyt a helyére bil-
lenteni. A levegőben keringő só elpusztíthat-
ja a penészgombákat, baktériumokat. 
Érdemes beszerezni egy-egy szép sólámpát, 
akár egészségjavító hatása miatt is, de kizá-
rólag ezekre támaszkodni nem szabad. Árta-
ni biztosan nem fog, a szemet mindenesetre 
gyönyörködteti.

Honnan a só?
A sólámpák általános elnevezése a hi-
malájai sólámpa, de nem minden só 
ered valójában onnan. A bányászott só 
legnagyobb mennyiségét Kínában, Pa- 
kisztánban termelik ki, illetve a Himalájá-
tól több száz kilométerre. De ez termé-
szetesen nem von le a só értékéből vagy 
minőségéből. A sólámpák különleges 
narancsos színét a bányákban jelenlévő 
vas-oxid adja. A só normál formájában 
fehéres, szürkés anyag. Minden kibányá-
szott darab egyedi, azokat vésik vagy 
formázzák, aztán izzó kerül beléjük. Más 
fajtáikba mécsest lehet tenni, és vannak 
már egész modern változatok, melyek 
pl. USB-kábelről jutnak elektromosság-
hoz.

Sóbányában  
nincs tüdőbajos?
Az 1800-as évek közepén Lengyelor-
szágban a híres wieliczkai sóbánya egyik 
orvosa vette észre, hogy azok a munká-
sok, akik a sóbányában dolgoztak, nem 
szenvednek tüdőpanaszoktól. A sólám-
pa tisztítja és sterilizálja a levegőt, ami 
segíthet a köhögésben és az asztmában 
is, persze nagyobb koncentrációban  
– például egy sószobában vagy sóbar-
langban – ez jobban érvényesül.

A só haszna
A só rengeteg nátrium és klorid ionból álló 
kristály, innen a tudományos neve, nátri-
um-klorid. Ez igaz a konyhasóra, másnéven 
kősóra, az ebből készülő jódozott sókra, a 
himalája sóra, parajdi fürdősókra, a sólám-
pákra is. 
A só a levegőben párologva kiváló a légúti 
panaszokra, megfázásra, allergiára, nem vé-
letlenül ajánlják az orvosok is. A tengerpart 
mellett a sószobák és sóbarlangok is kiváló-
ak ezek kezelésére. A sós tengervíz jót tesz a 
bőrnek, megszünteti a pattanásokat, fiatalítja 
a bőrt és antibakteriális is. Ezen egészség-
ügyi hatások miatt kezdték el a sót nagy 
mennyiségben bányászni az étkezésen és az 
ipari felhasználáson kívül dísztárgyak, só-
lámpák készítésére.

Bár tudományos bizonyítást ez idáig nem nyert a sólámpa 
jótékony hatása, sokak szerint bizonyos betegségek 
tüneteit képes enyhíteni. Akármi is az igazság, tény, hogy 
kellemes, meleg, lágy fénye esténként nagyon hangulatos, 
és ártani biztosan nem árt.

sólámpa?
Mire jó
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Bármikor találkozhatunk olyan 
esetekkel, amikor újraélesztés 

válhat szükségessé: lehet 
játszótéri vagy közúti baleset, 

vízbe fúlás, háztartási baleset, 
áramütés, félrenyelés. Ha ilyen 

helyzettel találkozunk, nem szabad 
megijednünk, pánikba esnünk.

A gyermekek 
újraélesztését

tudnunk kell

Mit jelent  

az ABC-szabály?

A
B
C

átjárható légutak  
biztosítása

befújásos  
lélegeztetés

szívkompresszió

A keringés  
megállapítása

A keringésről nagyobb 
gyerekek esetében 

legjobban a nyaki ütőér 
tapintásával győződhetünk 
meg, ez a fejbiccentő izom 
előtt pulzál, csecsemőknél 

a felkar belső felszínén 
futó ér tapintásával 

állapíthatjuk meg. Az erek 
lüktetését legjobban a 3 
középső ujj segítségével 

érzékelhetjük. Ha a 
gyermek pulzusa nem 

tapintható, vagy kevesebb 
mint 60/perc, vagy 

bizonytalan, akkor kezdjük 
el a szívmasszázst.

A legfontosabb ilyenkor a nyugalom, mert így 
kevesebb az esély a tévedésre, és nagyobb 
eséllyel tudunk hatékonyan segíteni a rászoru-
ló gyermeknek. Gondoljunk arra, hogy bármit 
tenni jobb, mint ha semmit sem tennénk.
Elsőként gyorsan mérjük fel a baleset helyszí-
nét, és biztosítsuk a gyermek és a saját ma-
gunk biztonságát. Ha áramütés történt, ak-
kor áramtalanítsunk, ha utcai baleset, 
akkor biztosítsuk a helyszínt, tegyük ki 
gyorsan az elakadást jelző táblát, stb. Ha van 
valaki a helyszínen, kérjük a segítségét, ő hív-
ja a mentőket, mi pedig kezdjük el az újra-
élesztést. Ha egyedül vagyunk, akkor kezdjük 
meg az újraélesztést, és egy perc után hívjunk 
segítséget.

Teendők lélegeztetés előtt
Először meg kell állapítani, hogy a gyermek 
eszméleténél van-e. Hangosan kérdezzük 
meg, hogy „Jól vagy? Mi történt?”. Enyhén 
megrázhatjuk a vállát, kivéve, ha arra van gya-
nú, hogy a gerince sérült a gyermeknek (pl. 
közúti baleset, magasról történő leesés, stb.).
Ha eszméleténél van a gyermek, akkor hív-
junk segítséget, takarjuk be a gyereket. Ha 
eszméletlen, akkor az ABC-szabályt követve 
haladjunk. Fontos, hogy gyorsan cseleked-
jünk, minden másodperc számít.

Nézzük meg, lélegzik-e a gyermek. 
Helyezkedjünk el a fekvő gyermek 
oldalánál.
Fejünket fülünkkel az orra elé fordítva néz-
zük, hogy kitér-e a mellkasa, érezzük-e a lehe-
letét az arcunkon, illetve halljuk-e a légzés 
hangját.
Erre tíz másodpercnél több időt ne veszteges-
sünk el. Ha nem lélegzik, akkor nézzük meg, 
hogy a légútjai átjárhatóak-e, azaz a gyer-
mek szájába be kell nézni, és az ott lévő 
idegen anyagot (pl. ételmaradékot) el kell 
távolítani.
Csecsemők esetében legyünk óvatosak, 
mindig csak azt távolítsuk el, amit biztosan 
ki tudunk venni anélkül, hogy lejjebb 
csúszna a légutak felé.
Ha ezt megtettük, és nincs nyaki, illetve egyéb 
gerincsérülése a gyermeknek, akkor a gyer-
mek homlokát fogjuk meg egyik kezünk-
kel, és enyhén hajlítsuk hátra, vigyázva 
arra, hogy ne nagyon hajlítsuk erősen, 
mert akkor a légcső megtörik, és a lélegez-
tetés nem lesz hatásos.
Utána másik kezünkkel az állát emeljük fel. 
Két kezünket ebben a pozícióban hagyva  
ellenőrizzük ismét, hogy lélegzik-e a gyerek.
Ilyenkor ugyanis a fej pozicionálásával már 
önmagában elég lehet, hogy a légzés megin-
duljon.

Lélegeztetés, szívkompresszió
Ha a légzés nem indult el, a gyermek orrát 
és száját egyszerre szánkkal fogjuk be, és 
5 alkalommal fújjunk be levegőt. Egy-
egy belégzés 1-1,5 másodpercig tartson. 
Minden befújás után a fejünket fordítsuk 
oldalra, és nézzük meg, hogy a mellkas ki-
tér-e. Figyeljünk arra, hogy a befújás ne 
legyen túl erős.
Ezt követően ellenőrizzük, hogy van-e ke-
ringése a gyermeknek. Ha van, akkor a léle-
geztetést folytassuk, ha nincs, akkor a szív-
kompressziókat el kell kezdeni.
Egy év alatti csecsemőt magunkkal szem-
be fordítunk, a két hüvelykujjunkat a 
szegycsont alsó harmadára teszünk (a 
mellbimbókat összekötő vonal alatt kö-
rülbelül 1 centiméterrel), miközben a 
többi ujjunkkal átfogjuk a kicsi mellka-
sát, és úgy nyomjuk be a hüvelykujjaink-
kal. 1–8 évesnél a tenyerünk csukló felőli 
részét helyezzük a szegycsont alsó felére, 
miközben karunk nyújtva van. Nagyobb 
gyerekeknél pedig a felnőtteknél alkal-
mazott két tenyérrel végzett szívkomp-
ressziót alkalmazhatjuk.
A mellkast annyira kell benyomni, hogy kö-
rülbelül teljes keresztmetszetének megfele-
lően kb. 1/3 részt süllyedjen. A nagyon erős 
nyomástól tartózkodni kell, nehogy borda-
törést okozzunk. 15 (30) szívkompresszió 
után ismét lélegeztetés következhet.
A szívkompressziónak és a lélegeztetésnek 
meghatározott szabálya van a kezdeti 5 be-
fújás után. Újszülöttek esetében a szív-
kompresszió-lélegeztetés aránya 3:1, azaz 
minden 3. szívmasszázst 1 befújásos léle-
geztetés követ. Az 1 év feletti életkorban ez 
az arány 30:2, ha ketten végezzük az újra-
élesztést, és az egyikünk lélegeztet, a mási-
kunk szívmasszázst végez, ha egyedül va-
gyunk, ez az arány akkor is 30:2.
Próbáljunk meg nem elveszni az esemé-
nyekben – ami nagyon nehéz –, és percen-
ként ellenőrizzük, hogy visszatért-e a lég-
zés vagy a szívműködés.
Addig végezzük az újraélesztést, amíg a 
gyermek spontán légzése és szívműködése 
vissza nem tért, vagy amíg szaksegítség 
nem érkezik. Persze a saját teherbíró képes-
ségünk is limitáló tényező. Fontos tudni, 
hogy gyermekek esetében a 30 percen túli 
újraélesztésnek is van értelme.
Amennyiben bármilyen okból képtelenek 
vagyunk a befúvásos lélegeztetésre,  
akkor bátran alkalmazzuk a lélegeztetés 
nélküli folyamatos szívmasszázst, mai tu-
dásunk szerint ezzel a módszerrel is  
jelentősen emelhetjük a beteg túlélésének 
esélyét.  F
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Forgalmazza: Naturprodukt Kft. | 2046 Törökbálint DEPO, Pf. 8 | Tel: 06 23 511 337 | info@naturprodukt.hu | www.naturprodukt.hu
Étrend-kiegészítők

Az árak 2022.04.02-től 2022.04.22-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.

MaxiMag Women Étrend-kiegészítő 
filmtabletta nőknek magnéziummal, 

B-vitaminokkal és L-triptofánnal 30 db

2 139 Ft helyett

1 699 Ft
Egységár: 56,63 Ft/ml

MaxiMag Men Étrend-kiegészítő filmtabletta 
férfiaknak magnéziummal, B6-vitaminnal, 
cinkkel és maca gyökér kivonattal 30 db

2 139 Ft helyett

1 699 Ft
Egységár: 56,63 Ft/ml

-20%

-20%

A pörgős mindennapok kimaxolására!

A magnézium és a B6-vitamin:
 hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez,
 részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban,
 hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

MaxiMag Women adagolási javaslat:
Felnőtt nőknek naponta 2x1 filmtabletta.

MaxiMag Men adagolási javaslat:
Felnőtt férfiaknak naponta 1 filmtabletta.

082_22_NP_H_MAXIMAG_PINGVIN.indd   1082_22_NP_H_MAXIMAG_PINGVIN.indd   1 2022.03.17.   11:01:032022.03.17.   11:01:03

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.

Megoldás a könnyen nyelhető C-vitaminra!
Önnek is problémát jelent a nagy méretű tabletták lenyelése? Itt a megoldás!
A Mini C-vitamin a kicsi, 9 mm-es átmérőjű tablettával igazán megkönnyíti 
a napi C-vitamin bevitelét. Bátran ajánljuk nyelési nehézséggel küzdőknek, 
időseknek, gyerekeknek!

MINI C

BioCo_21_FW_MINIC_simple_pingvin_210x290.indd   1BioCo_21_FW_MINIC_simple_pingvin_210x290.indd   1 2022. 03. 09.   8:26:332022. 03. 09.   8:26:33

h
ird

e
té

s
h

ird
e

té
s

h
ir

d
e

té
s



életmód15

  

A mókuskerékbe 
megint beugrott, pedig 
megfogadta, nem hagyja 
többet magát. Bár gyorsan 
kimerül a hajtásban, 
valójában élvezi a 
feladatokat. Nem is tud 
másképp élni. Csak a 
mértéket kell megtalálnia.

Nincs kibékülve önma-
gával, méghozzá attól, 
amit a tükörben lát. Bár 
tudja, hogy fogyni kellene, 
képtelen megtenni az ehhez 
szükséges lépéseket. Kérjen 
segítséget szakembertől, ha 
máshogyan nem megy.

Gratulálunk, végre döntést 
hozott egy régóta a vállát 
nyomó kérdésben. Most 
megkönnyebbült, szinte 
lebeg a föld fölött. Még ön 
sem tudja, jól döntött-e, de 
a kocka már el van vetve.

Régóta szeretne egy házi 
kedvencet. Egy kis ölebet, 
ami csak az öné, akit ked-
vére kényeztethet. Persze 
sejti, hogy a család nem 
lesz ettől túl lelkes, de egy 
próbát megér! Ha beválik, 
mindenki szeme fénye lesz 
a legújabb családtag.

Ember tervez, Isten végez. 
Jó terveket eszelt ki, de 
valami mindig közbejött, 
ami meghiúsította elkép-
zeléseit. Ne adja fel, ami 
késik, nem múlik.

Lassan újraéled a termé-
szet, amit ön már alig 
tud kivárni. Jobb lesz a 
kedve, ha többet lesz a friss 
levegőn, és végre kedvére 
mozoghat.

Régi szenvedélyének 
hódol, mert rájött, éppen 
arra nincs ideje, amit 
igazán szeretne. Ennél 
jobbat nem is tehetne 
magával. Meglátja, az élet 
nem áll meg, ha olykor-
olykor lazít egy kicsit a 
gyeplőn.

Nem kell mindenáron 
bizonyítania sem a környe-
zetének, sem önmagának. 
Bármennyire is szeretne 
tökéletes lenni, nem fog 
menni! Fogadja el, hogy 
nem robot, hanem érző, 
véges energiával rendel-
kező ember. Ne felejtse 
el megélni az élet szép 
pillanatait sem!

Szerelmes lett, ami 
nagyon jó, mert ilyen már 
régóta nem történt meg 
önnel. Szárnyal, nevet, és 
sokkal jobban néz ki, mint 
korábban. Minden sokkal 
egyszerűbbnek tűnik most, 
remélhetőleg sokáig érzi 
ezt a lebegést.

Jót tesz saját magával, ha 
próbál befelé figyelni és 
a megérzéseire hallgatni. 
A belső egyensúly a testi 
egészséghez elengedhetet-
len. A lelki stabilitás régóta 
nem az ön asztala. Kutas-
son a múltban, és keresse 
meg, hol a gubanc!

Imád otthon ténykedni, 
és most ennek jön el az 
ideje! A kert, a természet 
megújul, és ön nagy 
kedvvel veti bele magát a 
munkába. Igaz ez a lakás 
felfrissítésére is: még egy 
kiadós takarítás is olykor 
feldobja az embert.

Váratlan öröm éri! 
Ez óriási löketet ad a 
hétköznapokhoz, és 
sokkal vígabban tekint 
most a világra. Jókedvét 
szerencsére sikerül bele-
tennie a már régóta unt 
feladataiba is, remélhe-
tőleg sokáig kitart ez a jó 
időszak.

KOS 

MÉRLEG

RÁK 

BAK

BIKA 

SKORPIÓ 

OROSZLÁN 

VÍZÖNTŐ 

IKREK

NYILAS

SZŰZ

HALAK

III. 21.–IV. 20.

IX. 23.–X. 22.

VI. 22.–VII. 22.

XII. 22.–I. 20.

IV. 21.–V. 20.

X. 23.–XI. 21.

VII. 23.–VIII. 22.

I. 21.–II. 19.

V. 21.–VI. 20.

XI. 22.–XII. 21.

VIII. 23.–IX. 22.

II. 20.–III. 21.

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

Egészségpénztári kár-
tyára  is megvásárolható

EGYES egészségpénztári 
kártyákra megvásárolható.

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

Az árak 2022. április 2-tól 2022. április 22-ig érvényesek

A feltüntetett engedmény az átlagos gyógyszertári tranzakciós árhoz viszonyított minimum engedmény mértéke. Átlagos gyógyszertári 
tranzakciós ár: panelen mért, országosan reprezentatív statisztikai adat. IQVIA Pharmatrend, 3 havi átlag: 2021. 11. 01-től 2022. 01. 31-ig. 

Armonia 
Helix Active csiga
csomag, arckrém, 50 ml 
+ kézkrém, 75 ml

Arc- és kézkrém igazolt öko csiganyál 
kivonattal, aloe verával és körömvirággal.

(14,99 Ft/db)

-%  Ft
2209 Ft* helyett-710 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT14

(9,98 Ft/g)

-%  Ft
899 Ft* helyett-300 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT5

(29,32 Ft/tasak)

-%  Ft
2869 Ft* helyett-670 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT21

Étrend-kiegészítő.

BioCo® C-vitamin JUNIOR
500 mg italpor, 75 tasak

Természetes aromával ízesített 
citrom ízű instant italpor 
készítmény, mely adagonként 
500 mg C-vitamint tartalmaz.

Biomed® Körömvirág krém
Forte, 60 g

Nehezen gyógyuló zárt felületi sebek, hámsérü-
lések, gyulladásos bőrbetegségek időszakában 
ajánlott, bőrápolási céllal. A krém stimulálja
a bőr természetes immunitását, nyugtatja, védi 
az érzékeny, irritált, sérült bőrt. Továbbfejlesztett 
össze tétel echinacea kivonattal. Higiénikus és 
biztonságos tubusos csomagolás.

Novus Line D3 Vitamin Forte, 100 tabletta 
D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény

A D-vitamin hozzájárul
-  az egészséges csontozat, fogazat 

fenntartásához
-  az egészséges izomfunkció fenn-

tartásához
-  az immunrendszer megfelelő 

működéséhez

Étrend-kiegészítő.

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT3

(99,75 Ft/db)
-%  Ft

Dr. Chen Tigris tapasz,
4 db, 7×10 cm

A tradicionális kínai orvoslásban használt 
gyógynövények illóolajos kivonatát tartal-
mazó tapasz. A hagyományos kínai gyógy-
ászatban régóta alkalmazzák izom és 
ízületi fájdalmak kezelésére, frissítő, hűsítő, 
fájdalomcsillapító hatású.

Ialuset® Plus Krém, 25 g

Hámosító és antimikrobás hatású krém fertőzött és égett sebek 
kezelésére. Hialuronsav és ezüst-szulfadiazin alapú krém.

Orvostechnikai eszköz.

Forgalmazza: IBSA Pharma Kft. 
1124, Budapest, Fodor u. 54/B. 
www.ialuset.hu

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT21

(87,96 Ft/g)

-%  Ft
2829 Ft* helyett-630 Ft

Vichy Kéztisztító gél, alkoholos, 
200 ml

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

Kozmetikum.

(10,50 Ft/ml)

-%  Ft
2789 Ft* helyett-690 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT20

Kozmetikum.

(7999,00 Ft/csomag)

-%  Ft
9399 Ft* helyett-1400 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT79

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

Az árak 2022. április 2-tól 2022. április 22-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. 04. 02. - 
2022. 04. 08.

1,00 Ft/ml

249,
- Ft

Érvényes: 
2022. 04. 09. - 
2022. 04. 15.

Bradolife fertőt-
lenítő folyékony 
szappan,
különféle, 350 ml

1,71 Ft/ml

599,
- Ft

Érvényes: 
2022. 04. 16. - 
2022. 04. 22.

Bebe ajakír,
különféle, 
4,9 g

61,02 Ft/g

299,
- Ft
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KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSRA JOGOSÍTÓ JEGYEK

Fruisse 
tusfürdő,
különféle, 
250 ml

BÓNUSZPONT+20BÓNUSZPONT+10 BÓNUSZPONT+20

Tantum Verde® Forte
3 mg/ml szájnyálka hártyán 
alkalmazott spray, 15 ml**

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(139,93 Ft/ml)

-%  Ft
3019 Ft* helyett-920 Ft

(16,99 Ft/ml)

-%  Ft
2399 Ft* helyett-700 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT16

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(999,50 Ft/db)

-%  Ft
2669 Ft* helyett-670 Ft

PedicuStop 
Tetűirtó spray fejtetű, lárva 
és serke eltávolítására, 75 ml***
Alkalmazási terület: Fejtetű, lárva és serke 
(Pediculus humanus capitis) fertőzés fi zikális 
kezelésére szolgáló orvostechnikai eszköz.
• Szagtalan
• Egyszerűen alkalmazható száraz hajra
• Felnőttek és gyermekek 

számára 2 éves kortól.

Gyártja: Dr. Theiss Naturwaren 
GmbH, Németország
Forgalmazza: Naturprodukt Kft., 
2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8
Orvostechnikai eszköz, mely 
egyben gyógyászati segédesz-
köznek is minősül.

Orvostechnikai eszközök, melyek 
egyben gyógyászati segédesz-
köznek is minősülnek.

HerbalSept Köhögés elleni 
szirupok, 100 ml***

DUO: A természetes össze-
tevőivel, mint a mályva, a hi-
biszkusz és a méz, csillapítja 
a száraz köhögést és enyhíti 
a torokpanaszokat. 2 éves 
kor felettiek számára alkal-
mazható.
Good Night: Az értékes, 
természetes hatóanyag, 
az izlandi zuzmó védőré-
tegként vonja be az irritált 
nyálkahártyát a szájban és 
a garatban, és csillapítja 
a köhögést. 2 éves kor felet-
tiek számára alkalmazható.

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

Nurofen 200 mg gyógyszeres 
tapasz, 2 db**
A Nurofen 200 mg gyógyszeres tapasz izmok 
illetve az alsó- és felső végtag ízületeinek sérü-
lése (húzódás, rándulás) következtében fellépő 
akut fájdalom rövid távú, helyi tüneti kezelésére 
javallott felnőttek és 16 évnél idősebb serdülők 
számára.

Hatóanyag: Ibuprofén. 
Forgalmazó: 
Reckitt Benckiser Kft. 
1113 Buda pest, Bocskai 
út 134-146. Tel.: (+36) 
1 880 1870, E-mail: 
gyogyszer@rb.com

(199,93 Ft/db)

-%  Ft
4499 Ft* helyett-1500 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT29

Gyógyászati segéd-
eszköznek minősülő 
orvostechnikai eszköz.
CE0373

Utipro® plus, 15 kapszula***

Húgyúti fertőzés tüneteinek kezelésére és 
megelőzésére, vény nélkül kapható készítmény. 
Összetétel: xiloglükán-zselatin, hibiszkusz és 
propolisz. Csak természetesen!

(37,32 Ft/ml)

-%  Ft
3939 Ft* helyett-1140 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT27

Vény nélkül 
kapható 

gyógyszer.

Lejárat:
2022.07.

Hatóanyag: benzidamin. 
Angelini Pharma Magyarország Kft. 
Budapest 1118 Dayka G. u. 3.
Tel: +36 1 336 1614
Email: drugsafety@angelini.hu 
ANG/TAV/2022/08
A dokumentum lezárásának 
időpontja: 2022.01.11

Gyulladáscsökkentő, fájdalom-
csillapító és helyi érzéstelenítő 
hatása segít, ha fáj a torkod.
Tantum Verde® - számíthatsz 
rá, ha fáj a torkod!



Az akciós kínálat patikánként eltérő lehet, kérjük tájékozódjon az érintett gyógyszertárban az adott termék elérhetőségéről! Akciónk a www.pingvinpatika.hu web-
shopban és a Pingvin Patika mobilalkalmazásában is elérhető. A Pingvin Patika mobilapplikációt keresse a Google Play Áruházban (android) és az App Store-ban (iOS).

NAPOK
TAVASZ I

Patikáink listája megtalálható a www.pingvinpatika.hu oldalon.

2022. 04. 04 – 04. 10.

AZ AKCIÓNKBAN RÉSZTVEVŐ MÁRKÁK:

Az akció ideje alatt minimum 30% KEDVEZMÉNNYEL
vásárolhatod meg kedvenc  koz me ti kai termékeidet. Ráadásul, ha a megrendelésedet
a www.pingvinpatika.hu web shopban vagy a Pingvin Patika mobil applikáci ó ban adod le, 
INGYEN SZÁLLÍTJUK KI MINDEN MAGYARORSZÁGI CÍMRE!

KERESD A PINGVIN PATIKÁKNÁL
A LEGNÉPSZERŰBB KOZMETIKAI MÁRKÁKAT!

30% KEDVEZMÉNNYEL
od meg kedvenc  koz me ti kai termékeidet. Ráadásul, ha a megrendelésedet

KEDVEZMÉNY
30%

INGYENES
KISZÁLLÍTÁS!

minimum
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Az isiászos fájdalom a gerinc alsó részéből 
indul ki, és kisugárzik az egyik vagy akár 
mindkét lábba. Ennek a fájdalmas beteg-
ségnek leggyakoribb tünetei:
• szúró fájdalom a fenékben és az egyik 

lábban
• égő és bizsergő jellegű fájdalom
• fájdalom, amely ülő helyzetben fokozódik
• a legsúlyosabb esetben a hólyag és bél ürí-

tése feletti kontroll elvesztésével jár

Az isiásznak számos kiváltó oka lehet:
• porckorongsérv (az esetek 90%-ában)
• közvetlen sérülés
• tumor
• gerincfertőzés
• Spondylolisthesis (vagy elcsúszott csigo-

lya)
• Spinalis stenosis (gerincvelő-átjáró szű-

kület)
• Cauda equina-szindróma

Ez a gyakran elviselhetetlen fájdalom 
több módon is kezelhető:
• rendszeresen végzett hátizom-erősítő 

gyakorlatokkal
• kemény matracon történő alvás
• megfelelő testtartás
• megfelelően beállított ülés és háttámla 

az autóban
• megfelelő emelési technika elsajátítása

A 6 leghatékonyabb gyakorlat az isiászos 
fájdalom enyhítésére 

1. Térdínfeszítő gyakorlat
Üljön a földre egyenes háttal és kinyújtott 
lábakkal. Lélegezzen mélyeket, kilégzéskor 
csípőjével hajoljon előre, és érintse meg a 
lábujjait. Tolja kulcscsontját a lábfeje felé, 
és tartsa ezt a pózt fél percig.

2. Térdemelés
Feküdjön a hátára, a térdeit hajlítsa be 90 
fokos szögben, karjait teste mellett a talajon. 
Emelje a lábait nagyjából lábfej magasság-
ba a talajtól, majd lassan engedje le őket. 
Ötször ismételje!

3. Piriformisfeszítő gyakorlat
Feküdjön a hátára, és hajlítsa be a térdeit. A 
sarkát nyomja a feneke felé, keresztezze az 
egyik lábát a másikkal, és pihentesse a bo-
káját. Feszítse meg a csípőjét, és tartsa így 
20 másodpercig. Majd váltsa a lábat, és tart-
sa meg szintén 20 másodpercig. A még in-
tenzívebb hatás érdekében ki is nyomhatja a 
lábát.

4. Térdet a mellkashoz
Miközben a hátán fekszik, hajlítsa be a lábát 
90 fokos szögben, a lábfejek legyenek szo-
rosan a talajon. Kezeivel fogja át az egyik 
térdét, és húzza a mellkasához, majd enged-
je vissza hátát a talajra. Tíz ismétlést végez-
zen!

5. Hátnyújtás
Feküdjön arccal lefelé, a lábak és a karok 
legyenek nyújtva a talajon. Az ujjakat he-
lyezze szemmagasságba. Nyomja ki magát 
úgy, hogy a háta boltívet formázzon, és tart-
sa meg ezt a testhelyzetet 5-10 másodper-
cig. Engedje vissza a hátát lassan, és végez-
zen tíz ismétlést.

6. A farizom megfeszítése
Feküdjön a hátára, térdeit hajlítsa be 90 fo-
kos szögben. Emelje meg a bal lábát, és a 
bokáját tegye a jobb combjára. Ölelje át a 
jobb combját, húzza magához közel, és tart-
sa meg 20-30 másodpercig ezt a testhelyze-
tet. Ismételje háromszor, majd váltson lábat!

Az isiászt és 
 a derékfájdalmat 

a deréktájékon 
található idegek 

nyomása vagy 
irritációja váltja ki; 

napjaink igen gyakori 
jelensége.

gyakorlat 
isiász és 

derékfájás 
ellen
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beszéljünk komolyan21beszéljünk komolyan 20 beszéljünk komolyan21

A volt élettársnak is 
járhat tartásdíj 

A végbélrepedés (anális 
fisszúra) a végbélcsatornát 
belülről bélelő nagyon 
érzékeny nyálkahártya 
laphámrétegében keletkezett 
repedés, beszakadás 
következtében kialakult 
hosszanti seb vagy 
fekély. Tipikus tünete a 
székletürítéskor jelentkező 
fájdalom, valamint az 
élénkpiros vér a székleten 
vagy a vécépapíron.

A végbélrepedés nagyon jól 
kezelhető ülőfürdővel. A fürdőkád-
ba – vagy ha van, akkor kifejezetten 
ülőfürdőzésre alkalmas kádba 
– engedjen langyos vizet, ehhez 
öntsön kamillakivonatot. Ehhez 
1 csésze szárított kamillavirágot 
forrázzon le kb. 1 liter vízzel, és fedő 
alatt hagyja állni 5 percig, majd 
szűrje le, és a kivonatot öntse  
a kádban lévő vízhez. Hagyja az 
egészet langyosra hűlni, mielőtt 
beleül. Csak az altestét lepje el 
a víz, a lábait tegye ki a vízből, 
és ülő helyzetben tartózkod-
jon. Viseljen felsőruházatot, és a 
meghűlés megelőzése érdekében 
– különösen hidegebb évszakokban 
– viselhet zoknit és pulóvert is.A víz 
hőmérsékletét 10-15 percen belül 
meleg víz hozzáadásával emelje 
36 Celsius-fokról 40 Celsius-fokra. 
Rövid, hűs zuhanyzás után aján- 
lott egyórányi ágynyugalom.  
Az ülőfürdő támogatja a végbél-
nyílás körüli területek vérkerin- 
gését. Ez erősíti a terület ellenálló 
képességét, és hozzájárul a jobb 
gyógyuláshoz.

A jótékony  
ülőfürdő

Végbélrepedés bármely életkorban kiala-
kulhat férfiaknál és nőknél egyaránt. Külö-
nösen gyakori, hogy 30 és 40 éves kor kö-
zött keletkezik. Az anális fisszúra lehet akut 
vagy krónikus. Néhány szakértő a végbélre-
pedés kialakulási mechanizmusa alapján 
történő besorolást javasol, ennek megfelelő-
en az anális fisszúra lehet spasztikus (gör-
csös), ez az akut megfelelője, illetve lehet 
gyulladásos, ami a krónikus formának felel 
meg.

Megfelelő kezelés hiányában az akut vég-
bélrepedés krónikussá válhat, a nem megfe-
lelően kezelt krónikus végbélrepedés pedig 
a végbélnyílás kóros elváltozásaihoz vezet-
het: a végbélnyílás körüli bőr megvastagod-
hat, ami zavarja a tisztálkodást, higiénét; 
úgynevezett anális fibróma (jóindulatú kö-
tőszöveti csomó) jelenhet meg a végbélnyí-
lásban; a fekély körül heges, dudoros szö-
vetszaporulat alakulhat ki; fisztula (sipoly) 
képződhet, begyulladhat és elfertőződhet, 
krónikus vérvesztéssel vérszegénységet és 
vashiányt okozhat, a hosszú ideig fennálló, 
újra meg újra hegesedő seb pedig kedvez a 
daganatos átalakulásnak is.

A végbélrepedés okai és 
rizikófaktorai
Feltehetően a széklet minősége nagy szere-
pet játszik abban, hogy kialakul-e. Annál, 
aki például székrekedéstől szenved, tehát 
kemény a széklete, nagyobb valószínűség-
gel alakulhat ki végbélrepedés. A székletürí-
tés közbeni erős nyomás, erőlködés növeli a 
veszélyét annak, hogy megsérül a végbél-
csatorna érzékeny nyálkahártyája. Azonban 
a hasmenés és a kásás széklet is növelheti a 
végbélrepedés kialakulásának kockázatát 
maró hatása miatt.
Egy további rizikófaktor az aranyér, amely-
nek következtében a végbélcsatorna káro-
sodik, és így könnyebben beszakadhat. Fer-
tőzések, például cryptitis (egy, a végbél 
területén kialakult gyulladástípus), a vég-
bélcsatorna csökkent vérellátása, valamint a 
végbélzáró izom görcse is vezethet végbél-
repedéshez. Néha már valamilyen meglévő 
betegség, például Crohn-betegség követ-
keztében alakul ki az anális fisszúra (má-
sodlagos anális fisszúra).

Hogyan kezelhető a 
végbélrepedés?
Kezelésére elsőként konzervatív (nem sebé-
szi) terápiás módszereket alkalmaznak, így 
fájdalomcsillapító krémeket, kenőcsöket, 
ülőfürdőket. Az akut végbélrepedés ily mó-
don jól gyógyítható. A krónikus végbélrepe-
dés esetében azonban előfordulhat, hogy a 
konzervatív módszerek eredménytelenek, 
és akkor fontolóra kell venni a műtét lehető-
ségét is.
Akut anális fisszúra esetén inkább felületi 
nyálkahártya-sérülésről van szó, amelyet 
például kemény széklet okozhat. Konzerva-
tív kezeléssel jól gyógyítható. A krónikus 
végbélrepedés az akut végbélrepedésből 
alakul ki. Az akut nyálkahártya-sérülés 
ugyanis megfelelő kezelés híján mély fe-
kéllyé válik, és a sebszélek hegesednek. 
Idővel hegesedik és fibrotizál a belső zá-
róizom is. A végbélnyílás környékén heges 
szövetszaporulat, úgynevezett előörscsomó 
alakulhat ki. Az állandó gyulladások és az 
elégtelen vérellátás lassítja a sebgyógyulást. 
Gyógyulás többnyire csak műtéttel érhető 
el, azonban krónikus végbélrepedés esetén 
is mindig a konzervatív kezelési lehetősége-
ket részesítik előnyben, mivel a műtét a 
székletinkontinencia (a székletürítés kont-
rollálásának elvesztése) kockázatával jár.

A végbélrepedés tünetei
A végbélrepedés jellegzetesen szúró vagy 
égő fájdalmat okoz székletürítés közben. A 
fájdalom székletürítés után rögtön meg-
szűnhet, de az is előfordulhat, hogy rövid 
fájdalommentes szakasz után ismét vissza-
tér és órákig eltart.
A végbélcsatorna speciális nyálkahártyájá-
nak repedése következtében gyakran élénk-
piros véres foltok láthatók a vécépapíron 
vagy a székleten. A végbélnyílás környékén 
viszketés, égő érzés vagy nedvedzés jelent-
kezhet.

Egy ördögi kör alakul ki, mivel a végbélre-
pedés erős fájdalmat okoz, ami miatt a beteg 
igyekszik visszatartani a székletét, emiatt 
azonban székrekedés következik be. A meg-
keményedett széklet azonban a sebet még 
inkább ingerli, a repedés mélyebbé válhat. 
Ez tovább növeli a fájdalmat. Ennek követ-
keztében pedig a végbélzáró izom begör-
csöl, ami tovább fokozza a problémát szék-
letürítéskor. A végbélcsatorna vérellátása az 
izmok görcsös megfeszülése miatt romlik, 
ami miatt a gyógyulási folyamat lelassul. 
Nagyon fontos megtörni ezt az ördögi kört.
Hogyan lehet megelőzni a végbélrepedést?

Hashajtó szereket alkalmazni csak kivételes 
esetekben szabad. Ezek – gyakori alkalma-
zás mellett – ugyanis megzavarják az 
emésztési folyamatok szabályozását, és 
fontos ásványi anyagokat vonnak el a szer-
vezettől. Ennél sokkal jobb megoldás a bal-
lasztanyagokban gazdag ételek fogyasztása: 
az élelmi rostok megnövelik a béltartalom 
térfogatát, és ezáltal serkentik az emésztést. 
Így megelőzhető a székrekedés. Ezek az 
egészséges élelmiszer-alkotórészek megta-
lálhatóak a gyümölcsökben, zöldségekben, 
teljes kiőrlésű gabonatermékekben.
Szintén fontos odafigyelni a megfelelő 
mennyiségű folyadék fogyasztására (első-
sorban tiszta víz, édesítetlen gyümölcstea 
formájában), különösen rostbevitel mellett! 
Elengedhetetlen a rendszeres testmozgás is. 

Így kezelje a fájdalmas  
végbélrepedést
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* Visszeres panaszok esetén
Az akció 2022.04.02-2022.04.22. között, vagy a készlet erejéig érvényes a Pingvin Patikákban. 
A Dimotec 1000 mg fi lmtabletta mikronizált diozmin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
További információ kérhető: Kéri Pharma Hungary Kft., 4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7. Az anyag lezárásának dátuma: 2022.03.10. DIMO/P/2022/04/01

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY

KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Dimotec A KOMPLEX VÉNAVÉDELEM

3-AS HATÁS   a visszeres panaszok ellen

1. NYIROKKERINGÉS-
SERKENTŐ

LÁB-
DAGADÁS,

ÖDÉMA

3. VÉNAVÉDŐ-
ÉS TONIZÁLÓ

NEHÉZLÁB-
ÉRZÉS

2. GYULLADÁS-
CSÖKKENTŐ

FÁJDALMAS, 
GYULLADT 

EREK

Az akció 2022.04.02-2022.04.22. között, vagy a készlet erejéig érvényes a Pingvin Patikákban. 
A Dimotec 1000 mg fi lmtabletta mikronizált diozmin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.

ÉS TONIZÁLÓCSÖKKENTŐ

Fogyasztói ár:
6 979 Ft

Akciós ár:
4 999 Ft
83,32 Ft/db

-28%
megtakarítás: 1980 Ft KlöszGyörgy
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Eredetileg Johann Justus Georg Kloess néven 
született 1844. november 15-én Darmstadtban, 
evangélikus családba. Gyógyszerészeti, vegyé-
szeti és fényképészeti tanulmányok után Bécsben 
kezdte meg pályáját. A diploma megszerzése után 
1865-ben a mesterlegények korabeli szokása szerint 
vándorútra kelve bővítette látókörét. Két társával 
1866 körül érkezett Pestre, majd fényirdát nyitottak, 
amelyet rövidesen egyedül működtetett. Alapító tag-
ja lett a Magyar Fényképészek Egyletének, egyike 
a bécsi világkiállítás fotózásának monopoljogával 
rendelkező hatfős csoportnak.
1870-ben Zeller Karolinát vette feleségül, fiuk, Pál 
1874-ben született. Kiss József ezt írta róla: „Klösz 
György Németországból származott hozzánk, de 
szívben-lélekben magyarrá lett. Boldog volt, ha ma-
gyarul beszéltek vele.”
Ekkor kezdte meg a budapesti látképek készítését és 
forgalmazását. 1875-ben megörökítette a megáradt 
Ördög-árok pusztításait, 1876-ban pedig, csónakkal 
szállítva felszerelését, a Dunától elöntött partokat. 
1877-ben az új Ferenciek Bazárában, a mai Kossuth 
Lajos utcai kapu felett rendezte be új, kétemeletes 
műtermét. 1878–79-ben újra árvizeket fotografált 
Miskolcon, Egerben, majd a legnagyobbat Szege-
den. 1879-ben kőnyomdát állított fel, és ettől kezdve 
a sokszorosítóipar felé fordult. 1882-ben villát és 
nyári műtermet épített a Svábhegyen. 
1885-ben az Országos Általános Kiállításon bemu-
tatta az egész Andrássy utat 1:100 léptékben leképe-
ző panorámasorozatát. 1894-ben operatőrcsapatával 
fényképezte Kossuth Lajos temetési menetét. Fény-
képsorozatokat készített a városrendezés miatt bon-
tásra váró házakról. 1892-ben a Hunfalvy utcában 
épült fel saját villája, 1894-től házat, műtermet és 
nyomdát, bérházat emeltetett a Városligeti fasoron.
A millenniumi kiállításról legalább hétszáz képet 
készített, önállóan is kiállított, fotóit számos pavilon 
szerepeltette anyagában. Felvételei sorra jelentek 
meg a kor sajtójában, kitüntetései szaporodtak.
Fiát a bécsi grafikai főiskolán taníttatta, de ő maga 
is fényképész lett. 1903-ban a 29 éves Pált társtulaj-
donossá tette, a céget ettől kezdve Klösz György és 
fia udvari fényképészeti, térképészeti és kőnyomdai 
műintézet néven jegyezték egészen az 1948-as álla-
mosításig. Az 1906-ban alakult Magyar Fényképé-
szek Országos Szövetsége alelnökévé választotta. 
Bár fokozatosan visszavonult, ebből az időből valók 
a távbeszélő-hálózatról készített felvételei. 1913. 
július 4-én hunyt el. Sírja a Kerepesi temetőben ta-
lálható. 
Bár budapesti városképei a legismertebbek, Gödöl-
lőn, Zsámbékon nagyobb méretre is dolgozott, kü-
lön sorozatot készített a Dunakanyarban Visegrád és 
környéke címmel, majd távolabbi tájakra, Hévízre, 
Sümegre, Salgótarjánba, sőt, Zólyomra, Selmecbá-
nyára is elutazott. A lényeget fogalmazta meg Lugo-
si Lugo László a múltunk elidegeníthetetlen részét 
alkotó hagyatékról: „Klösz György a 19. század 
pillantása.” Budapesten hunyt el 1913. július 4-én.

Klösz György fényképész, festő, a magyarországi 
városfotózás úttörője és egyik legjelentősebb alakja 

gyógyszerészdiplomával a zsebében fotózta végig  
a századforduló előtt álló Budapestet.
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– Van egy álma, létrehozni Szeged első 
hospice-házát. Honnan az indíttatás?
– A hospice-ellátással először gyógytor-
nászként találkoztam. Ennek célja, hogy 
a végstádiumnál tartó daganatos betegek 
számára biztosítson méltó körülményeket 
életük utolsó heteihez, hónapjaihoz. Ez a 
beteg otthonában, egy kórház hospice-osz-
tályán vagy egy önálló hospice-házban 
valósulhat meg. Utóbbira óriási lenne az 
igény; hazánkban mégis alig működik 
hospice-ház, sajnos Szegeden sem. A 
hospice-házban olyan segítséget kap az 
ember, ami megilleti őt a hosszú út végén. 
Kezdő gyógytornászként elvégeztem 
egy hospice-tanfolyamot, hozzáteszem, 
nehezen szántam rá magam: nem vonzott 
az elmúlás sok megpróbáltatással, lelki 
terheltséggel járó időszaka. Óriásit fordult 
velem a világ, a képzés megváltoztatta az 
élethez való viszonyomat. A hospice nem 
a halálról, hanem az élet utolsó heteiről, 
hónapjairól szól. Megtiszteltetésként élem 
meg, hogy egy életút végén ott lehetek, 
segíthetek a betegnek, hozzátartozónak. 
Kevés ennél magasztosabb munkáról 
tudok. 
– Hogyan segíti elő a megvalósítást?
– Egyrészt magánemberként támogatom a 
Szegedi Hospice Alapítványt, amely égisze 
alatt dolgozom. Másrészt edzőként régóta 
gyűjtök a hospice házra: a nálam edző 
barátaimtól kapott „gázsimból” minden 
hónapban utalok a Szegedi Hospice Alapít-
vány számlájára. És lelkesen kampányolok 
az ügy mellett: megtett kilométereimet 
eladom, a tehetősebbeket a hospice-ellátás 
fontosságáról győzöm meg. Tudom, hogy 
hosszú az út a célig, de nap mint nap ez 
hajt előre. 
– Miért éppen a futás?
– Számomra a futás jelenti a pihenést, ez 
kapcsol ki igazán. Még nyaraláskor is az 
az első, hogy elmegyek futni. Ha két napig 
nem futok, gyorsan kötözködő, zsörtölődő 
vénemberré változom. Így nekem a családi 
béke miatt is futnom kell! De bármennyire 
is fontos számomra a futás, nem mehet a 
családom rovására. Ezért olyan szabályokat 
állítottam fel magamnak, amelyek segítsé-
gével fenn tudom tartani ezt az érzékeny 
egyensúlyt a futás és a szeretteim között.  
A futások, versenyek után nem fekszek 
egész nap az ágyban, mint valami szuper-
hős, hanem aktívan részt veszek 
a családom életében. 
– Miért lett hobbifutóból ultrafutó,  
majd futóedző?
– Magamon a futással már segítettem: 
lefogytam, tudatosabb, egészségesebb és 

eredményesebb futó lettem. Így többször 
körbefutottam a Balatont, számtalan terep-
versenyen indultam, többszörös ironman 
vagyok, közel 60-szor teljesítettem 100 
kilométeres vagy afeletti versenyt. Azért 
vagyok a világon, hogy másoknak is 
segítsek álmaik elérésében. Fő célom, hogy 
megerősítsem bennük a hitet: ők is képesek 
elérni a „lehetetlent”. Gyógytornászként 
2007-től ezt gyakorlom, most pedig 
futóedzőként folytatom küldetésemet. Sze-
retném, ha minél többen megtapasztalnák, 
átélnék azt a csodát, amit én a sportolás, 
a mozgás, a futás során érzek; ha minél 
többen felismernék magukban a bennük 
rejlő bajnokot. 
– Az életmódját mennyiben  
változtatta meg a futás? 
– Általános iskolában kövér kisfiú voltam, 
hetedikesen 70 kg. Fogyni akartam, ezért 
kezdtem el sportolni. Az évek múlásá-
val minden fellelhető diétás módszert 
kipróbáltam, azonban egy se hozott tartós 
és átütő eredményt. Négy éve kaptam egy 
könyvet, amely a teljes értékű élelmiszerek 
fogyasztásáról és az állati eredetű élelmi-
szerek szervezetre gyakorolt hatásairól 
szól. Ez gyökeresen megváltoztatta a gon-
dolkodásomat és ezzel együtt az életemet. 
Fokozatosan hagytam el az állati eredetű 
élelmiszereket, egyszer csak azt vettem 
észre, hogy nem fogyasztok semmilyen 
állati eredetű élelmiszert. Ez a változás 
nagymértékben befolyásolta a sporttel-
jesítményemet és a mindennapjaimat. A 
vegetarianizmus minden pozitív élettani 
folyamatát megtapasztaltam, és folyamato-
san érzem. Mindez elég volt ahhoz, hogy 
végleg letegyem a voksom a teljes értékű 
növényi alapú étkezés mellett. A leghasz-
nosabbnak az olajos magvakat, azon belül 
is a dióféléket és a paradiót emelem ki. A 
legkárosabbnak a húst tartom. És van még 
valami: megismertem a Buteyko-módszert.
– Ennek mi a lényege?
– Amióta futok, igyekszem minden részlet-
re kitérően, felkészülten sportolni. Valamire 
azonban sokáig rá se hederítettem, ez pedig 
a légzés. Azonban egy erről szóló könyv 
nemcsak a futási módszeremet változtatta 
meg teljesen, hanem az egész életemet 
is. Ennek hatására megismerkedtem a 
Buteyko-módszerrel, és hamarosan az 
edzéseimen is alkalmaztam. Ennek köszön-
hetően alakítottam ki légzéskontroll-alapú 
edzésmódszeremet. A Buteyko nem csak 
egy légzési szisztéma. Sajátos életmód, 
amely az élet számos pontján megnyil-
vánul, például alvásban, evésben, még az 
orrfújásban is. Az egész életemet megvál-
toztatta: a folyamatos szipogásom napról 

napra megszűnt, nem stresszelek, jobbat 
alszom, futáskor alacsonyabb pulzusszám-
mal ugyanolyan, sőt, nagyobb teljesítményt 
érek el. A versenyek végére nem savasodik 
el a lábam. A regenerálódási időm haté-
konyabb és gyorsabb. Persze a változások 
csakis a Buteyko helyes megtanulásával és 
rendszeres gyakorlásával érhetők el.
– Egyedülálló módon a natúr frissítés 
híve, mit jelent ez?
– Az évek során számos frissítési módszert 
kipróbáltam. Habzsoltam az energiasze-
leteket, kartonszám vettem a géleket, 
fehérjeporokat, és mindent, amit a piac 
kínál. Aztán egy futás történetéről szóló 
könyvet olvasva elgondolkodtam: a futás 
egyidős az emberiséggel. Amióta létezik 
ember és futás, azóta frissítés is. Vagyis a 
tökéletes frissítés évmilliók óta elérhető – a 
természetből. Ekkor kezdtem el kiiktatni 
– először az edzéseimről, majd a verse-
nyeimről is – a mesterséges frissítőket. A 
természetben fellelhető ételek után kutat-
tam, amelyekkel ugyanazt a teljesítményt 
érhetem el. Ma már a versenyek alatt 
nem használok mesterséges frissítést. Se 
géleket, se bogyókat, se porokat, semmit. 
Magam kísérletezem, készítem, sütöm az 
energiagolyókat, süteményt, egyéb ételt. 

Bódi István   
ultrafutó 1985. március 8-án született Székely- 
udvarhelyen. 15 éve fut, gyógytornászként és 
futóedzőként dolgozik. Megközelítőleg 60 100 
kilométeres vagy afeletti teljesítménytúrát (kez-
detben gyalogolva, majd futva) teljesített. Például: 
ULTRABALATON 2018, 8. helyezett, Kazinczy 200, 
Mátra 115, Vadrózsa 160, Beac Maxi 110, Iszinik 
100, Kesapiz 100, Rockenbauer 130, Vadregényes 
Börzsöny 110, Kinizsi 100, Szondi 100, Herman Ottó 
110, Turul 130, Iszkiri 100, Kék Balaton 100. Több-
szörös ironman. Családjával Szegeden él.

N
év

je
g

y

portré2525

Fo
tó

: J
en

ei
 L

ev
en

te

„Egy hospice- 
 házért futok”

István
Bódi

A futók körében 
ismerősen cseng 
Bódi István neve, 
aki 2007 óta fut és 
teljesítménytúrázik, 
sőt, 2011 óta 
ultrafutóként is 
jegyzik. Nemes célt 
tűzött ki maga elé: 
futóként és edzőként 
azért dolgozik, hogy 
közreműködésével 
Szegeden is 
megvalósulhasson  
egy hospice-ház. 
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www.beres.hu

Béres Koleszterin 
Kontroll  
filmtabletta, 60 db
A Béres Koleszterin Kontroll 
filmtabletta napi 1,5 g növényi szterint 
(3 db filmtabletta/nap) tartalmazó 
étrend-kiegészítő készítmény. 
Étrend-kiegészítő készítmény.

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

Actival Kid eperízű  
rágótabletta, 30 db
Cukormentes, sztíviával is édesített 
komplex multivitamin készítmény 
természetes aromával.
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres Actival Kid 
Omega-3 Gumivitamin  
gumitabletta, 30 db
Cukormentes gumivitamin készítmény, mely 
DHA omega-3 zsírsavat is tartalmaz. A DHA 
hozzájárul a normál agyműködés és látás 
fenntartásához (a kedvező hatás napi 250 mg 
DHA bevitelével érhető el).
Étrend-kiegészítő készítmény.

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

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

CalciviD Extra-D  
filmtabletta, 60 db
Kalcium- és D-vitaminhiány megelőzésére  
és kezelésére időseknek. 
Vény nélkül kapható gyógyszer.

Elsősegély a sebápolásban. Spray termékformájának 
köszönhetően gyors, foltmentes megoldást nyújt sebek és 
sérülések szakszerű ellátásában. Kettős támogatás: megelőzi  
a fertőzéseket és elősegíti a sebgyógyulást. 

Gyógyászati 
segédeszköznek minősülő 

orvostechnikai eszköz.

Béres 
PrimoMed  

sebápoló 
spray, 60 ml

Béres 
PrimoMed  
sebápoló 
spray, 150 ml

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

AKCIÓS ÁR
2 499 Ft
Eredeti ár: 3 339 Ft

83,3 Ft/db

-25%

AKCIÓS ÁR
1 299 Ft
Eredeti ár: 1 669 Ft

43,3 Ft/db

-22%

AKCIÓS ÁR
2 999 Ft
Eredeti ár: 4 149 Ft

99,97 Ft/db

-28%

AKCIÓS ÁR
1 599 Ft

Eredeti ár: 2 099 Ft
17,77 Ft/db

-24%
AKCIÓS ÁR

2 599 Ft
Eredeti ár: 3 409 Ft

43,32 Ft/db

-24%

AKCIÓS ÁR
1 999 Ft

Eredeti ár: 2 809 Ft
33,32 Ft/ml

-29%

AKCIÓS ÁR
2 599 Ft
Eredeti ár: 3 589 Ft

17,33 Ft/ml

-28%

AKCIÓS ÁR
2 399 Ft
Eredeti ár: 3 279 Ft

39,98 Ft/db

-27%
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Több populációs szintű vizsgálatban számoltak be arról, hogy a dióféléket rendszeresen 
fogyasztók alacsonyabb testtömeggel, testtömegindexszel és kisebb derékkörfogattal 
jellemezhetőek. A jelenség okának felderítésével már régóta foglalkoznak a tudomá-
nyos kutatások.
Egy tudományos folyóiratban publikált összefoglaló cikk 20 olyan klinikai vizsgálat 
eredményeit gyűjtötte össze, amelyekben egy-két, vagy akár három marék diófélét 
(dió, pisztácia, pekándió, földimogyoró, mandula, makadámdió) adtak általában elhí-
zott emberek étrendjéhez, és a súlyváltozásukat vizsgálták. A vizsgálatok általában pár 
héttől hat hónapig tartottak.
A legtöbb vizsgálatban súlygyarapodásra számítottak, de ezzel ellentétben a legtöbb 
esetben nem változott a résztvevők súlya, vagy csak nagyon enyhe, statisztikailag sem 
számottevő mértékben nőtt. Még meglepőbb, hogy azokban a vizsgálatokban, ame-
lyekben az étrend kalóriatartalmának egy részét „cserélték le” diófélékre (vagyis tulaj-
donképpen nem vittek be kevesebb kalóriát, mint korábban), sok esetben tapasztaltak 
nem várt súlycsökkenést.
Ezek az eredmények további vizsgálatokra sarkallták a kutatókat, ahol a diófélékből 
származó extra kalóriák testsúlyra kifejtett hatását más, ugyanolyan kalóriatartalmú 
nassolnivalókhoz, mint például cukorkához és sós perechez hasonlították. Az előbbi-
ekben leírt eredmények alapján nem meglepő módon a dióféléket (ez esetben földimo-
gyorót és pisztáciát) fogyasztó résztvevők testsúlya nem változott (vagy éppenséggel 
csökkent az egyéb nassolnivalót fogyasztókhoz képest).
Egy klinikai vizsgálatban túlsúlyos embereknek a hagyományos étrendjükön felül egy 
kisebb (42 g) vagy nagyobb (70 g) adag pisztáciát kellett elfogyasztaniuk naponta, 
12 héten keresztül. A vizsgálat végén a testsúlyváltozásukat pisztáciát nem fogyasztó 
kontrollcsoporthoz viszonyították. Az a meglepő eredmény született, hogy mindhárom 
csoport megtartotta a testsúlyát. Hogyan lehetséges ez? Hová tűnt az az akár több tíz-
ezernyi kalória?
A diófélék testsúlyra kifejtett meglepő hatására mutattak rá azok az epidemiológiai 
vizsgálatok, amelyek szerint azoknak a személyeknek volt a legkisebb a testsúlyuk, a 
testtömegindexük és a derékkörfogatuk, illetve azok súlyváltozása volt a legkisebb a 
vizsgált időtartamban (1–8 év), akik a legtöbb diófélét fogyasztották.
Egy másik vizsgálatban a túlsúlyos résztvevők egyik csoportjának gyümölcsshake-ben 
diót, egy másik csoportnak pedig olajat és dióaromát adtak reggelente (a két ital nem 
volt megkülönböztethető íz alapján). Pár nap elteltével a reggel diós italt fogyasztó cso-
port nagyobb jóllakottságról számolt be dél környékén, mint a dióaromával ízesített, 
de azonos kalóriatartalmú italt fogyasztó csoport tagjai. Ez azt látszik igazolni, hogy 
a jóllakottságérzet fokozásával az olajos magvak tényleg hozzájárulhatnak a csökkent 
kalóriabevitelhez.

A diófélék és az egyéb olajos magvak rengeteg értékes 
tápanyagot – és nem kevés kalóriát – tartalmaznak. Ér-
dekes módon azonban, bárhogy is vizsgálják, úgy tű-
nik, hogy a diófélék rendszeres fogyasztása nem járul 
hozzá az elhízáshoz, sőt épp ellenkezőleg, segít meg-
tartani a súlyunkat, vagy akár a fogyást is elősegítheti.

Dr. Crul-Tóth Noémi cikke

A diófélék 
és az eltűnt kalóriák
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Elkészítése:

 

 
 
 

Elkészítése:Hozzávalók:

• 1 fej vöröshagyma
• olaj
• 2 gerezd fokhagyma
• 40 dkg darált hús
• só
• bors
• 1 tk. római kömény
• 4 db kaliforniai paprika
• 2 db paradicsom
• 15 dkg sajt

A megtisztított és apró kockára 
vágott vöröshagymát megdinsztel-
jük a forró olajon. Amikor a hagyma 
kezd üvegesedni, beletörjük a zúzott 
fokhagymát, és együtt pirítjuk, majd 
hozzáadjuk a darált húst, amit fehé-
redésig sütünk. Ízlés szerint sózzuk, 
borsozzuk, és megszórjuk római 
köménnyel. Nagyon kevés vizet 
öntünk alá, és puhára pároljuk. A 
paprikákat megmossuk, kettévág-
juk, kivágjuk a magját. A paprikákat 
megtöltjük a darált hússal, a tetejé-
re teszünk egy szelet paradicsomot, 
és megszórjuk reszelt sajttal. Elő-
melegített sütőben 170 fokon 25-30 
percig sütjük, míg a sajt megpirul.

Hozzávalók:

 

Darált hússal töltött  
kaliforniai paprika

Barackos-csokis  
muffin
Gyors, finom, gyümölcsös falatka –  
kezdő szakácsok figyelmébe is.

Mutatós és tartalmas főételként kínáljuk ezt 
a kaliforniai paprikából készült fogást.

A tésztához:
• 30 dkg finomliszt
• 10 dkg cukor
• 3 ek. napraforgóolaj
• 2 ek. méz
• 1,5 dl tej
• 5 dkg vaj
• 1 db tojás
• 1 csomag vaníliás cukor
• 2 kk. sütőpor
• 3 db őszibarack
• 8 dkg csokoládé

A töltelékhez:
• 2 dkg csokoládé
• 1 teáskanál napraforgóolaj

R E C E P T E K

Kimérjük a hozzávalókat, a 
barackot és a csokit feldara-
boljuk, előmelegítjük a sütőt. 
A csoki és a barack kivételé-
vel mindent beleteszünk egy 
tálba, és robotgéppel alig pár 
perc alatt homogén anyaggá 
keverjük. Óvatosan beleke-
verjük a csokit és a barackot. 
A masszát muffinformába 
vagy kapszlikba adagoljuk, 
20-25 percig sütjük. Pár koc-
ka csokit félretéve, pici olajjal 
felhevítve a megsült muffinok 
tetejére csorgatjuk.
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Egy földesúr vett magának a városban egy kopókölyköt, s haza-
vitte a faluba a bundaujjában. Megszerette a kiskutyát, s benn a 
szobában nevelte. A kiskutya megnőtt, Druzsok lett a neve.
Eljárt az úrral vadászni, őrizte a házat, eljátszott a gyermekekkel.
Egyszer befutott egy kutya a kertjükbe. Egyenesen a kert útján 
futott, a farkát leeresztette, a szája nyitva volt és a nyála csorgott. 
A gyermekek a kertben voltak.
A földesúr meglátta a kutyát, s odakiáltotta:
– Gyerekek! Szaladjatok hamar haza; veszett kutya!
A gyermekek hallották, hogy mit kiáltott az apjuk, de nem lát-
ták a kutyát, s egyenesen szembefutottak vele. A veszett kutya rá 
akart rohanni az egyik gyermekre, de ebben a pillanatban Dru-
zsok rávetette magát, s marakodni kezdtek.
A gyermekek elszaladtak, de mikor Druzsok visszajött, nyöször-
gött, és véres volt a nyaka.
Tíz nap múlva Druzsok elkedvetlenedett, nem evett, nem ivott, 
s rátámadt egy kiskutyára, hogy megmarja. Akkor bezárták egy 
üres szobába.
A gyermekek nem értették, miért zárták be Druzsokot, s odalo-
póztak titokban, hogy megnézzék a kutyát.
Kinyitották az ajtót, s elkezdték Druzsokot szólítgatni. Druzsok 
majdnem leverte őket a lábukról, kirohant az udvarra, s befeküdt 
a kertben egy bokor alá. Mikor a gyermekek anyja meglátta a ku-
tyát, nevén szólította, de Druzsok nem fogadott szót, nem csóvál-
ta a farkát, s nem is nézett reá. Szeme zavaros volt, szájából nyál 
csorgott. Akkor a birtokosasszony hívatta a férjét, s így szólt:
– Jöjj hamar; valaki kiengedte Druzsokot, már egészen meg van 
veszve. Tégy vele valamit, az Isten megáldjon.
A birtokos fogta a puskáját, s odament Druzsokhoz. Megcélozta, 
de amikor célzott, reszketett a keze. Lőtt, de nem a fejét, hanem 
a farát találta.

Üvöltött a kutya, s elbújt.
Közelebb ment a gazdája, hogy megnézze, mi a baja. Véres volt 
Druzsok egész fara, a két hátsó lábát a golyó szétzúzta. Mégis 
odacsúszott a gazdájához, s elkezdte a lábát nyalni. Megremegett 
a földesúr, sírva fakadt, s befutott a házba.
Akkor vadászt hívtak, a vadász egy más puskával halálosan elta-
lálta a kutyát, s magával vitte tetemét.

kikapcsolódás 30
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Milyen vitaminokra van szükség tavasszal is?

Tavasszal fokozottan szükséges a 
C-vitamin, B-vitamin a korom-
nál fogva is. Ezeket rendszeresen 
pótoljuk! Szerencsére mindent 
megtalálunk a Pingvin patikában.

Gabriella (48),  
szociális gondozó, Derekegyház

Erika (35),   
szociális gondozó, Tiszatenyő

Egész évben szükség van vitami-
nokra, különösen tavasszal, amikor 
a szervezet raktárai kiürülnek. 
Szedhetünk A-, B-, C-, D-vitamint 
a jó egészség megőrzéséhez.

Az A-, C-, D-vitamin ilyenkor is 
segíthet, valamint a B-vitamin is 
jótékony hatással bír tavasszal is. Én 
folyamatosan szedem a magnéziu-
mot és a kollagént is a magas inten-
zitású mozgásos életmódom miatt.

A fontosabb vitaminok, amelyekre 
tavasszal is szükségünk van: B-, C-,  
D- és E-vitamin. 

Sándor (78),   
nyugdíjas, Derekegyház

Timi (25), néptáncpedagógus,  
Törökszentmiklós

www.keresztrejtveny-reklam.hu

LEVEGŐ
NÉPIESEN RIVALL

PÁGER ...
(SZÍNÉSZ

VOLT)

KETTŐS
BETŰNK
KIEJTVE

TANÍT KELET KERESZTÜL MÍTOSZ

HATÁROZÓ-
SZÓ:

HOZZÁ
KÉPEST
LEJJEBB

ELVÉGEZ FÉLIG
LORD!

SZARVAS
FIATAL

NŐSTÉNYE

ATTÓL AZ
EMBERTŐL

OBJEKTUM

NŐI NÉV

HOSSZÚ
IDŐ MÚLVA

SZOLMIZÁ-
CIÓS HANG

KÜLÖN-
BÖZŐ

FA-
MINTÁZATÚ

MEG-
LEPETÉS

MOBILON
BESZÉL

RÁBA ...

SZÁZ LITER

HÁRPIA

HÍRES
HANGZÓI!

RENDBEN!

ZENEI
HANG

ÉLEZ

ERRE
FELE!

SÚLYT
VESZÍT

SVÉD
VÁLTÓPÉNZ

FÚVÓS
HANGSZER

VÉLETLEN
OTTHAGY

TEMPLOM-
BAN ZENÉL

GIGA-
ASSZONY-
NÉVKÉPZŐ

VIGYÁZ

KÉN
VEGYJELE

HAMIS
INDÍTÉK

NAGYON
IDŐS

SOSE
EGYNEMŰI!

JÓMÓDÚ

ESŐTŐL
VÉD

ÜRES
CSEKK

- ..., -VEL

A POLIPNAK
8 VAN

HOSSZÚ
IDEJE

EGYIK
SZÜLŐ

ÉSZAK-AM.-I
KOSÁRLIGA

RÁHÚZ

GÖRÖG NŐI
NÉV

TÁPLÁLJA

SUGÁR
JELE

SZINTÉN

ARGON
VEGYJELE

SEMMIKOR

ERRE A
HELYRE

HÉTVÉGE!

MÉTER

RÉGÉSZETI
MUNKÁT

VÉGEZTET

RÓMAI 2

SPANYOL
AUTÓJEL

TANGENS

KIS MADÁR

TERMELŐ-
SZÖVET-
KEZET

GERINC-
SORVADÁS

IPSZILON!

OLASZ
AUTÓJEL

ISKOLA

FARÖNK
HANGZÓI!

NYÍRJA

ÉBER
ELEJE!

MADARAK
KIRÁLYA

FÖLDBŐL
KIEMELT
ANYAG

ENERGIA

HAJÓFAR

BÓR
VEGYJELE

K TOLL-
BOKRÉTA

Néked int a hóvirág,
s barka bontja bársonyát.

Itt a tavasz, kikelet,
...

(Devecsery László)

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: 
2022.04.15. Sorsolás: 04.22. Csomag tartalma: Tropy Tőzegáfonya 300 mg filmtabletta (60x), Tropy Lecitin 1200 mg lágy- 
zselatin kapszula (100x), Tropy Valeriana + Komló filmtabletta (90x). A Pingvin magazin XII. évfolyam 3. számában szereplő 
nyereményjáték nyertese:  Bellér Györgyné

1

Kifestő

veszettveszettLev TolsztojLev Tolsztoj

igaz történetigaz történet

AA kutyakutya



A PINGVIN PATIKÁK TERMÉKCSALÁDJA!

www.pingvinpatika.hu •  www.pingvinshop.hu

ISMERJE MEG A TELJES TROPY TERMÉKCSALÁDOT!

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

KIEMELT AJÁNLATUNK! TARTÓSAN ALACSONY ÁRON:

-32% kedvezménnyel!

TROPY Hialuronsav
fi lmtable� a 100 db

régi ár: 2949 Ft, megtakarítás: 950 Ft
(19,99 Ft/db)

1999 Ft

Az árak 2022. április 2-tól 2022. április 22-ig érvényesek

TROPY C-vitamin 1000 mg pezsgőtable� a 20 db 999 Ft 49,95 Ft/db

TROPY C-vitamin 500 mg fi lmtable� a 60 db 1 299 Ft 21,65 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 Koenzim Q10 50 mg lágyzselatin kapszula 

30 db 2 199 Ft 73,30 Ft/db

TROPY Multivitamin senior fi lmtable� a 60 db 1 999 Ft 33,32 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 Kamillavirág 50g 699 Ft 13,98 Ft/g

1999 Ft

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

TROPY

 299 Ft

TROPY Cickafarkfű 
50 g
5,98 Ft/g

 299

TROPY Cickafarkfű 
50 g
5,98 Ft/g

1329 Ft

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

 379 Ft

TROPY Kisvirágú füzike 
50 g 
7,58 Ft/g 

 379

TROPY Kisvirágú füzike 
50 g 
7,58 Ft/g 

1899 Ft

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

 449 Ft

TROPY Csalánlevél 
50 g
8,98 Ft/g

 449

TROPY Csalánlevél 
50 g
8,98 Ft/g
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