
magazin
A PINGVIN PATIKÁK 

INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZINJA

horoszkóp&

portréportré
Léder

Hogyan

GYEREKSAROK

Rejtvény + mese 

KIKAPCSOLÓDÁS

BESZÉLJÜNK 
KOMOLYAN

SÜSSÜNK, FŐZZÜNK

Kölesfasírt 
Palacsinta túrókrémmel

ÉLETMÓD

Grafológia

Min múlik a 

 hemofília?

XII. évfolyam 6. szám / 2022. április 16.

László

G
Y

Ű
JT

H
ETŐ

EGÉSZSÉGTÁ
R

Lefűzve hasznos lehet az egész csalá
dna

k!

GINKGO BILOBA

sportoljon 
okosan

a gyerek?



köszöntő 2

„Elmúlt a tél: itt a tavasz, / minden bokor újra 
éled - / a földből a virágokat / előhúzzák a tün-
dérek.” Végh György Virághozó április című 
versének kezdő soraival köszöntjük legújabb 
számunk olvasóit. Csalogat az újjászülető termé-
szet, a mozgás öröméért sok gyerek, fiatal sportol 
a szabadban. A sportsérülésekkel azonban aján-
lott vigyázni! Gyereksarok rovatunkban trauma-
tológus-sportorvost kérdeztünk a balesetek meg-
előzéséről. A hemofíliában szenvedőket e téren 
is fokozott óvatosságra intjük: a vérzékenység 
első tünetei már egyéves korban jelentkeznek. A 
nagyrészt örökletes betegség első tüneteiről Be-
széljünk komolyan rovatunk számol be. 
Az agy jótevőjeként ismert a ginkgo: fokozza 
az agy vérkeringését, ezáltal működését, javít-
ja a memóriát, lassítja a demencia folyamatait. 
Egészségtár rovatunk a bizonyított eredménye-
ket foglalja össze.
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Mit árul el rólunk kézírásunk? A grafológia 
nem elvont tudomány, a hétköznapi élet szá-
mos területén hasznosítható ismereteket ad. 
Életmód rovatunk ennek részleteibe enged 
bepillantást.
Afroamerikai énekesként, táncosként Josephine 
Baker, az aranykarmú fekete párduc 100 évvel 
ezelőtt meghódította Európát. A szabadság szim-
bólumaként tündöklő, különös díva a feketék 
elleni szegregáció ellen Párizsba menekült, ott 
csinált karriert – az első feketeként. Híresek és 
betegek rovatunk róla emlékezik meg.
A gyereknek két biológiai szülője van, de a mai 
társadalom az egyiket kikapcsolja: az apát – véli 
Léder László pszichológus, coach, az ismert Apa 
Akadémia megálmodója. Szerinte a modern tár-
sadalmak közös jellemzője az apátlanság, ez 
ellen küzd az ismert pszichológus. Vele készült 
interjúnkat olvashatják a Portréban.
Receptek, mese, horoszkóp, rejtvény nélkül nem 
lenne teljes ez a szám sem. Mindehhez kellemes 
időtöltést, egyúttal kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánok valamennyi kollégám nevében.

 Dr. Nagy Ildikó
gyógyszerész-tanácsadó 
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Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Pingvin Magazin-
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 várjuk Önt!

Kedves Olvasó!

Szeretettel köszöntöm a magazin olvasóit magam és a gyógyszertár dolgo-
zói nevében.
A Széchenyi téri Pingvin patika (elődje a Korzó gyógyszertár) nemsokára 
négy éve működik Makó belvárosában. 
A kis patikából egy nagyobb tágasabb gyógyszertár lett, ahol jelenleg egy 
szakgyógyszerész, egy gyógyszerész és négy szakasszisztens dolgozik. A 
gyógyszertár részt vesz a Makó és környékét ellátó ügyeleti és készenléti 
rendszerben is.
Gyógyszerkészítmények és étrend-kiegészítők igen széles választékban 
megtalálhatók nálunk, és különböző kozmetikumokból is gazdag kínálattal 
várjuk a hozzánk betérőket.
A belváros szívében rengetegen keresnek fel bennünket, és sokféle problé-
mával fordulnak hozzánk. Egészségügyi dolgozókként minden tőlünk telhe-
tőt megteszünk a betegekért. Munkánkat szakmailag felkészülten, precízen 
és nem utolsósorban nagy fokú empátiával végezzük.
Háromhetente megújuló akcióval várjuk a hozzánk betérőket, amelyek on-
line és nyomtatott formában is elérhetőek.
Szeretném megköszöni a belénk vetett bizalmukat, és szívesen várjuk önö-
ket továbbra is!

Tisztelettel:

dr. Kovács Miklós Máriusz
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A grafológia az élet több területén is jól alkal-
mazható – tájékoztatja a magazin olvasóit  
Kovács Eszter grafológus, harcművészoktató.

A hétköznapokban
Az általános grafológiai tudás az élet számos 
területén nagyon hasznos: ha valakinek az 
aláírására pillantva még időben el tudjuk 
dönteni, hogy szerződjünk-e vele, vállal-
junk-e nála munkát, engedjük-e, hogy ő ope-
ráljon meg, támogassuk-e, hogy tőle vegyen 
különórát gyermekünk. 

A párkapcsolatokban
A grafológián belül ez a terület két ember írás-
mintáját veti olyan módon össze, hogy felfedi 
az esetleges súrlódási pontokat, illetve azokat 
a területeket, ahol konfliktusok alakulhatnak 
ki. Azt is megmutatja, hogy mely jellemvoná-
sok lesznek harmóniában, mely területeken 
várható igazán nagy egyetértés. 

A pályaválasztásban
A grafológia segít a megfelelő irány megta-
lálásában, megmutatja erősségeinket és fej-
lesztendő területeinket, rejtett tartalékainkat 
és munkabíró képességünket. 

A munkahelyen

A munkahelyi grafológiában egy kézzel írott 
önéletrajz segítségével képet kaphatunk a le-
endő munkavállaló személyiségéről, főbb 
jellemvonásairól, illetve arról, mennyire jó 
csapatjátékos, szeret-e egyedül dolgozni, in-
kább vezetni vagy inkább feladatot végrehaj-
tani szeret. 
Segít a megfelelő munkatárs kiválasztásá-
ban, a munkaköri alkalmasság feltérképezé-
sében és a munkavállalók esetleges átcso-
portosításában. 

A tanári pályán
A pedagógiai grafológia a magatartási és 
szorgalommal kapcsolatos problémák felde-
rítésében segít, a gyereknevelési nehézségek 
megoldásán dolgozik. 

A lélek gyógyításában is jól jön
A klinikai grafológia a pszichoszomatikus be-
tegségek pszichés okait keresi, valamint a be-
teg gyógyulását segítő utakra kínál javaslatot. 
A grafoterápia a viselkedéstudomány egyik 
ága, ahol a kézírás megváltoztatásával tudato-
san alakíthatjuk bizonyos személyiségjegye-
inket, tehát a kézírás változása visszahat a 
személyiségünkre. Mielőtt egy gyermek meg-
tanul írni, a grafológus a gyermekrajzelemzés 
segítségével kaphat képet a gyermek érzelmi 
állapotáról, jellemvonásairól.

Ne ítélj elsőre!
A grafológiában van egy mondás: „egy jel 
nem jel” – tehát csak egyetlen teltebb, alsó 

hurokból vagy egy hosszabb T-áthúzásból 
nem lehet reális következtetést levonni az író 
személyiségéről. Minden mindennel össze-
függ, az írásképet egyben kell vizsgálni, de 
persze egy-egy hívójel támpontot adhat az 
elemzés elkészítésében.

Önismereti tréning 
A grafológia segítségével olyan jellemvoná-
sokra is fény derülhet, amelyeket még ma-
gunknak sem fogalmaztunk meg, vagy val-
lottunk be – és kis számban, de olyan is 
előfordul, amit az írásunk máshogy jelez: 
ezekre a jelekre is érdemes odafigyelni. 
Alapvetően érdekes kérdések az egyén szá-
mára: milyen vagyok, mik az erősségeim, mi 
hoz lázba, mi motivál, min szükséges 
csiszolnom, hogyan lehetnék sikeresebb 
vagy magabiztosabb – a workshopokkal, 
tanfolyamokkal vagy egy grafológus által 
elkészített elemzéssel ezeket a kérdéseket is 
körbejárhatjuk.

Írásszakértő, grafológus – 
mi a különbség?
Az írásszakértés egy olyan átfogó szakmai 
terület, amelynek két ága van: a grafológia és 
az azonosítási célú kézeredet-vizsgálat. 
Utóbbira példa: két aláírás összevetésével 
megbizonyosodhatunk arról, hogy ugyanaz 
az ember írta-e le mindkét nevet.

Becsapható a grafológus?
Szakértelemmel becsapható, ha tudjuk, mely 
jegyeket kell egyszerre megváltoztatni az 
írásunkon úgy, hogy az írás lendülete és nyo-
mása mégse változzon meg. Előtte viszont 
gyakorolni kell az újfajta írást, hogy hihető 
legyen a szakértő számára is.

Miből következtet a szakember?
Nem egy-egy jegyből, hanem jegyek összes-
ségéből von le következtetéseket a grafoló-
gus. Például az introvertált, csendes, befelé 
forduló, kevésbé társasági ember bal margó-
ja kicsi, jobb margója nagy, betűmérete kicsi, 
az ováljai (a, o betűk) szűkek, illetve kicsi 
vagy átlagos méretű a nagy kezdőbetűje.
Művészi hajlamról, kreativitásról árulkodik, 
ha az ékezetek az átlagosnál (ahogy az isko-
lában tanítják) magasabbra helyezettek, ha 
az írástömb – vagyis az egész szöveg, „duk-
tum” (írásminta) – fentre helyezett, valamint 
a kezdőbetűk szépen kidolgozottak. Egy szé-
pen cizellált, különös paráfokkal (az aláírás 
plusztartozéka, például egy vonal a név fe-
lett) ellátott aláírás is alátámasztja ezt.
Az alsó hurok (f, g, j, y betűknél) túlzott mé-
rete, az írástömb lentre helyezése, a felső 
zóna (felső hurkok pl. h, l betűknél, a d és t 
betűk szára, illetve az ékezetek) zsugorodása 
az anyagiasságra, a földi javak középpontba 
helyezésére utal.

Középpontban az ember
A  pszichológia (pszicho=lélek, logosz=tudomány) és a grafológia (grafo=írás, logosz=tudomány) társtudományok, 

mindkettő fókuszában az emberi személyiség és a jellemvonások állnak, de a pszichológus inkább megfigyel,  

kérdez, kérdőíveket alkalmaz a személyiség feltérképezéséhez, a grafológus pedig a kézírást veszi górcső alá. 

• introvertált–extrovertált  
(befelé forduló vagy  
társasági), 

• kitartó vagy szalmalángtípusú, 

• szabálykövető–öntörvényű, 

• csendes–közlékeny, 

• vállalkozó kedvű–nem nyitott 
az új kihívásokra, 

• spontán–előre megtervez  
mindent, hosszú távra tervez–
rövid távra tervez  

• egyedül szeret dolgozni– 
csapatjátékos, 

• oldott–feszült, 

• védelmező–szereti, ha 
védelmezik, 

• a múlt van a fókuszban– 
a jövő van a fókuszban, 

• határozott–határozatlan, 

• óvatos–vakmerő, 

• fáradékony–strapabíró, 

• mennyire alkalmazkodó 

• érzékeny

• kreatív

• energikus

• akaratos

• jól kommunikál

• nyitott új dolgokra

• nagy a támaszigénye

• igénye van saját személyes térre

A grafológia a kézírás tudománya, segítségével 

önmagunkról és más emberekről olyan 

jellemvonásokat is megtudhatunk, amelyek elsőre 

nem nyilvánvalóak. Egy izgalmas utazás befelé, 

önmagunk irányába, amelynek során kérdéseket 

tehetünk fel magunkról, a legbelső énünkről. 

Ugyanakkor a grafológia izgalmas utazást ígér kifelé 

is, más emberek felé; az emberismeret fejlesztésével 

csiszolhatunk kapcsolataink minőségén.

A személyiségről árulkodik 

Mindenre fény derül
Az írásból megállapítható 
főbb személyiségjegyek: 



   

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: 6 999 Ft
Megtakarítás: 1 800 Ft (26%)
Egységár: 86,65 Ft/db
Akció időtartama: 2022.04.23.-05.13

akciós ár:

5 199 Ft

A MAGNÉZIUM ÉS A B6-VITAMIN HOZZÁJÁRUL AZ IDEGRENDSZER
NORMÁL MŰKÖDÉSÉHEZ.

A CITROMFŰ HOZZÁJÁRUL A NYUGALOM NÖVELÉSÉHEZ.

A RÉTI HERE SEGÍT ELVISELNI A VÁLTOZÓKORI  HŐHULLÁMOKAT
ÉS IZZADÁST.

„„

TESZEK A VÁLTOZÓKORI HOHULLÁMOK
ÉS AZ INGERLÉKENYSÉG ELLEN!

Eredeti ár: 3 759 Ft
Megtakarítás: 960 Ft (26%)
Egységár: 46,65 Ft/db
Akció időtartama: 2022.04.23.-05.13

akciós ár:

2 799 Ft

„„

TEGYÉL VÁLTOZÓKORI KARCSÚSÁGODÉRT 
ÉS A KÖNNYŰ LÁBAKÉRT!

KESERŰ NARANCS ÉS KÓLADIÓ: HOZZÁJÁRUL A SÚLYCSÖKKENTÉSHEZ.

KRÓM: HOZZÁJÁRUL A NORMÁL  VÉRCUKORSZINT FENNTARTÁSÁHOZ.

LIGETSZÉPE OLAJ: HOZZÁJÁRUL AZ EGÉSZSÉGES BŐR ÉS KÖTŐSZÖVET 
FENNTARTÁSÁHOZ.

ÁZSIAI GÁZLÓ: KÖNNYŰVÉ  TESZI A LÁBAT.

Eredeti ár: 5 639 Ft
Megtakarítás: 1 440 Ft (26%)
Egységár: 69,98 Ft/db
Akció időtartama: 2022.04.23.-05.13

akciós ár:

4 199 Ft

„

KOLESZTERINSZINTEDÉRT ÉS 
FOGYÁSODÉRT!

Eredeti ár: 5 159Ft
Megtakarítás: 1 360 Ft (26%)
Egységár: 63,32 Ft/db
Akció időtartama: 2022.04.23.-05.13

akciós ár:

3 799 Ft

Keserű narancs 
TÁMOGATJA A ZSÍR- ÉS SZÉNHIDRÁT ANYAGCSERÉT, 
SEGÍTI A ZSÍRBONTÁST. HOZZÁJÁRUL 
A SÚLYCSÖKKENTÉSHEZ.

Galagonya és fokhagyma
TÁMOGATJA A SZÍV MŰKÖDÉSÉT.
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Bár ritkábban, mint a fel-
nőtt, de a rendszeresen 

sportoló kisgyerek, kamasz 
is találkozhat sportsérülés-

sel, érheti sportártalom. 
Sportáganként eltérő, 

milyen tünetek fordulhat-
nak elő. Jó hír, hogy kellő 
tudatossággal, évenkénti 

ellenőrzéssel a kellemetlen 
tünetek csökkenthetők.

Az ugrósportok jellemző sportártalma az 
Achilles-ín-sérülés, ez a fociban is előfordul. 
Előfeszített állapotban még jobban ráfeszít az 
izomzat, és a kettős terhelés hatására szakad el 
az Achilles-ín. Ez inkább az idősebbeknél for-
dul elő, gyakran egy korábbi sérülés fejeződik 
be teljes szakadás formájában. Az esetek dön-
tő többségében ugyanonnan folytathatja a 
sportoló, mint a balesete előtt.
Futóknál jellemző probléma a nagy farizom 
tónusának csökkenése, a nyújtás hiányában 
az Achilles izomzatának rövidülése, a ham-
string túlfeszülése, ezekkel egy időben pedig 
a tensor (combpólyafeszítő izom) és a hozzá 
való kötőszövetes pólya túlfeszülése. Ez utób-
bi okozza a térd oldalsó részén jelentkező túl-
terheléses állapotot, a futótérdet.

Menjünk vízbe!
A kontakt (test test elleni küzdelem) és a 
labdás sportágaknál jóval nagyobb az esély 
a sportsérülésekre, ellenben az úszással. Ez 
az a sportág, ahol a teljes testsúly nem ter-
heli az ízületet. A sportorvos kiszűrheti, hogy 
korábban az úszónak volt hajlama gerincfer-
dülésre, de annyit úszott már, hogy azt már 
kikorrigálta a gerinc fokozott mobilizálásával. 
Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy bizo-
nyos gerincproblémák megléte mellett az 
úszás árthat is. Az úszáskor jelentkező tú-
lerőltetéskor váll-nyáktömlő gyulladás for-
dulhat elő, ez akut sportártalomnak minősül, 
ami fokozatossággal leküzdhető.
A vízilabda komoly test test elleni küzdelmet 
jelent, a sportág mégis alacsony sportsérülési 
rizikót takar. A vízben nem jellemző a sérülé-
kenység, nincs komoly ízületi terhelés. Ott 
inkább az figyelhető meg, hogy a sportoló 
hajlamos a szárazföldi sportoknál könnyeb-
ben megsérülni. Ezért fontos, hogy a vízipó-
lós tinédzser szárazföldi terhelése se ma-
radjon el.

A foci és az ugrósportok
Tipikus focista-, nem műtéti sportsérülés, 
amikor a bokát aláforduló pozícióban éri kí-
vülről a rúgás. Ilyenkor a külső bokaszala-
gok részben sérülnek, és gyógytornász segít-
ségére van szükség. Ha szakadás is van, 
marad a műtéti megoldás (külbokasza-
lag-plasztika), a gyógytornász ezután kezdi a 
megfelelő módon szakszerűen bemozgatni az 
ízületet. Ha ez elmarad, jóval kisebb mozgás-
tartománya marad a lábnak. Ez pedig élspor-
tolónál óriási hátrány lenne.
A térdízület-sérülés – a többféle szalag és 
tokrészlet miatt – összetettebb probléma. 
Ezért roppant lényeges prehabilitációban el-
végezni a keresztszalag-védelmet, különö-
sen focistáknál. A keresztszalag-sérülés nem 
számít alapsérülés-típusnak, gyakorlott szak-
orvosra szabad bízni az operációt. Még a 
gyorsított rehabilitációs programban is lega-
lább fél év kiesést jelent az adott sportoló, fő-
leg az élsportoló futballozó, kézilabdázó ese-
tén. Jó hír, hogy az esetek nagy részében a 
sérülés előtti szintre vissza tud állni az egyén. 
De nem mindenki ilyen szerencsés. A kereszt-
szalag-sérülés esélye az ifjúsági korosztálynál 
ritkábban fordul elő, kisebb a tömeg, frisseb-
bek a szalagok. Az életkor előrehaladtával 
fokozottabb a sérülékenység. A foci a boka-
sérülés, a kézilabda az elugró térd szem-
pontjából veszélyes.

Sportártalom vagy sportsérülés?
– A két fogalom között alapvető különbség 
van – mondja dr. Kovács Milán sportszak-
orvos-traumatológus. – A sportsérülésre le-
het számítani, de a bekövetkezés előtt a spor-
toló sokat tehet azért, hogy ez mégse történjen 
meg. A sportártalom sportáganként és egyé-
nenként eltérő, szintén kezelendő.
Például ágyéki gerincprobléma kezelése más 
a kajakozónál és más a súlyemelőnél. Mind-
egyiknél vannak előjelek, és érdemes ezeket 
időben felismerni. A fájdalom egyértelmű jel, 
de az élsportban az a ritka, ha valami nem fáj. 
Mégis ráéreznek a rendellenes fájdalomra. 
Ilyenkor érdemes először gyógytornászhoz 
fordulni, ő felismerheti a félterhelési jeleket. 
A gyógytornász el tudja dönteni, kezelhető-e 
a probléma, vagy érdemesebb szakorvoshoz 
továbbirányítani a pácienst.
Sportsérülésnél más a helyzet: a sérülés utáni 
diagnosztika elsődlegesen az orvos kompe-
tenciája. Megállapítja, van-e strukturális sérü-
lés, és annak esetleges nemléte ellenére is 
gyógytornász segítségével állítja fel a nem 
műtéti vagy műtéti kezelési tervet.

A kajakozó, kenuzó gyermek, bár sokat ül a 
csónakjában, edzései felét szárazföldön végzi. 
Alsó végtagot erősítő feladatokat végez, kar-
diózik. A csónakban ülve viszont az ide eső, 
rögzített helyzetben történő terhelés miatt 
ágyéki gerincnél csigolyamegcsúszás je-
lentkezhet, ez gyakori dolog, és csi-
golyaív-szakadással járhat. Minél több a 
kényszertartás az adott sportágban, annál va-
lószínűbb, hogy az sport ortopédiai vagy 
sportsebészeti elváltozással jár. Az egyoldali 
terhelés miatt nemcsak a kenusokat, ha-
nem a kéziseket, röplabdásokat is érintheti 
a gerincferdülés, ennek elkerülése miatt fon-
tos, hogy a másik oldal izomzatát is erősítsék 
az edzéseken.

Mire jó a sportortopédia?
Számos probléma okát kiderítheti: például a 
hosszútávfutónál az egyik térd fájdalmát 
okozhatja az is, hogy az adott sípcsont rövi-
debb a másik lábszárénál. Ez két módon szün-
tethető meg: vagy sportágat vált, például a 
kerékpározást, vagy a hosszkülönbség kom-
penzálására alkalmas, cipőbe való sarokeme-
lőt kap a szakorvosától.
– Az utóbbi időben a szabadidős túlsportolók 
aránya jelentősen megnőtt, ezzel együtt a ná-
luk jelentkező túlterheléses kórképek is. So-
kan úgy kezdenek el futni, hogy nem is tud-
nak gerincferdülésükről vagy az egyik 
sípcsontjuk rövidségéről. Vagy éppen ülő-
munkát végeznek, amely mellé prehabilitáci-
ós munka nélkül nem ajánlott a megterhelő 
futás – mégis szívesen bevállalják a félmara-
tonokat. A hirtelen megnövekedett terhelés 
biztos, hogy idővel számos nehézséget okoz 
majd viselőjének. Mindez megelőzhető lenne, 
ha gyógytornász vagy a sportorvos személyre 
szabott prehabilitációt végezne. A tömeg-
sportba tartozók zömének 2-3 jótanácsra len-
ne szüksége, és kiderülne, miért fáj a térd, 
hogyan lehetne ezt megszüntetni úgy, hogy 
hosszú távon is panaszmentesen sportolhassa-
nak – magyarázza dr. Kovács Milán.

Hasznos lenne, ha a sportélet megkezdésekor 
legalább egyszer minden gyermeket látna 
szakember, ezzel számos későbbi mozgás-
szervi probléma megelőzhető lenne. A szak-
ember az életmódbeli szokások miatt ma-
napság közel minden második gyereknél 
tartásbeli rendellenességet szűr ki. Ma hét-
szer gyakoribb a gerincferdülés, mint 25 
évvel ezelőtt volt.

Kinek kell a sportalkalmassági?
Sportalkalmassági vizsgálatra annak a 
gyereknek van szüksége, aki versenyszerű-
en szeretne sportolni. Például a dzsúdó már 
6-7 éves kortól elkezdhető, de versenyezni 8 
éves kortól lehetséges. Küzdősportoknál alap 
neurológiai, szem- és ortopédiai szakvizsgá-
latra van szükség, ha ezek nem kizáróak, ak-
kor kaphat a fiatal versenyengedélyt. Vízilab-
dánál, búvárkodásnál fül-orr-gégészeti 
szakvéleményre van ehhez szükség. Az orto-
pédiai szűrés minden sportágnál fontos, még a 
pingpongnál és a gokartnál is. A gerincferdü-
lés önmagában nem kizáró ok, de ha egy év 
múlva a gerincprobléma súlyosbodik, akkor 
az engedély nem adható meg számára.
A sportortopédia előre jelzi egy-egy panasz 
potenciális megjelenését. Míg a vízilabdá-
ban nem akkora probléma a végtaghosszbeli 
különbség, a szárazföldi sportágaknál nagyon 
is az, például focinál.
A szülő részéről az a jó döntés, ha a panaszok-
tól teljesen függetlenül évente sportrehabilitá-
ciós gyógytornászhoz viszi el sportoló gyer-
mekét, aki – ha van – a konkrét problémára ad 
hasznos megoldási javaslatot.

Egy életre szóló előny
Nehéz a szakember dolga, amikor azt látja, 
hogy az eredmény a szülőnek fontosabb, mint 
a gyereknek. De a fordítottja is igaz: a szülő 
már fékezné a nagy babérokra vágyó gyere-
két. Csak nagyon keveseknek adatik meg a 
világhírnév, annak ellenére is, hogy évek ke-
mény munkáját teszi bele a fiatal.
A felelős szülő és edző aszem előtt tartja, 
hogy a sport arra való, hogy a gyermek ta-
pasztaltabb, nemesebb és erősebb legyen. A 
sportban ne másokat, hanem saját gyenge-
ségeit tanulja meg legyőzni. Ha ez teljesül, 
az már siker. De az is, ha a sporttal legyőzte 
a lustaságát: ezzel egy életre megoldotta a 
megélhetését, hiszen kitartást, értékrendet 
tanult belőle. A sport nagy pillanatai azok, 
amikor az aktív sportélet után egyértelműen 
pozitívan köszönnek vissza a sportévek.

sportoljonokosan
a gyerek?

Hogyan



(A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.)

www.pingvinpatika.huTEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT 
WEBÁRUHÁZUNKBAN: 

Fókuszban
az egészséges

táplálkozás! 

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:
4 529 Ft helyett 

3 099 Ft
Egységár: 51,65 Ft/db

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

Kód: 2022-102    Lezárás dátuma: 2022.04.06.

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

Kód: 2022-102    Lezárás dátuma: 2022.04.06.

-32%
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FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS
FELNŐTTEKNEK

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

Orvosi rendelvény nélkül is kiadható ibuprofén tartalmú gyógyszerek. Forgalmazó: Reckitt Benckiser Kft., 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. • Tel.: +36 1 880 1870  
E-mail: gyogyszer@rb.com • Az akció 2022.04.23. – 05.13. között vagy a készlet erejéig érvényes. A termékválaszték patikánként eltérő lehet.

AKCIÓS ÁR: 2799 FT
EREDETI ÁR: 3779 FT
KEDVEZMÉNY: 26 %
KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE: 980 FT
EGYSÉGÁR: 93,30 FT/DB

AKCIÓS ÁR: 1799 FT
EREDETI ÁR: 2459 FT
KEDVEZMÉNY: 27 %
KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE: 660 FT
EGYSÉGÁR: 89,95 FT/DB

AKCIÓS ÁR: 1999 FT
EREDETI ÁR: 2779 FT
KEDVEZMÉNY: 28 %
KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE: 780 FT
EGYSÉGÁR: 83,29 FT/DB

AKCIÓS ÁR: 1699 FT
EREDETI ÁR: 2329 FT
KEDVEZMÉNY: 27 %
KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE: 630 FT
EGYSÉGÁR: 70,79 FT/DB

Nurofen Rapid Forte 400 mg lágy kapszula 30 db 

Nurofen Rapid 200 mg lágy kapszula 20 db 

Nurofen Forte 400 mg bevont tabletta 24 db 

Nurofen 200 mg bevont tabletta 24 db 

h
ird

e
té

s
h

ird
e

té
s

h
ir

d
e

té
s



Alkalmazása javasolt: 
Mindazoknak, akik fokozottan odafigyelnek  csontrendszerük, 
izomműködésük egészségének megőrzésére.

BIOCO.HU
Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjeggyel kitüntetett termék.
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.

A DÍJNYERTES
Porc & Izom Csont Komplex
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Bizonytalanságban éli 
az életét, most ködösnek 
tűnik a jövő. A rosszban 
az a jó, a jóban viszont 
az a rossz, hogy mind-
kettő mulandó.

Itt a böjti időszak, hasz-
nálja ki! Egy mértékletes 
diétával, némi sporttal 
megspékelve csak nyer-
ni fog!

A nagy döntések előtt 
érdemes mérlegelni: 
mit nyer, mit veszít az 
új helyzettel? Mennyit 
ér a pénz; mi az, amit 
elveszít, ha tervei szerint 
lép?

Kicsit szomorkás a 
hangulata, maga sem 
tudja, miért. Pedig nincs 
oka panaszra, vagy 
legalábbis – egyelőre – 
nem tudja a probléma 
okát. Talán nincs is, csak 
ön csinál a bolhából 
elefántot.

Kétszer is gondolja 
meg, mit lép egy-egy 
váratlan helyzetre. Ha 
hirtelen felindulásból 
dönt, könnyen meg-
bánhatja. Legyen türel-
mes és megfontolt.

Anyagilag rendben van, 
de ez most nem érdekli. 
Mintha most életcél 
nélkül maradt volna. 
Keresi az új értelmet, 
de sehol sem találja. 
Legyen türelmes!

Jól teszi, ha kicsit több 
időt szentel saját magá-
ra. Már nem húszéves, 
hogy jelszava a „majd 
máskor” legyen! Mér-
legeljen, ki tudja, mit 
hoz a jövő?

Lazítson egy jó túrával, 
egy vidám kirándulással, 
egy örömteli családi 
programmal. A tavasz 
újjáéledése fellelkesíti, 
a kertben is szívesen 
tüsténkedik. Szép idő-
szak ez.

A nagy boldogság, a 
nagy örömök ideje 
most az öné, élvezze ki 
minden másodpercét, ki 
tudja, mit hoz a holnap. 
Arra azonban ügyel-
jen, hogy ne családja, 
barátai rovására menjen 
az új kapcsolat szár-
nyalása.

Az elmúlás gondolata 
gyakran foglalkoztatja, 
talán többet is, mint 
kellene. Ha úgy érzi, 
nem tud megbarátkozni 
az élet végességével, 
kérje szakember segít-
ségét.

Rend a lelke minden-
nek. Selejtezze ki az 
életéből a feleslegeset, 
a fájót. Ha rend van a 
szívében, fejében, rend 
lesz az életében is.

Minden jó, ha a vége 
jó. És most csupa jó 
esemény részese lehet. 
Ezt ossza be magának, 
a nyári égbolt sötét 
felhőket is hozhat.

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. április 23-tól 2022. május 13-ig érvényesek

31%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
1550 Ft

33%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
1690 Ft

32%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
370 Ft

UW Classic Teafaolajos 
sarokápoló krém, 500 ml

A száraz, repedezett sarok, valamint 
a megvastagodott bőr ápolására 
ajánlott készítmény. Finom bőrápoló 
hatóanyagainak köszönhetően 
gazdagon hidratálja a sarkakat, 
valamint az érdes bőrfelületet.

BioCo OsteoSenior
fi lmtabletta, 60 db

Az egyensúlyzavar és izomgyen-
geség okozta esésveszély kocká-
zatának csökkentéséért, 60 éves, 
vagy annál idősebb nők és férfi ak 
számára.

(11,65 Ft/g)

-%  Ft
929 Ft* helyett-230 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT6

(1,60 Ft/ml)

 Ft
1169 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT7

Béres Szemerő Omega-3 Komplex
lágyzselatin kapszula, 45 db

A normál látás megőrzéséért Omega-3 
zsírsavval!* A normál látás fenntartásához 
hozzájáruló DHA omega-3 zsírsavat, A-, 
B2-vitamint és cinket tartalmazó komp-
lex készítmény. *A DHA egy többszörösen 
telítetlen omega-3 zsírsav, amely hozzájárul 
a normál látás fenntartásához. A kedvező 
hatás napi 250 mg dokozahexaénsav (DHA) 
bevitelével (2 kapszula) érhető el.

Étrend-kiegészítő
Lejárat: 2022.06.30.

Lejárat: 2022.08.31.

Étrend-kiegészítő

PI2101SZO345

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 

Dr. Theiss Coenzym Q10 
+ Magnesium + E-vitamin kapszula 
FORTE, 60 db 

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

A KOENZIM Q10 egy létfontosságú 
vitaminszerű anyag. A MAGNÉZIUM 
hozzájárul az izmok és az idegrendszer 
megfelelő működéséhez, a fáradtság és 
a kifáradás csökkentéséhez. 
Az E-VITAMIN hozzájárul a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelméhez.

Étrend-kiegészítő.

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT36

(18,50 Ft/ml)

-%  Ft
4919 Ft* helyett-1220 Ft

Bioderma ABC Derm
fürdető gél, 200 ml

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

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

Kozmetikum.

Gyógynövényes krém.

(75,53 Ft/db)

 Ft
4949 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT33

(58,32 Ft/db)

 Ft
5189 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT34

(96,65 Ft/db)

-%  Ft
8039 Ft* helyett-2240 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT57

Biomed® Fekete nadálytő
krém, 60 g

A krémet sérülések, esések során 
szerzett véraláfutások, illetve véröm-
lenyek felszívódásának elősegítésére, 
csonttörések utáni kezelések kiegé-
szítőjeként ajánljuk bőrápolási céllal. 
18% gyógynövény kivonat-tartalom.

Az árak 2022. április 23-tól 2022. május 13-ig érvényesek

**A kocká zatokról és a mellékhatásokról ol  vassa el
a betegtájé koztatót,

vagy kérdezze meg kezelő or vo sát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő készítmény fogyasztása nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 

Centrum Nőknek 50+
A-tól Z-ig multivitamin,
30 db

Centrum Férfi aknak 50+ 
A-tól Z-ig multivitamin,
30 db

A Centrum Nőknek 50+ összetevői hoz-
zájárulnak az 50 év feletti modern nők 
tápanyagszükségletének fedezéséhez. 
Nagy mennyiségben tartalmaz D-vitamint, 

A Centrum Férfi aknak 50+ összetevői 
hozzájárulnak az 50 év feletti férfi ak 
tápanyagszükségletének fedezéséhez. 
Nagy mennyiségben tartalmaz B1-, B2- 

Étrend-kiegészítő.

Étrend-kiegészítő.

GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu 
A védjegyek tulajdonosa vagy 
engedélyezett használója 
a GSK vállalatcsoport. 
PM-HU-XBRAND-21-00047

GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu 
A védjegyek tulajdonosa vagy 
engedélyezett használója 
a GSK vállalatcsoport. 
PM-HU-XBRAND-21-00047

Vény nélkül 
kapható 
gyógyszer.

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.

Algofl ex Rapid 400 mg 
lágy kapszula, 20 db**, vagy

Algofl ex Forte Dolo 400 mg 
fi lmtabletta, 20 db**

Ibuprofén-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. 
Opella Healthcare Commercial Kft. – 1045 Budapest, 
Tó utca 1 – 5. Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 
0060 - Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: 
(+36 1) 505 0055 Web: www.sanofi .hu

Canesten® 10 mg/g krém,
20 g**

A bőr és a külső nemi szervek gombás 
fertőzésének helyi kezelésére. Enyhíti 
a bőrirritációt, a viszketést.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Hatóanyag: klotrimazol. Forgalmazza: Bayer Hungária Kft., 
1117 Budapest, Dombóvári út 26.

Szimetikon hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer.

Espumisan® Gyöngy 
40 mg, 50 db lágy kapszula**

Hasfeszülés? Puff adás? Az Espumisan 
Gyöngy lágy kapszula segítséget nyújt 
a hasi diszkomfortérzés és a puff adás 
megszüntetésében. 

BERLIN-CHEMIE/ A.MENARINI Kft.
(2040 Budaörs, Neumann János u. 1.) 
HU-OTC-01-2021-V01-ad- 
#25216, Lezárás dátuma: 2021.06.30.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Neo Citran belsőleges por 
felnőtteknek, 6 tasak**

Komplex megoldás 
a megfázás és 
az infl uenza tüneteinek 
kezelésére.

GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800  www.gsk.hu, A védjegyek tulajdonosa 
vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.  
PM-HU-XBRAND-21-00047

Nagyon gyors és hatékony megoldást 
nyújt gyomorégés és refl uxos panaszok 
esetén, 40 másodpercen belül hatni kezd 
2 tabletta egyidejű alkalmazása esetén.

Rennie rágótabletta
borsmenta, 60 db**

Hatóanyag: kalcium- és magnéziumkarbonát.

Forgalmazza: Bayer Hungária Kft., 
1117 Budapest, Dombóvári út 26.

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(73,30 Ft/db)

-%  Ft
2849 Ft* helyett-650 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(74,95 Ft/g)

-%  Ft
1989 Ft* helyett-490 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(29,98 Ft/db)

-%  Ft
2499 Ft* helyett-700 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(31,98 Ft/db)

-%  Ft
2099 Ft* helyett-500 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(316,50 Ft/tasak)

-%  Ft
2509 Ft* helyett-610 Ft

kalciumot, vasat és 
folsavat.

és D-vitaminokat, 
niacint, szelént és 
magnéziumot.

(93,30 Ft/db)

-%  Ft
3799 Ft* helyett-1000 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT27

(93,30 Ft/db)

-%  Ft
3799 Ft* helyett-1000 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT27

A kedvezmény az eredeti patikai árból kerül levonásra.

28%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN



életmód 18

Diclac Dolo 50 mg/g gél,
1×100 g vagy 2×100 g
A Diclac Dolo magas diklofenák hatóanyag-tartalmú fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő gél. Izom- 
és ízületi fájdalom esetén célzottan a fájdalom helyén hat.

Vény nélkül kapható, diklofenák-nátrium tartalmú gyógyszer.

A kocká zatokról és a mellékhatásokról ol  vassa el a betegtájé koztatót, 
vagy kér dezze meg kezelő or vosát, gyógyszerészét!

15%
KEDVEZMÉNY

1 TERMÉK

26%
KEDVEZMÉNY

2 TERMÉK

A kedvezmény az eredeti patikai árból kerül levonásra.

Kapható a Pingvin Patikákban!KÁRTYÁRA
KAPHATÓ OSDZ1757/11.20

Az akció 2022. 04. 23-tól
2022. 05. 13-ig érvényes.

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

 Ft  Ft
3169 Ft helyett: 6338 Ft helyett:
megtakarítás: 470 Ft, megtakarítás: 1639 Ft,

(26,99 Ft/g) (23,50 Ft/g)

*IQVIA National OTC Database MAT 10/2021 adatok alapján az 50 mg/g az elérhető legmagasabb hatóanyag tartalmú 
készítmény a diklofenák-tartalmú gélek között a topikális fájdalomcsillapítók piacán (02E1).
Vény nélkül kapható, diklofenák-nátrium tartalmú gyógyszer.
Gyermekeknél és serdülőknél a készítmény alkalmazása nem javasolt.
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**A kocká zatokról és a mellékhatásokról ol  vassa el
a betegtájé koztatót, vagy kérdezze meg kezelő or vo sát, gyógyszerészét!

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

most csak: most csak: most csak:

Érvényes: 
2022. 04. 23. - 
2022. 04. 29.

2,40 Ft/ml

599,
- Ft

Érvényes: 
2022. 04. 30. - 
2022. 05. 06.

Palmolive folyé-
kony szappan,
pumpás, külön-
féle, 300 ml

1,33 Ft/ml

399,
- Ft

Érvényes: 
2022. 05. 07. - 
2022. 05. 13.

Old Spice 
tusfürdő, 
különféle, 
250 ml

2,20 Ft/ml

549,
- Ft
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KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSRA JOGOSÍTÓ JEGYEK

Dr. Sacher’s 
Ördögkarom 
gél,
250 ml

BÓNUSZPONT+20BÓNUSZPONT+40 BÓNUSZPONT+20

Az árak 2022. április 23-tól 2022. május 13-ig érvényesek

Neogranormon kenőcs,
100 g**

Forgalmazza: Teva 
Gyógyszergyár Zrt., 
4042 Debrecen, 
Pallagi út 13.
Vény nélkül 
kapható 
gyógyszer.

4 aktív hatóanyaggal a bőr gyógyulásáért, 
hámsérülésekre, irritációkra. Bőrnyugtató, 
gyulladáscsökkentő hatású, hozzájárul a bőr 
gyorsabb és tökéletesebb gyógyulásához.

Gaviscon borsmenta ízű 
rágótabletta, 48 db**

Hatóanyagainak köszönhe tően védőréteget 
képez a gyomortartalom tetején, amivel meg-
akadályozza a gyomortartalom-, gyomor-
sav-visszaáramlását a nye lő csőbe. Így enyhíti 
gyor san és hatékonyan a gyo mor égés és 
savtúltengés okozta kellemetlen tüneteket.

Vény nélkül 
kapható 
gyógyszer.

Forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft., 1113 Budapest, 
Bocskai út 134-146. Tel.: (+36) 1 880 1870, E-mail: 
gyogyszer@rb.com

Vény nélkül
kapható gyógyszer.

Hatóanyag: Xilometazolin-hidroklorid.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu,
A védjegyek tulajdonosa vagy 
engedélyezett használója 
a GSK vállalatcsoport. 
PM-HU-XBRAND-21-00047

Otrivin Rapid 1 mg/ml 
adagoló oldatos orrspray, 10 ml**

Gyorsan megszünteti az orrdugulást, segíti 
a váladék kiürülését, ezáltal megkönnyíti az 
orrlégzést. Hatása 2 percen belül megkezdő-
dik és akár 12 órán keresztül fennállhat.

Lacalut® fl ora fogkrém, 75 ml

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

A LACALUT fl ora fogkrém speciális összetéte-
le segítséget nyújt szájszag esetén, meg-
szünteti a baktériumok okozta szájszagot, és 
friss leheletet biztosít.

Higiéniás cikk.

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(25,99 Ft/g)

 Ft
3859 Ft* helyett

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(199,90 Ft/ml)

-%  Ft
2609 Ft* helyett-610 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(39,56 Ft/db)

-%  Ft
2589 Ft* helyett-690 Ft

33%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
1260 Ft

35%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
710 Ft

(17,32 Ft/ml)

 Ft
2009 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT12

Két antibakteriális hatóanyagot tartalmaz, 
melyek segítik a torokfájás és a szájüreg 
fertőzését okozó baktériumok elpusztí-
tását. Kezeli az orrdugulást és a száraz, 
irritáló köhögést.

Strepsils®

Mentol és eukaliptusz, 
24 szopogató tabletta**

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(79,13 Ft/db)

-%  Ft
2529 Ft* helyett-630 Ft

Lejárat: 2022.05.31.
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A volt élettársnak is 
járhat tartásdíj 

A hemofília (vérzékenység) 
ritka, veleszületett, 
X-kromoszómához kötött 
megbetegedés. Az esetek 
körülbelül 30 százalékában 
azonban nem mutatható ki 
családi előfordulás, ezek új 
mutáció következményei.

hemofília?Min múlik a 

Minden ötezredik fiú újszülött A hemofíliás, 
a B hemofíliások aránya ennél jóval alacso-
nyabb – az esetek 15 százaléka. Magyaror-
szágon a betegség-nyilvántartási adatok 
alapján mintegy 700 beteggel kell számolni. 
A nők maguk nagyon ritkán szenvedhetnek 
hemofíliában, de a betegség hordozói lehet-
nek.
A vérzékenység jelentős képviselői a hemo-
fília A, illetve hemofília B betegségek, ame-
lyek klinikailag annyira hasonló tünetekkel 
járnak, hogy elkülönítésük csak laboratóriu-
mi vizsgálattal lehetséges.
Mindkettő a női nemi kromoszómához, az 
X-kromoszómához kötötten öröklődik, így 
ha az egészséges anya – akinek bár tünetei 
nincsenek, de hordoz egy hibás X-kromo-
szómát – egészséges férfival köt házasságot, 
akkor fiúgyermekeik 50-50 százalékban le-
hetnek egészségesek, illetve betegek. Ha az 
apa beteg, és az anya egészséges, akkor a fiú 
utódok mind egészségesek, a lány utódok 
pedig mind a betegség hordozói lesznek. A 
hordozó lányok is lehetnek ritkán vérzéke-
nyek, ha alacsonyabb faktorszinttel rendel-
keznek.
Az esetek körülbelül 30 százalékában nem 
mutatható ki családi előfordulás, ezek új 
mutáció következményei.

A hemofília és tünetei
A betegség lényege, hogy egy-egy véralva-
dási faktor – a hemofília A-ban a VIII-as, a 
hemofília B-ben a IX-es faktor – szintje a 
normális mennyiségnek csupán 1–5 száza-
léka, emiatt a szervezet különböző helyein 
különböző súlyosságú vérzések lépnek fel.
Bizonyos tünetek már újszülöttkorban elő-
fordulhatnak. Elhúzódó szülés után fellép-
hetnek súlyosabb vérzések, illetve figye-
lemfelkeltő lehet az elvágott köldökzsinór 
hosszan tartó, nehezen csillapítható vérzése. 
A csecsemőkori kötelező védőoltások be-
adása után is keletkezhetnek vérömlenyek. 
A betegség első tünetei általában egyéves 
kor körül jelentkeznek, amikor a gyermek 
járni kezd, és elkerülhetetlenül csetlik-bot-
lik. Kisdedkorban gyakori a szájnyálkahár-
tya-vérzés, amelyet általában valamilyen 
sérülés (játék szájba vétele, nyelv elharapá-
sa, fogzás) idéz elő.

kerüljék a hepatitis, a HIV-vírus, valamint 
egyéb fertőzések átvitelét, amelyek régeb-
ben nagy veszélyt jelentettek a hemofíliás 
betegek számára.
A ritkán vérző betegek csak szükség szerint, 
azaz műtétek előtt, illetve nagyobb vérzések 
fellépésekor részesülnek faktorpótlásban. A 
kezelés időtartama az adott műtét típusától, 
valamint a vérzés súlyosságától függ. Sú-
lyos hemofília esetén azonban folyamatos 
kezelés szükséges az ismétlődő vérzések 
megelőzésére. A dózisok és az adagolás 
gyakorisága egyéni mérlegelést igényel.

Élet hemofíliás betegként
A hemofíliás betegek számára elengedhe-
tetlen bizonyos életmód-, illetve szemlélet-
beli változtatások tudomásulvétele és betar-
tása, így életminőségük megközelítheti az 
egészségesekét:
• rendszeres testedzésre, elsősorban úszás-

ra van szükségük ahhoz, hogy az izomzat 
erősítésével az ízületi deformitásokat 
megelőzzék;

• pályaválasztásnál kerülniük kell a foko-
zott sérülésveszéllyel járó munkahelye-
ket;

• esetenként szükség lehet genetikai ta-
nácsadásra is;

• kerülniük kell a véralvadást zavaró bizo-
nyos gyógyszereket (pl. acetilszalicilsav);

• nem szabad az izomzatba úgynevezett 
intramuszkuláris injekciót kapniuk!

A vérzések elsősorban a bőrt, a vázizomza-
tot és az ízületeket érintik, de bármely 
szervben jelentkezhetnek (agyvérzés, gyo-
morvérzés stb.). Nagyon veszélyesek a szá-
jfenéki vérzések, amelyek súlyos esetben 
fulladáshoz vezethetnek. A leggyakoribb 
vérzésforma azonban a szervezetben nor-
málisan is nagyobb igénybevételnek kitett 
helyeken, a teherviselő nagy ízületekben 
(térd, csípő, váll, csukló, könyök) lép fel.
A bevérzett ízület duzzadt, meleg, fájdal-
mas, érzékeny. Az egyszer már bevérzett 
ízület a továbbiakban folyamatosan hajla-
mos lesz az újabb bevérzésekre, amelyek 
gyakori ismétlődése miatt az ízület nem tud 
meggyógyulni, és ez előbb-utóbb deformi-
táshoz, járási nehézséghez, mozgáskorláto-
zottsághoz vezethet. A nagyobb vérzések 
gyakran járnak lázzal, hidegrázással, ame-
lyek súlyosbítják a beteg általános állapotát.
Enyhe hemofíliában nem olyan súlyosak a 
tünetek, gyakran lép fel orrvérzés, ínyvér-
zés, valamint műtéti beavatkozást – foghú-
zást – követő, hosszan tartó utóvérzés.

A betegség kivizsgálása, kezelése
Ha a tünetek alapján felmerül a betegség 
gyanúja, a hemofília és a hemofília típusá-
nak (A vagy B) megállapítása laboratóriumi 
vizsgálatot igényel. Fontos a két típus elkü-
lönítése, mert bár az általuk okozott tünetek 
azonosak, az ellátásuk részben különbözik.
A beteg és a hozzátartozók megfelelő tájé-
koztatása elengedhetetlen, a beteg kap egy 
igazolványt, amely a betegségére vonatko-
zó adatokat, kezelőorvosa nevét, elérhetősé-
gét tartalmazza. A gondozás, a kezelés és a 
páciens követése a családorvos és egy he-
matológiai profillal rendelkező kórház 
együttműködését igényli. A beteg ellátásá-
ban a legfontosabb a vérzés – főleg az ízüle-
ti vérzés – megelőzése és ezáltal a későbbi 
szövődmények elkerülése.
A kezelés alapja a faktorpótlás, amely az 
egészséges emberek véréből kivont, nagy 
tisztaságú, VIII-as, illetve IX-es faktorral 
történik. Ezeket az emberi vérplazmából 
származó faktorkoncentrátumokat hővel és 
más kémiai módszerekkel kezelik, hogy el-
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A VÉRALVADÁSRÓL 
A véralvadási rendszer feladata, hogy a vér az érrendszeren belül folyékony ál-
lapotban maradjon, és érsérülés esetén 2-3 percen belül a vérzést csillapító 
vérrög (thrombus) képződjön. Ennek a rendszernek vannak a véralvadás irányá-
ba ható faktorok és az alvadást meggátló tagjai.
Ha hiba csúszik a rendszerbe, azaz felborul az egyensúly ezen alkotórészek 
között, a véralvadási rendszer kóros működése vérzékenységhez, máskor az ér-
rendszeren belüli vérrögképződéshez vezethet. A trombózis ugyan gyakrabban 
fordul elő, mint a vérzékenységből adódó vérzés, azonban ez utóbbinak is igen 
súlyos következményei lehetnek.



MagneD2000+Szelén,

vitaminok az egész családnak

LENAVIT PHARMA KFT., 
6728 SZEGED,

KOLLÉGIUMI ÚT 11/H., 
WWW.LENAVIT.HU

Mesemaci

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) mennyisé-
ge. Természetes és finom: mesterséges 
színezéket és aromát nem tartalmaz.

-31%
-1010 Ft

2199 Ft
3209 Ft helyett

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

A feltüntetett árak 2022. április 23-tól  
2022. május 13-ig, vagy a készlet erejéig 

érvényesek a Pingvin Patikákban!

-29%
-1030 Ft

2499 Ft
3529 Ft helyett

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

2000 NE D-vitamin 
szerves ásványi 

anyagokkalgumivitamin 
9 vitaminnal

Szerves Magnézium 
+B-komplex Forte 

LenaVit C1000 
+ szerves cink 

+ D3 retard 
vitamin

-31%
-900 Ft

1999 Ft
2899 Ft helyett

60 db

1000 mg C-vitamin + 10 mg szerves cink 
+ 2000 NE D3-vitamin + 60 mg csipkebo-
gyó-kivonat. 3 létfontosságú immunerő-
sítő egyetlen, nyújtott felszívódású film-
tablettában. Titán-dioxid-mentes, magas 
60 mg csipkebogyókivonat-tartalommal, 
természetes flavonoidokkal. Szerves for-
mában tartalmazza a cinket.

-30%
-1020 Ft

2399 Ft
3419 Ft helyett

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.

33,32 Ft/db

60 db
36,65 Ft/db 60 db

39,98 Ft/db

60 db
41,65 Ft/db
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„A legszenzációsabb nő, akit valaha is láttam” 
– így nyilatkozott Ernest Hemingway író Jose-
phine Bakerről, aki a Missouri állambeli Saint 
Louisban született Freda Josephine McDonald 
néven 1906. június 3-án egy fekete anyától. 
Apja pontos kilétére nem derült fény, egyes 
állítások szerint egy német férfi, mások egy 
varietédobost tartottak az apjának. Josephine 
12 évesen otthagyta az iskolát, és táncosként, 
valamint utcai előadóművészként kereste a 
kenyerét. Kórusénekes lett, majd egy New 
York-i négerekből álló revütársulathoz sze-
gődött. Társai közül hamar kitűnt modorával, 
domináns kisugárzásával. 
A feketék elleni szegregáció elől menekülve 
1925-ben érkezett először Párizsba a Revue 
Negre tagjaként. Modern táncával és egyszerű, 
nem sokat takargató ruhájával (mindössze egy 
fürt banán lengett a csípője körül) pillanatok 
alatt meghódította a közönséget. Rövidesen a 
varieték, köztük a Folies Bergere legkedvel-
tebb attrakciója lett; fizetését ruhákra, éksze-
rekre és állatokra költötte, a leopárdját olykor 
pórázon sétáltatta a Champs Élysées-n. Mene-
dzsere 10 évre karolta fel, együtt is éltek. 

1927-ben ő volt a legtöbbet kereső európai 
híresség, egyben a világ legtöbbet fotózott 
nőinek egyike, aki mintegy 40 ezer levelet, 
köztük házassági ajánlatokat kapott. 1930-ban 
mutatkozott be énekesnőként, rajongói között 
tudhatta Ernest Hemingwayt, Edith Piafot, 
George Gershwint, Georges Simenont és Pab-
lo Picassót is. 1927-től – első fekete sztárként 
– néhány filmben is feltűnt, 1934-ben egy kü-
lön az ő számára írt operában lépett színpadra. 
Magyarországon háromszor is járt.
A francia állampolgárságot 1937-ben kapta 
meg, amikor harmadszorra is férjhez ment egy 
zsidó cukorkereskedőhöz. A pár később elvált, 
de Josephine Baker segített volt férjének és 
családjának elmenekülni a németek által meg-
szállt Párizsból.
Egész életében a diszkrimináció ellen har-
colt, negyedik férjével 12 gyereket fogadott 
örökbe – sajátja nem lehetett – a világ min-
den tájáról, szivárványtörzsnek nevezett 
családját egy franciaországi kastélyban 
nevelte, mindegyiket eredeti hite, vallása 
alapján. A rasszizmus nem velünk születik, 
hanem tanuljuk – vallotta.

Martin Luther King oldalán bekapcsolódott 
szülőhazája polgárjogi mozgalmába is, 1963 
augusztusában ő is felszólalt, mielőtt a tisztele-
tes elmondta híres „Van egy álmom” kezdetű 
beszédét.
A francia ellenállás segítéséért a második vi-
lágháború alatt kitüntetést kapott, így ő volt 
az első amerikai születésű nő, aki megkapta 
a legmagasabb francia katonai érdemrendet, a 
Croix de Guerre háborús keresztet.
1973-ban egy amerikai művésszel kötötte ösz-
sze az életét. 1975. április 8-án, pályakezdésé-
nek 50. évfordulóján Párizsban hírességekkel 
tűzdelt nézőtér ünnepelte a 68 éves sztárt. 
Órákkal később kómába esett, április 12-én 
meghalt az „aranykarmú fekete párduc”.
Negyvenhat évvel halála után jelképesen új-
ratemették a francia történelem nagyjainak 
végső nyughelyén, a párizsi Panthéonban. Jo-
sephine Baker földi maradványai a család ké-
résére a monacói temetőben maradtak, Grace 
Kelly monacói hercegnő sírja közelében, aki 
élete utolsó éveiben menedéket biztosított az 
amerikai–francia sztárnak.

Kreol Istennő, Fekete Gyöngy, Bronz Vénusz – mindhárom név ugyanazt  
a híres-hírhedt táncosnőt, Josephine Bakert takarja. Az afroamerikai énekesnő 

Franciaországban találta meg a számítását, és lett a szabadság szimbóluma.

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

Allergia?
SZABADULJON MEG

A TÜNETEKTŐL A PINGVIN PATIKA
SEGÍTSÉGÉVEL!

A készítményeket megtalálja a Pingvin Patikákban
és a www.pingvinpatika.hu webáruházban!

Az Allegra Forte 180 mg fi lmtabletta 30 db, az Allergodil oldatos orrspray 10 ml, a Claritine 10 mg tabletta 60 db, a Dassergo 5 mg fi lmtabletta 30 db,
az Otrivin allergia oldatos adagoló orrspray 15,ml, a Rhinathiol  1 mg/ml oldatos orrspray  10 ml és a Zilola 5 mg fi lmtabletta 28 db vény nélkül kapható gyógyszerek**

A készítményeket megtalálja a Pingvin Patikákban
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az apaság témakörét felhozva a férfi-női 
cégvezetők előtt, rég ki nem nyitott csapként 
dőlt belőlük a szó; izgalmasnak találtam. Azt 
mondom, a téma talált meg engem.
– Két kislány édesapjaként bevállalta, 
hogy a másodikkal hivatalosan is gyedre 
menjen. Az élet hozta így, vagy nem is 
akarta kihagyni a lehetőséget?
– Mivel a feleségem opera-énekesnő, az 
esti fellépések, a gyakori utazások miatt 
már az első kislánynál is számíthatott rám: 
etettem, pelenkáztam, vigyáztam rá. Nagyon 
meghatározó élmény volt számomra, és 
igazán mély kapcsolat alakult ki közöttünk. A 
másodikkal pedig hivatalosan is én marad-
tam otthon. Arra gondoltam, milyen jó lenne, 
ha ezt minél több apa megélhetné. 
– Nagy kérdés, mindez hogyan valósítható 
meg más családokban. Összeegyeztet-
hető-e az a sokrétű társadalmi elvárás, 
ami ma az apákra hárul: minden fronton 
helytállni.
– Óriási nyomást tapasztalok ez irányban 
a társadalom részéről, amely változásokat 
követel. Fel kell adni azt a 20. századi család-
modellt, miszerint a gyerek érkezésével az 
apa GDP-t termel, a családmenedzsment 
pedig az anya feladata. Megváltozott a 
társadalmi igény, a fiatalok jó része már nem 
szeretne ilyen körülmények között családban 
élni. Vannak pozitív kezdeményezések. Pár 
éve megjelent a munkaerőpiacon a vállalati 
apatámogatás, a nekik szóló szülési szabad-
ság, akár fél évre, elindult az állami apasági 
támogatás – tőlünk nyugatabbra. A kisgye-
rekes családok óriási nyomás alatt vannak, 
jogos igény a társadalmi szintű változtatás. 
– Az Apa Akadémia hogyan segíti a ma-
gyar családokat?
– Igyekszem felkészíteni a fiatalokat a 
gyermek érkezésére, biztatom az apákat, 
éljenek a lehetőségekkel, vegyenek részt 
a gyereknevelésben. És ne vállalják túl 
magukat fiatalon: nem kell mindent addigra 
előteremteni, mire a gyerek megérkezik, 
inkább kapaszkodjanak össze az anyával, 
ez ilyenkor a legfontosabb. Munkaerőpiaci 
és állami támogatás nélkül ez itthon nagyon 
keveseknek fog sikerülni. 
– Ön a szülés utáni depressziót az apákra 
is értelmezi.
– Mert valós jelenség, amit az elmúlt 20 év 
kutatásai is alátámasztanak – világviszony-
latban. Ha anya depressziós lesz, az apa még 
inkább. Sokszor a férfiak úgy lesznek azok, 
hogy nem is tudnak róla, és a környezetük 
sem érti, mi a gond. Pedig ugyanannyi apát 
érint, mint anyát. Csak a társadalom nem 
így gondolkodik erről. A baba érkezésével 
nemcsak anya születik, hanem apa is, és erre 
készülni kell, de azt látom, ez mindkettőnél 
elmarad. 300 fiatal pár bevonásával készült, 
saját kutatásunkból kiderült, a még gyermek-

telen párok nagyon emancipált családmodellt 
képzelnek el, ahol mindenki kiveszi a részét 
a gyerek körüli feladatokból, az apa nagy 
fokú bevonásával. De a legtöbb pár a gyerek 
megszületésével visszacsúszik a hagyomá-
nyos szerepekbe. 
– Ez kivédhető?
– Szervezéssel igen. A gyermek egész-
séges mentális fejlődése érdekében nem 
elég, ha az apa hétvégente és este látja a 
kicsit. Sokszor kellene kettesben lenniük. 
A felkészítés éppen erről szól, tudatosítani, 
hogy a gyermekágy után a nő is dolgozhat 
részmunkaidőben, ha az apa többet vállal be 
az otthoni feladatokból. Olykor tudni kell 
nemet mondania az apának a munkahelyén. 
Lehet változtatni a régi berögződéseken, ha 
fejben is ez a cél.
– Csalódottak a nők, ha mégsem úgy men-
nek a dolgok, ahogy azt ők eltervezték?
– Igen, és a férfiak részéről is tapasztalom a 
tanácstalanságot, elbizonytalanodást. A közös 
gondolkodás a kulcsfogalom, máshogy nem 
is lehet felkészülni a váratlan nehézségekre, 
ami komoly konfliktusforrás. Ilyenkor jövök 
én, és kialakítunk egy újfajta életmódot. Az 
énidőt, a páridőt és a családidőt kell okosan 
beleszőni a hétköznapokba, minden párnál 
a saját életükre szabva. A párokat gyakran 
abban kell segíteni, hogy a szerepek újraala-
kuljanak, szemléletet váltsanak. Jó hír, hogy 
az esetek nagy részében ez megoldható. 
– Nem lenne könnyebb, ha a párok a 
házimunkában szerzett rutinnal vágnának 
bele a házasságba?
– De igen. És meg is érkeztünk az apátlanság 
kérdéséhez: azokban a családokban, ahol apa 
nélkül nőnek fel a gyerekek, kényelmeseb-
bek, mint az apával felnőttek, akik bizony 
több házimunkát kapnak. Sokaknak ismerős 
példa: amit az anya nehezen ér el a gyerek-
nél, az az apának egykettőre sikerül. Szerin-
tem az apának az is feladata, hogy ránevelje 
a gyerekét a munkára. Nem ördögtől való, 
de erre a szülőnek kell figyelnie. Ha az apa 
az elejétől kezdve sok időt tölt a gyerekével, 
könnyebben beindulnak az apai ösztönök, 
később is jól megértik egymást. Az az apa, 
aki keveset van otthon, stresszként éli meg a 
gyereksírást.
– Az anyák nem kapják fel a vizet az apai 
ösztön fontosságát hallva? 
– Nem, inkább örülnek, hogy az Apa 
Akadémia apát ad nekik, azt mondják, ennél 
nagyobb segítséget nem is kaphatnának. Az 
apaság nem társadalmi szerep, amit tanulni 
kell, hanem ösztön. 
– Hogyan neveljen az az elvált apa, akinek 
erre alig marad lehetősége?
– A mai válási rendszerünk nemzeti apátlaní-
tó rendszer, ami mindenkinek rossz, az egész 
családnak. És ehhez jön még az is, hogy 

nincsenek férfi pedagógusok, egyre több te-
rületről kikopnak. A megosztott gyermekfel-
ügyelet híve vagyok, így fele-fele arányban 
gondoskodhatnak a gyerekről. Azok az apák, 
akiknek a kétheti láthatás marad, belecsúsz-
nak a játszótárs szerepbe. Legyen vigasz, 
hogy a biztonságot nyújtó szeretet azonban 
az apa mellett tartja a gyereket.
– Gyakran említi a férfiak gyászát. Ezt is 
az elvált apához köthetjük?
– Részben igen. Másrészt a buta, macsó férfi-
képhez, aki nem sír, nem mutat érzelmeket. 
A férfikrízis gyakran elfojtódik, emiatt tele 
a világ elfojtott, instabil, hisztis férfiakkal is. 
Azt vallom, nagyon férfias dolog, ha egy férfi 
segítséget mer kérni. Ha a férfi kap ehhez 
egy jó példát, gyorsan tud váltani, reagálni. 
Egyébként az elmúlt években megsokasodott 
a segítséget kérő férfiak száma.
– A világjárvány miatt?
– Az biztos, hogy a pandémia inkább rontott 
a házasságokon, mint javított. De a karan-
tén sok apát rávilágított, másként is lehet 
élni: egy ausztrál kutatásban a járvány után 
megkérdezett apák fele azt vallotta, szeretne 
változtatni, és többet lenni a gyerekével.
– Sok szülőn segít, de apaként olykor azért 
ön is tanácsra szorul?
– Igen, kérek tanácsot kollégától, baráttól. 
A hitelességre törekszem, ha igazságtalanul 
viselkedek, bocsánatot kérek a gyerekeimtől. 
Ezért nagyon hálásak. 

– Miért pont a pszichológiát választotta?
– Annak ellenére, hogy édesanyám is pszi-
chológus, 19 éves koromig meg sem fordult 
a fejemben, hogy ezt a pályát válasszam. 
Humán beállítottságú vagyok, de ma sem 
tudom, hogyan született meg bennem az 
elhatározás. Egyébként világéletemben pilóta 
szerettem volna lenni, sokáig sportrepültem, 
és a nyíregyházi repülősképzésre félig-med-
dig fel is vettek. Ekkor torpantam meg: tény-
leg repülni akarok? Jól döntöttem, ma is a 
pszichológiát választanám, nagyon szeretem 
a szakmámat. 

– Szervezetdiagnosztika, folyamatszerve-
zés, mentálhigiénés támogatás, tréning és 
coaching – megannyi területen megtalálta 
a számítását. Szélesebb körben mégis az 
apák egyik legnagyobb támogatójaként 
vonult be a köztudatba. Az Apa Akadémia 
megálmodójaként évek óta előadásokat, 
workshopokat szervez szerte az ország-
ban. Hogyan találta meg a „téma”?
– Már az egyetemista éveim alatt is foglal-
koztatott az apaság kérdése. Feltűnt, hogy a 
pszichológiából kimaradnak a férfiak és az 
apák. Édesapám gondoskodó személyisége 

számomra meghatározó volt, egyformán 
kötődtem szüleimhez. Nem értettem, a 
pszichológiában miért nincs szó apákról. 
A Magatartástudományi Intézetbe kerülve 
viszont Kopp Mária professzor asszony fog-
lalkozott velük is. Ez nagy hatással volt rám. 
A nővérem gyerekei pedig már huszonéves 
koromban apapótlékként tekintettek rám. 
Nagy hatással volt rám Matthias Matussek 
Apátlan társadalom című könyve is. Közben 
a szervezetfejlesztésben dolgoztam, ahol szá-
momra akkor jelent meg az apaság kérdése, 
amikor apává váltam. Megdöbbentett, hogy 
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Léder László  
1970-ben született. Az ELTE-n, majd a Semmel-
weis Egyetemen szerzett diplomát. Főbb területei 
– a szervezetfejlesztés, vezetőképzés, modern 
apaság kérdése – mellett személyes küldeté-
sének tekinti az apátlanság társadalmi szintű 
mérséklését. Az Apa Akadémia alapítójaként elő- 
adásokkal, workshopokkal segíti a házaspárokat, 
apákat, anyákat. Nős, két gyermek édesapja.

László
Léder

A gyereknek két biológiai szülője van, de a mai társadalom az egyiket 
kikapcsolja: az apát – véli Léder László pszichológus, coach, az ismert 
Apa Akadémia megálmodója. A modern társadalmak – köztük a magyar – 
közös jellemzője az apátlanság, amely ördögi kört teremtve roncsolja az 
újabb és újabb generációk mentális egészségét. 

„Férfias, ha egy férfi  
segítséget mer kérni”
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Lefűzve hasznos lehet az egész csalá
dna

k!

GINKGO BILOBA
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A 20-30 méterre is megnövő, kétlaki, lombhullató 
fa rendkívül ellenálló faj. A Kínában őshonos nö-
vény első példánya a Holland Kelet-indiai Társa-
ság révén került Utrechtbe, magként vagy fiatal fa 
formájában az 1700-as évek közepén, ezt követően 
Európában díszfaként terjedt el.
Valódi gyógyászati értékének felismeréséig kü-
lönféle részeit (pl. mag, termés) szerteágazó céllal 
(élelmiszerként, gyomor-bélrendszer erősítése, lég-
úti betegségek tüneteinek enyhítése) alkalmazták. 
A páfrányfenyőlevél agyérrendszerre gyakorolt 
kedvező hatásait az 1950-es években ismerte fel 
Wilmar Schwabe német orvos-botanikus. A gyó-
gyászati célra használható kivonatok fejlesztése a 
következő évtizedben indult meg, és az első ke-
reskedelmi forgalomban is kapható ginkgokivonat 
EGb761 néven vált elérhetővé 1974-ben. A legtöbb 
vizsgálatot ezzel az összetétel szempontjából igen 
alaposan jellemzett kivonattal végezték, ezért a 
ginkgo gyógyászati értékét leginkább ezen kivonat 
alkalmazása révén lehet kihasználni. Ma a ginkgo 
bizonyított hatása révén Európa számos orszá-
gában gyógyszerként is forgalomban van.

De mire is jó a ginkgokivonat, és miért  
az egyik legértékesebb gyógynövény 
 a páfrányfenyő?

A ginkgót Li Si-csen Alapvető tudnivalók a gyógy-
szertanról című művében (1578) is az agy jótevő-
jeként emlegette. Később pedig sikerült bebizo-
nyítani, hogy ezt a jelzőt nem alaptalanul kapta a 
növény.
A ginkgo hatóanyagai (flavonoidok, terpenoidok) 
antioxidáns, véralvadásgátló és vérkeringést fo-
kozó hatásokkal rendelkeznek. Hatásukra javul 
az agy vérellátottsága és káros hatásokkal szem-
beni ellenálló képessége. A kivonat idegsejtvédő 
(neuroprotektív) hatása annak köszönhető, hogy 
védi az agysejteket a szöveti oxigén- és cukorhiány 
esetén fellépő károsodástól.
Napjainkban a ginkgotartalmú gyógyszerek hasz-
nálhatók a különféle okból kialakuló demencia 
tüneteinek (pl. koncentrációzavarok, memória- 
romlás, depresszív tünetek, fejfájás, szédülés, 
fülzúgás) enyhítésére. Továbbá a demenciától 
független fülzúgás, szédülés, valamint a periféri-
ás artériás okkluzív betegség (időszakos sántítás) 
tüneti kezelésére is.
A demencia tüneteinek enyhítését számos ha-
tás együttesen alakítja ki, amelyek közé tartozik 
a páfrányfenyő antioxidáns, véralvadásgátló, 
neuroprotektív hatása. A ginkgokivonat csökkenti 
és lassítja az Alzheimer-kórban megfigyelhető agyi 
elváltozások kialakulását. Emellett enyhe szoron-
gásoldó és antidepresszáns hatással is rendelkezik, 
valamint javítja a rövid távú memóriát.
A ginkgót memóriajavításra az egészséges embe-
rek is előszeretettel alkalmazzák (például vizsga-
időszakban), a memóriajavító hatást azonban ez 
idáig csak demenciában szenvedők körében iga-
zolták. Enyhe kognitív zavarral küzdők esetében, 
valamint neuropszichiátriai tünetekhez társuló  
enyhe kognitív zavarnál is javította a betegek  
memóriáját és kognitív funkcióit.

Bár egy speciális ginkgokivonat eredményesen 
csökkentette a különféle demenciákban szenvedő 
betegek állapotának romlását, nem bizonyított, 
hogy a kivonat alkalmazásával az Alzheimer-kór 
kialakulása megelőzhető lenne.

Mire figyeljünk, ha ginkgoterméket  
választunk?

A növény gyógyászatban használt levele számos 
igen értékes anyagot (flavonoidok, terpenoidok) 
tartalmaz, amelyek együttesen járulnak hozzá a 
kedvező hatásokhoz. Vannak azonban olyan anya-
gok is, amelyek a hatás szempontjából feleslege-
sek (pl. zsírok, fehérjék, cserzőanyagok), illetve a 
levélben található ginkgolsavak nem kívánatos 
hatásokkal (pl. allergizáló, toxikus) rendel-
keznek, ezért célszerű olyan terméket választani, 
amely ezeket az anyagokat nem, vagy csak nagyon 
kis mennyiségben tartalmazó kivonatból készült.  
A biztonságosság mellett fontos a hatásosság is. 
Érdemes megemlíteni, hogy a növényi kivona-
tokkal végzett vizsgálatok eredményei nem álta-
lánosíthatók úgy, mint a tiszta hatóanyagokkal 
kapott eredmények. Az egy bizonyos eljárással 
(kivonószer, növényi rész-kivonat arány) készült 
kivonat hatásai nem feltétlen fognak megegyezni 
egy, ugyanabból a növényi részből, de más eljárás-
sal készült kivonat hatásaival.
A ginkgóval kapcsolatos klinikai vizsgálatok zö-
mét az EGb761 kivonattal végezték, ezért ennek 
a kivonatnak a hatásai ismertek.
A kivonat hatásossága nem általánosítható a gink-
golevélre, hiszen az azonos hatáshoz az szükséges, 
hogy a tartalomanyagok azonos mennyiségben 
legyenek jelen. Míg például a ginkgolsav mennyi-
sége a levélben grammonként kb. 10-20 mg, addig 
az EGb761 kivonatban kevesebb mint 0,005 mg.  
A kivonatban ugyanakkor a hatásért felelős flavo-
noidokból és terpenoidokból a levélben mért meny-
nyiség sokszorosa található.
Bár a páfrányfenyőt több, különböző termékkate-
góriába tartozó termékben is megkaphatjuk, előfor-
dulhat ugyanis gyógyteákban, étrend-kiegészítők-
ben és gyógyszerekben is, a várt hatások elérése és 
a kellő biztonságosság érdekében előnyben része-
sítendők az alaposan vizsgált EGb761 kivonatot 
tartalmazó gyógyszerek használata. Megbízható 
forrásból származó, kellően alacsony ginkgolsav-
tartalmú kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítők 
kis kockázatot jelentenek, a ginkgotea, vagy a po-
rított növényi részt tartalmazó készítmények alkal-
mazása azonban nem javasolt.
Mivel a páfrányfenyő egyes kivonatai véralvadás-
gátló hatással rendelkeznek, ezért a készítmények 
óvatossággal alkalmazhatók fokozott vérzési haj-
lam és véralvadásgátló-terápia mellett. Az EGb761 
kivonattal végzett vizsgálatok során azonban véral-
vadást befolyásoló hatást nem figyeltek meg.
Az EGb761 kivonat biztonságosan alkalmaz-
ható, jellemző mellékhatás lehet a fejfájás, 
szédülés, enyhe gyomor-bélrendszeri tünetek 
(hasmenés, hányinger, hányás). Körültekintő al-
kalmazásra van szükség máj- és vesebetegek ese-
tén, valamint epilepsziásoknál, mivel a páfrány- 
fenyő-kivonat fokozhatja a görcskészséget. Ter-
hesség, allergia esetén nem alkalmazható, műtéti 
beavatkozások előtt a használatot fel kell füg-
geszteni.

A páfrányfenyő 
(Ginkgo biloba) 

napjainkban az ember 
értelmének egyik kiváló 

támogatójaként, az 
agy jótevőjeként vált 

ismertté. A növény ősei 
körülbelül 270 millió 

éve alakultak ki, a ma 
ismert faj pedig közel 65 
millió éves múltra tekint 

vissza. (Az értelmes 
ember, a Homo sapiens 
megjelenése alig több 

mint 300 ezer évvel 
ezelőttre tehető.)

Ginkgo biloba

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

Forgalmazza: Naturprodukt Kft. 2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8 Tel.: 06 23 511 337 www.naturprodukt.hu
Az ár 2022.04.23-tól 2022.05.13-ig érvényes a Pingvin Patikákban.

Dolgit krém 100 g

3 519 Ft helyett

2 799 Ft
Egységár: 27,99 Ft/g

Dolgit krém 50 g

2 249 Ft helyett

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

Dolgit krém 50 g

A mozgásszervek reumatológiai 
és nem reumatológiai 

fájdalmainak kezelésére.
Külsőleg alkalmazandó, 

vény nélkül kapható, ibuprofén 
hatóanyagú gyógyszerek.

Enyhíti a fájdalmat, 
csökkenti a gyulladást. 

Dolgit krém 100 g

106_22_NP_H_DOLGITKREM_PINGVIN.indd   1106_22_NP_H_DOLGITKREM_PINGVIN.indd   1 2022.04.04.   11:14:542022.04.04.   11:14:54

Aktív védelem 
a fogínyvérzés ellen.

Ínyösszehúzó 
hatás.

 Az árak 2022.04.23-tól 2022.05.13-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.
KOZMETIKUMFORGALMAZZA: NATURPRODUKT KFT. 2046  I  TÖRÖKBÁLINT DEPO, PF. 8  I  TEL: 06 23 511 337

LACALUT 
aktiv fogkrém 

75 ml

1639 Ft helyett

1199 Ft
Egységár: 15,99 Ft/ml

-27%

*Magyarországi IQVIA Full PTR adatbázis 12/2021, 87A3 felnőtt fogkrém OTC3 csoport, 2021. január – 2021. december közötti időszak, eladott doboz és érték alapján.

113_22_NP_H_LACALUTAKTIV_PINGVIN.indd   1113_22_NP_H_LACALUTAKTIV_PINGVIN.indd   1 2022.04.07.   13:06:062022.04.07.   13:06:06
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Elkészítése:Hozzávalók:

• 15 dkg köles (hántolt)
• 1 fej vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 3 ek. zabpehelyliszt
• 3 tojás
• 1 tk. só
• ízlés szerint bors
• 2 kk. majoránna
• 2 ek. étolaj

A kölest jól mossuk át, majd 
háromszoros mennyiségű 
vízben főzzük meg. A 
hagymát és a fokhagymát 
vágjuk apró darabokra. 
Tegyük egy tálba a kölest, 
majd keverjük hozzá a 
tojást, a hagymákat, az ola-
jat, a zabpehelylisztet, majd 
fűszerezzük. Melegítsük elő 
a sütőt 180 fokra. Formál-
junk belőle gombócokat, 
kicsit lapogassuk le. Egy 
tepsit béleljünk ki sütőpa-
pírral, tegyük rá a fasírtokat. 
Fél óra alatt süssük meg. 

Hozzávalók:

 

Kölesfasírt

Palacsinta 
túrókrémmel
Íme egy örök klasszikus,  
amit nem lehet megunni.

Egészséges és még finom is a kölesfasírt,  
ami ideális feltét főzelékfélékhez.

Palacsinta (kb. 12 db):
• 20 dkg liszt (vagy diéta  

szerinti tetszőleges liszt)
• 2 db tojás
• fél liter tej
• egy csipet só
• egy kevés olaj

Túrókrém:
• 1 kis csomag tehéntúró
• 1 kis doboz tejföl
• 1 citrom héja
• 20 dkg cukor (vagy ennek  

megfelelő édesítő)

R E C E P T E K

Miután a tészta 
hozzávalóit ösz-
szekevertük, fél órát 
pihentetjük, hogy 
legyen ideje meg-
duzzadni. Süssük 
ki a palacsintákat, 
majd a bekevert 
túrókrémmel töltsük 
meg. Az édesszájú-
ak málnaöntettel, 
eperdzsemmel is 
meglocsolhatják.

Fo
rr

ás
: w

w
w

.s
ob

or
s.

hu

h
ir

d
e

té
s

Elkészítése:



Beteg volt a kislányom, pedig semmije se fájt. Csak étvá-
gya nem volt, meg aludni nem tudott.
– Bizony, vérszegény ez a kislány – veregette meg a dok-
tor bácsi Panka sápadt képét. – No, de majd segítek ezen 
a városi kisasszonyon. Nem kell neki más orvosság, csak 
reggelire rigófütty, ebédre tücsökhegedülés, vacsorára meg 
kolompszó.
Nagyot néztem az orvos szavaira – de aztán megértettem. 
Szedtük-vettük a sátorfánkat, s másnap már kint voltunk 
a pusztán. Sárgarigók köszöntöttek bennünket, mikor har-
matos hajnalon megállott kocsink a fehér tanya előtt. S 
uramfia, Pankának az volt az első szava, ahogy beugrott 
az eresz alá:
– Jaj, apuskám, odaadnám a törött lábú babámat egy pohár 
friss tejért.
No, a Bimbó tehénnek még a baba sem kellett, mégis adott 
friss tejet. Nem is egy pohárral, hanem kettővel, örömöm-
ben visszafütyültem a sárgarigónak:
– Áldja meg az isten azt a tudós doktor bácsit! Már látom, 
hogy használ az orvossága. Hát még ha a tücsökmuzsika 
megszólal ebédre!
Azért persze egy kicsit messzebb kellett menni. Aranyos 
búzaföldeken, árnyas gyümölcsösökön, vadvirágos réte-
ken keresztül. Messziről hallottam, hogy milliom tücsök 
pengeti a hegedűjét a tiszteletünkre:
– Ki-ri, ki-ri, ki-ri?
Ki rí? Hát bizony Panka volt az, aki majd ríva fakadt már 
az éhségtől. Én ugyan nemigen tudtam enni az örömtől, de 
ő megfelelt az én részemnek is.

Öreg diófák árnyékában hevertük keresztül a délutánt, s 
hazafelé kolompolt a csorda, mikor a pázsiton nekiültünk 
a vacsorának. Biz az csak húsos szalonna volt, meg friss 
túró. De olyan jóízűen evett belőle Panka, hogy öröm volt 
nézni.
Két hét se telt bele, piros lett a kislányom arca, mint a ró-
zsa. Azóta minden sápadt városi gyereknek merem ezt az 
orvosságot ajánlani: reggelire rigófütty, ebédre tücsökhe-
gedülés, vacsorára kolompszó.
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Hogyan készül fel az allergiaszezonra?

Mivel asztmás vagyok, egész 
évben antihisztamint – allergiael-
lenes készítményt – szedek. Ezért 
enyhébben jelentkeznek az allergiás 
tünetek (orrfolyás, tüsszögés), ame-
lyek néhány nap múlva maguktól 
elmúlnak.

Zoltán (42),  
hálózatfejlesztő, Cegléd

Gábor (53),   
személy- és vagyonőr, Baja 

Hallottam, hogy a kecsketej enyhíti 
az allergia tüneteit. Egyik évben 
magam is kipróbáltam, és valóban 
működik. Más módon nem készü-
lök az allergiaszezonra, a jelentkező 
tüneteket kezelem.

A bevált allergiatablettám mellett 
orrspray-t is használok.

Mivel allergiás vagyok, állandóan 
orrspray-re szorulok. Ezért külön nem 
készülök az allergiaszezonra. 

Évi (46),   
eladó-pénztáros, Cegléd

Katalin (39), 
manikűrös, Baja

www.keresztrejtveny-reklam.hu
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SZERTE-
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SÍP
KÖZEPE!
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BETŰNK

JELFOGÓ
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EDÉNY
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ELLENŐR

A TÁVO-
LABBIT
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ENERGIA

MICIMACKÓ
KEDVENCE

NÉMÁN
VÁR!
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NEM IS
ÉJJEL!

IN MEDIAS ...
(A DOLGOK
KÖZEPÉBE)

EDZŐ
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OROSZ TE-
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ILLATOS
VIRÁG

ŐSHON

TITKON
MEGFIGYEL

AKAD
HANGZÓI!

BEJGLI-
TÖLTELÉK
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KÍGYÓ

ZÉRÓ
HANGZÓI!

AMELY
SZEMÉLYEK

VÉGTELEN
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KICSA-
PONGÓ

POGGYÁSZ,
CSOMAG

SOR
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VEGYJELE

PÁRATLAN
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HELYI
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KOROG A
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TE ÉS ÉN
ZÁRADÉK

MÁJUS
ELEJE!

KÉSZPÉNZ
RÖVIDEN

RÉSZBEN
HEVÜL!

HATÁ-
ROZOTT
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KÓROKOZÓ
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DEHOGY!

N ILYEN HELY
IS VAN

Kinyílott a bazsarózsa,
Kék nefelejcs, tulipán,

...
(Donászy Magda)

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: 
2022.05.06. Sorsolás: 05.13. Csomag tartalma: Vitaking Máriatövis Extract kapszula (80x), Vitaking Probiotikum Komplex 
csepp (6ml). A Pingvin magazin XII. évfolyam 4. számában szereplő nyereményjáték nyertese:  Hegedűs Józsefné
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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:

-30%
kedvezménnyel!

TROPY Gumi-Brumi Multivitamin
gumitable� a 60 db

régi ár: 3449 Ft, megtakarítás: 1050 Ft
(39,98 Ft/db)

2399 Ft

Az árak 2022. április 23-tól 2022. május 13-ig érvényesek

TROPY C-vitamin 1000 mg+D3+Cink

retard fi lmtable� a 100 db 2 669 Ft 26,69 Ft/db

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

TROPY Echinacea + béta glükán fi lmtable� a 100 db 1 999 Ft 19,99 Ft/db

TROPY Ginkgo Biloba 80 mg fi lmtable� a 90 db 1 799 Ft 19,99 Ft/db

TROPY Gumi-Brumi C-vitamin gumitable� a 60 db 1 869 Ft 31,15 Ft/db

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

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

TROPY Kurkuma 500 mg fi lmtable� a 60 db 2 699 Ft  44,98 Ft/db

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

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

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

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

1699 Ft

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

1639 Ft

TROPY
Kalcium + D3 +K2
lágyzselatin kapszula 
60 db
27,32 Ft/db

TROPY

 449 Ft

TROPY Citromfűlevél 
50 g
8,98 Ft/g

 449

TROPY Citromfűlevél 
50 g
8,98 Ft/g

 249 Ft

TROPY Fagyöngy 
50 g
4,98 Ft/g

 249

TROPY Fagyöngy 
50 g
4,98 Ft/g

1199 Ft

TROPY 
Szerves Króm 200 µcg
fi lmtable� a 60 db
19,98 Ft/db

1379 Ft

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