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 „A tücsök ciregve fölneszel. / Testem hűs álmo-
kat iszik. / Apró, csillagos éjtündérek / a szívemet 
hozzád viszik.” Dsida Jenő Tündérmenet című 
verse kezdősoraival köszöntöm májusi lapszá-
munk olvasóit. 
Nemcsak a szív rezdüléseit, hanem a hangfürdőn 
keltett rezgéseket is érdemes megélni, áldásos 
hatásukat megtapasztalni. A mostanság egyre di-
vatosabb gongok és hangtálak hangrezgésekkel 
nyugtatják, energizálják a lelket és a testet. Erről 
olvashatnak bővebben Életmód rovatunkban.
Közeleg a bikiniszezon, amire érdemes időben 
felkészülni. A fogyást megcélzó drasztikus meg-
oldások helyett a könnyebben betartható, apró 
szokásbeli változtatásokat ajánljuk figyelmükbe. 
Az avokádó is segít az ideális testsúly elérésé-
ben, a szív- és érrendszeri betegségek elkerülé-
sében. Egészségtár rovatunkban ezt a szuperélel-
miszert mutatjuk be.
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A hallásprobléma nemcsak az időseket, hanem 
sajnos egyre több fiatalt, sőt, gyermeket is érint. 
A gyanús jelekre fül-orr-gégész szakorvos hívja 
fel a figyelmet a Gyereksarokban.
Az ajándéknak mindenki örül. De annak már 
nem, ha azt valamiért visszakéri az ajándékozó. 
Mikor kérhető vissza és mikor nem az ajándék? 
Beszéljünk komolyan rovatunkban jogász vála-
szol a kérdésre.
Értékes gyógyszerek kötődtek Sztankay Aba 
nevéhez. A többek között Debrecenben is dol-
gozó patikus közel 300 magyar és német nyelvű 
dolgozatában részletesen elemezte a forgalomba 
került új gyógyszereket. 
Pokorny Lia nevét hallva az olvasónak rögtön 
beugrik az egykoron népszerű televíziós műsor, 
a Beugró. Az improvizációs színészi játékban 
lubickoló színésznőt gyorsan megkedvelte a 
közönség, de számos emlékezetes színpadi ala-
kítással is büszkélkedhet. A Portré vendégszékét 
ezúttal ő foglalja el.
Az elmaradhatatlan rejtvény, mese és recept 
most sem hiányozhat a magazinból. Mindehhez 
jó szórakozást, hasznos időtöltést kíván:

 Dr. Nagy Ildikó
gyógyszerész-tanácsadó 

Pingvin Patikák

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

Szeretettel köszöntöm magazinunk olvasóit.

Gyógyszertárunk 14 éve nyitott Kiskunhalas frekventált helyén, a Kossuth u. 
34–36. szám alatt. Örömmel látjuk, hogy törzsvásárlóink mellett egyre töb-
ben tisztelnek meg bizalmukkal.
A patika felújítása során teljes körű nyílászárócsere történt, amely a mi és 
vevőink kényelmét is szolgálja. Eközben a kiszolgálás mindvégig zökkenő-
mentesen zajlott. Itt köszönjük meg önöknek a sok türelmet és megértést.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy tavaly óta egy rátermett, lelkiis-
meretes csapat vezetője lehetek. A kollektíva jelenleg 2 gyógyszerészből, 5 
szakasszisztensből, 1 eladóból és 1 eladó-takarítóból áll. Személyzetünket 
szívesen bővítenénk még egy fő gyógyszerésszel, várjuk a jelentkezőket.
Megújult szemléletünkkel a mindennapokban arra törekszünk, hogy minél 
pontosabb, gyorsabb kiszolgálást kapjanak a betegeink, de egy jó szóra, 
egy mosolyra mindig lesz időnk. A hozzánk fordulóknak a tőlünk telhető 
maximumot nyújtjuk nagy fokú szakmai felkészültséggel és tanácsokkal. 
Boldogsággal tölt el minket, ha úgy érezzük, tényleg tudtunk segíteni.
Szabad polcos részünknél külön kassza áll rendelkezésre, ahol gyógyszer-
nek nem minősülő egyéb termékeket, dermokozmetikumokat vehetnek 
sorban állás nélkül, valamint a kuponokat és pontokat is itt lehet beváltani.
Megújuló akciók és tartósan alacsony árak mellett folyamatos gyógyszerel-
látással, nagy árukészlettel várjuk a hozzánk betérő vásárlókat. Ha valami 
még sincs készleten, rövid határidőn belül igyekszünk beszerezni.
Bízunk benne, hogy máskor is visszatérnek hozzánk.

Tisztelettel:
Belléncsné dr. Túri Boglárka
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A Ferretab® Forte Plusz C olyan vashiányos állapotok kezelésére javasolt, mely a folsav bizonyított hiányával társul, különösen egy 
hónappal a fogamzás előtt, egészen a terhesség harmadik hónapjáig.

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

Fogyasztói ár:
1 879 Ft helyett 

1 299 Ft
Egységár: 43,30 Ft/db

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

Kód: 2022-076    Lezárás dátuma: 2022.04.27.

-31%

vas(II)-fumarát, folsav, aszkorbinsav

Igazolt vas- és 
folsavhiány esetén

Az akció érvényessége: 
2022.05.14. - 2022.06.03.

Ferretab Forte Plusz C kemény kapszula, vény nélkül kapható gyógyszer, 202,8 mg vas(II)-fumarátot, ami 66,7 mg elemi vassal egyenértékű, és 0,80 mg folsavat és 100 mg aszkorbinsavat tartalmaz kapszulánként. 
www.ferrefortec.hu, OGYI-T-23259. Forrás: Ferretab Forte Plusz C kemény kapszula alkalmazási előírás, betegtájékoztató.
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Az ár 2022.05.14-től 2022.06.03-ig érvényes a Pingvin Patikákban.

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

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

2.929 Ft helyett

2.099 Ft
Egységár: 37,48 Ft/db -28%

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

A KALCIUM  szükséges a 
normál csontozat és 
fogazat fenntartásához.

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

A K-VITAMIN  részt vesz a normál csontozat fenntartásában.

Adagolási javaslat: 
Felnőtteknek naponta 2 filmtabletta

AZ EGÉSZSÉGES CSONTOKÉRT
Kalcium, Kalcium, D3D3-vitamin és -vitamin és K2K2-vitamin tartalmú étrend-kiegészítő filmtabletta-vitamin tartalmú étrend-kiegészítő filmtabletta
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Az akciós kínálat patikánként eltérő lehet, kérjük tájékozódj 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 keresd a Google Play Áruházban (android) és az App Store-ban (iOS).

*Az ingyenes kiszállítás abban az esetben érvényes, ha a SzépségNapok emblémájával ellátott terméket is vásárolsz webshopunkban vagy mobilapplikációnkban.

Élvezd a szépséged!

Patikáink listája megtalálható a www.pingvinpatika.hu oldalon.

AZ AKCIÓNKBAN RÉSZTVEVŐ KOZMETIKAI MÁRKÁK:

Az akció ideje alatt 20-50% 
KEDVEZMÉNNYEL vásárolha-
tod meg kedvenc szépségápolási 

������
����������

termékeidet. A www.pingvinpatika.hu webáruházunkban a legnagyobb 
kozmetikai márkák mellett további „szépség-egészség” termékekből 
válogathatsz akár 50% kedvezménnyel és INGYENES KISZÁLLÍTÁSSAL.*

KERESD  nálunk
A LEGNÉPSZERŰBB
KOZMETIKAI
MÁRKÁKAT!

Pingvin SzépségNapok
2022. MÁJUS 09. - 15.

életmód 6

Míg egyesek alig várják a lenge öltözettel, a legújabb fürdőruhadivattal tűzdelt nyári nap-
fürdős hónapokat, többeket már most rémülettel tölt el, hogy a strandon, a vízparton 
ország-világ előtt levetkőzzék gátlásaikat, és megmutassák ideálisnak nem vélt idomaikat. 
Az alábbi tippek azoknak segíthetnek, akiknek az egészségi állapota mindezt nem zárja ki.

Jó hír, hogy az is mozgásnak 
számít, ha autó helyett gyalog 
vagy kerékpárral jár a munka-
helyére, ha a villamos helyett 
a saját lábait használja, vagy 
ha a kertet rendezgeti: kapál, 
gereblyézik, stb. De a klasszi-
kus edzést se feledje: a futás, 
a jóga, vagy az esti séta is 
nagyon-nagyon látványos 
eredményt hozhat.

Hajlamosak vagyunk arra, hogy unalomból, vagy 
feszültséglevezetés gyanánt pillanatok alatt 
elpusztítunk egy-egy tábla csokit, bedobunk 
egy poharas joghurtot vacsora előtt. Sokan a 
számítógép előtt ülve is eszegetnek, szintén  
csakis azért, hogy oldják a stresszt. Helyette 
inkább válassza a cukormentes rágógumit!

Két étkezés között teljen el 
3,5-4 óra. A köztes nasizás nem 
javasolt, ezzel gyakran felesle- 
ges kalória kerül a szervezet-
be, főleg, ha kekszet, nápolyit 
ropogtat. Persze egy-egy alma, 
répa tízóraira jól jön.

Sport, sport, sport

Jöhet a kefir

Több zöldség,  
több gyümölcs

Elő az olajos  
magvakkal!

Ne vásároljon  
csokoládét!

Hagyja el  
a fehér  
lisztet!

Víz nélkül  
nem megy

Káposztát 
káposztával

A kefir, a joghurt jótékony hatással bír a bél-
flórára. Némi tönkölykorpával, útifűmaghéjjal, 
darált dióval elkeverve igazán jó béltisztító.

Unásig ismételt jótanács 
ezekből minél többet fogyasz-
tani. Bármilyen, bármennyi 
zöldség bátran fogyasztható. 
A gyümölcsnél óvatosan a 
magas szénhidráttartalom 
miatt! Alma, bogyósok jöhet-
nek ilyenkor legkönnyebben 
szóba. Lehetőleg minél több 
zöldség, gyümölcs nyersen 
kerüljön az asztalra.

A napi 2,5-3 liter víz 
diéta idején alapvető 
fontosságú.  
A csapvíz éppúgy 
tökéletes választás, 
mint a szénsavmentes 
ásványvíz.

Magas rosttartalmuk, 
ásványi anyagokban és 

nyomelemekben gazdag 
tulajdonságuk miatt egyen 

minél több diót, chia-
magot, mogyoróféléket. 

Kiválóan telítenek, elveszik 
az éhséget. 

Ami nincs otthon, azt 
nem esszük meg az 
esti tévézés közben.  
Az ebéd utáni csoko- 
ládémajszolgatást 
is kerüljük, helyette 
inkább müzliszeletet 
ropogtasson.

A leves tápláló, segíti 
a folyadékpótlást. Se 

szeri, se száma a finom 
zöldségleveseknek, 

a tartalmas raguknak, 
krémleveseknek. 

Vacsorára utóbbi kiváló, 
nem is kell mellé más.

Viszonylag olcsó 
zöldségnek számít ez a 

rostdús leveles zöldség, 
ami nemcsak nyersen, 

hanem levesként, tésztával 
elkeverve vagy hússal tálal-
va is ízletes. A bélcsatornát 

kiválóan kiüríti.

Komoly eredmények 
érhetőek el, ha  

a kenyér, a pékter-
mékek, a finomliszt-

ből gyúrt tészta  
elmarad az  
étrendből.

Leves 
vacsorára

Figyelje az órát! Ne unatkozzon!

Indul a

 bikiniszezON



ÉLVEZZE A TAVASZT
ALLERGIÁS TÜNETEK NÉLKÜL!

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

Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.com
Aqua Maris® tengervíz és D-pantenol tartalmú, orvostechnikai eszköz. CE 0373
Xilomare® , Xilomare® KID 1 mg/ml xilometazolin-hidroklorid tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. 
Lordestin® Akut 5 mg dezloratadin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. 
Zilola® 5 mg levocetirizin-hidroklorid tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer
Mellékhatás / Nemkívánatos esemény bejelentése és a biztonságos alkalmazással összefüggő kérdés esetén elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu.
A termék alkalmazásával kapcsolatos információkról a termekinformacio@richter.hu címen érdeklődhet.
Document ID: KEDP/DAEQXM, Lezárás dátuma: 2022.04.26.

Akciós ár: 1 599 Ft

Régi ár: 2 219 Ft
Megtakarítás: 620 Ft
Egységár: 159,90 Ft/ml

28%

Xilomare® 1mg/ml 

Akciós ár: 1 599 Ft

Régi ár: 2 179 Ft
Megtakarítás: 580 Ft
Egységár: 159,90 Ft/ml

27%

Xilomare® Kid 0,5 mg/ml

Akciós ár: 1 499 Ft

Régi ár: 1 979 Ft
Megtakarítás: 480 Ft
Egységár: 49,97 Ft/db

24%

Lordestin® Akut 5 mg 

Az akció időtartama 2022.05.14 - 06.03., ill. az akciós készlet erejéig érvényes.

Akciós ár: 1 599 Ft

Régi ár: 2 297 Ft
Megtakarítás: 698 Ft
Egységár: 57,11 Ft/db

30%

Zilola® 5 mg 

Akciós ár: 1 999 Ft

Régi ár: 2 539 Ft
Megtakarítás: 540 Ft
Egységár: 66,63 Ft/ml

21%

Aqua Maris® Plus (30 ml) 
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**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

Linex Flora
Élőflórát tartalmazó

étrend-kiegészítő kapszula
28 db

Linex Complex
Élőflórát, vitamint és ásványi anyagot tartalmazó
étrend-kiegészítő kapszula
14 db

Cinkkel és B6-vitaminnal
az immunrendszer

támogatásáért*
Étrend-kiegészítő. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
*A cink és a B6-vitamin hozzájárulnak az immunrendszer normál működéséhez.

Sandoz Hungária Kft. · 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. · Tel.: +36 1 430-2890 · www.sandoz.hu
OLNX1726/09.20
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gyereksarok 10 gyereksarok11

Hazánkban 
 a lakosság legalább 

10 százalékát érinti  
a hallásromlás.  
De nem csak az 

idősek betegsége 
ez! A nemzetközi 

adatok szerint 
minden ezredik 

újszülött 
halláscsökkenéssel 

jön világra. 
Gyermekkorban 

azonban 
átmenetileg később 

is jelentkezhet ez  
a probléma.

Melyik családban ne hangozna el olykor a 
gyereknek szóló, indulatos kérdés: „Édes 
fiam, a füleden ülsz?” Jó esetben nem a 
gyerek hallásával van gond. De honnan tud-
hatja a szülő, hogy a kisded, a pár éves kis-
gyerek vagy az iskoláskorú csemete hallása 
tényleg rendben van-e?

Figyelni kell a jelekre!
A kommunikáció, a tanulás és a környezet 
megismerése miatt az újszülött ép hallásá-
nak óriási jelentősége van. Orvosi szem-
pontból ezért nagyon fontos, hogy az újszü-
lött ideális pszichoszomatikus (testi-lelki) 
fejlődése érdekében minél korábban fény 
derüljön a halláscsökkenésre. Így a baba ál-
lapota is hamarabb javítható. 
A gyermekek hallásvizsgálata a születéstől 
felnőttkorig több alkalommal is esedékes: 
0–4 napos korban a pár perces hallásvizsgá-
lat a kórházak újszülöttosztályának a fel-
adatkörébe tartozik. 

Az idő múlásával a szülők is megfigyelhe-
tik, hogy a hangingerek hatására hogyan 
viselkedik a kisbaba. Könnyen tesztelhető, 
hogy fejmozgással, pislantással, végtag-
mozgással reagál-e a hanghatásokra.
Később – egészen 18 éves korig – meghatá-
rozott protokoll szerint a védőnői hálózat 
gondoskodik a gyermek esedékes hallás- 
vizsgálatairól. Amennyiben az ismételt fel-
mérések eltérést mutatnak, további ellenőr-
zések céljából feltétlenül klinikai szintű  
diagnosztikus vizsgálatokra van szükség – 
ilyen például a BERA-vizsgálat.

A leggyakoribb okok
A gyermekkori halláscsökkenés legtöbb-
ször előforduló okairól dr. Hartai Tamás 
fül-orr-gégész szakorvos beszélt.
– Többször előfordult már, hogy iskolásko-
rú gyermekek hallásvizsgálata alkalmá-
val nagyfokú halláscsökkenésre derült 
fény, mivel a család, illetve a környezet 
nem vette észre, hogy a gyermek nem hall 
jól – osztotta meg tapasztalatait a Pingvin 
magazin olvasóival a szakorvos.
Tapasztalata szerint kisiskolás korban a 
tanulmányi eredmények elmaradása, a 
rossz teljesítmények hátterében nemrit-
kán halláskárosodás áll. Hosszú évek gya-
korlata azt mutatja, hogy a hallás javításá-
val a tanulmányi eredmények is 
ugrásszerűen megjavultak.
Iskoláskorú gyermekeknél az átmeneti 
halláscsökkenés sem ritka. Bizonyára so-
kan tapasztalták már magukon, hogy egy 
alaposabb megfázás során bedugul a fül, és 
csak egy idő múlva rendeződik a hallás. 
Hasonló elven alapul sok gyermeknél is a 
halláscsökkenés: figyelmetlen, hangosan 
beszélő, hangingerekre nem mindig rea-
gáló gyermekére figyelhet fel a szülő. Sőt 
a gyerekeknek ilyenkor gyakran nyitva 
van a szája (megfázástól függetlenül) 
nemcsak alváskor, hanem nappal is. Az 
ok leggyakrabban a megnagyobbodott 
orrmandulában keresendő, amely tartós 
fülkürthurut miatt halláscsökkenést 
okozhat. Ezért mindenképpen javasolt fül-
orr-gégész szakorvos által elvégzett vizsgá-
latra jelentkezni.

Mikor jöhet a hallókészülék?
A hallásjavítás elvileg – leegyszerűsítve – 
három módon érhető el: egyrészt gyógysze-
res úton, másrészt műtét, harmadsorban 
hallókészülékek segítségével. Mindig azt a 
megoldást kell választani, amely a páciens 
számára a legtökéletesebben javítja a hal-
lást. Ezért minden esetben szakorvosi vizs-
gálat szükséges a javaslathoz.
A hallásjavítás eszközeiként ismert mai 
modern hallókészülékek jellemzően a fel-
nőtteken segítenek, de alkalmazásuk gyer-
mekeknél sem ritka. Fontos leszögezni, 
hogy a hallókészülékek nem azonosak az 
úgynevezett hallásjavító készülékekkel, 
amelyek a reklámok szerint tökéletes 
hallást ígérnek. 

A szülőknek és a környezetnek arra kell tö-
rekednie, hogy az esetleges halláscsökke-
nést minél hamarabb észrevegyék, és a 
gyermek szükség esetén időben hallókészü-
léket kaphasson. Az a tapasztalat, hogy a 
hallókészülék elfogadása a gyermekek ré-
széről kifejezetten pozitív, hiszen ők maguk 
a hétköznapokban is örömmel élik meg, 
hogy javult a hallásuk – magyarázza dr. 
Hartai Tamás.

Zajos a világ
Az egymás közötti személyes kommuniká-
ció a beszéd útján valósul meg, ami megfe-
lelő hangerő (hangnyomásszint) alatt nem 
károsítja a hallószervet. Csakhogy hétköz-
napjainkat zajos világban éljük meg. Ki ne 
hallott volna a modern kor „hozományá-
ról”, a zajjal járó zajkárosodásról? 

A zaj, amely az agyunk számára többnyire a 
nem hasznosítható információkat jelenti, 
szinte állandó része környezetünknek a be-
szédmentes időszakokban is. A szakembe-
rek számára külön kihívást jelent, hogy a 
zajos környezetben is jó hallást és beszéd-
megértést tudjanak biztosítani a hozzájuk 
forduló pácienseknek.
Sajnos a hallásromlás gyakorisága világ-
szerte növekvő tendenciát mutat a gyere-
kek és a felnőttek körében egyaránt. A 
fiatalok, mit sem gondolva a messzi jövőre, 
előszeretettel használnak fülhallgatót, han-
gosan hallgatnak zenét, és a koncertek, 
fesztiválok hangszórói sem kímélik a dob-
hártyát. 
Éppen ezért a skandináv országokban rég-
óta gyakorlat, hogy a diszkókban úgy he-
lyezik el a hangszórókat, hogy csak a re-
flektált (visszaverődött) hang érje el a fület 
– ugyanis a hangszóróból direkt a fülbe jutó 
nagy hanginger bizonyosan károsítja azt. 
A hallószerv védelmére minden életkorban 
törekedni kell, hiszen a hallás a mentális 
egészséghez is nagyban hozzájárul. A hal-
láscentrumok szakemberei a megfelelő hal-
lásvizsgálatokkal és eszközökkel (hallóké-
szülékekkel, zajvédőkkel, illesztékekkel) 
segítik a halláscsökkenésben szenvedőket.

Nagyothalló 
kisgyerekek
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JÓDMENTES RECEPTÚRA.

Eredeti ár: 4 329 Ft
Megtakarítás: 1 330 Ft (31%)
Egységár: 49,98 Ft/db
Akció időtartama: 2022.05.14.-06.03.

akciós ár:

2 999 Ft

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: 4 139 Ft
Megtakarítás: 1 240 Ft (30%)
Egységár: 48,32 Ft/db
Akció időtartama: 2022.05.14.-06.03.

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.

*A KEDVEZŐ HATÁS 250 MG DOKOZAHEXAÉNSAV (DHA) NAPI BEVITELÉVEL ÉRHETŐ EL.

Eredeti ár: 4 199 Ft
Megtakarítás: 1 300 Ft (31%)
Egységár: 72,48 Ft/db
Akció időtartama: 2022.05.14.-06.03.

akciós ár:

2 899 Ft„

100 MIKROGRAMM ORGANIKUS SZELÉN
A PAJZSMIRIGY NORMÁL MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁÉRT.

GUARANA KIVONAT
A ZSÍRANYAGCSERE ÉS A TESTSÚLY KONTROLL SEGÍTÉSÉÉRT.

KESERŰ NARANCS KIVONAT
A SÚLYCSÖKKENTÉSÉRT, A ZSÍR- ÉS SZÉNHIDRÁT 
ANYAGCSERE TÁMOGATÁSÁÉRT.

PAJZSMIRIGY-TÁMOGATÁS ÉS 
SÚLYCSÖKKENTÉS KAPSZULÁVAL!

JÓDMENTES RECEPTÚRA.

KESERŰ NARANCS KIVONAT
HOZZÁJÁRUL A SÚLYCSÖKKENTÉSHEZ.

KÓLADIÓ KIVONAT
SEGÍTI A ZSÍRÉGETÉST.

PAPRIKA KIVONAT
TÁMOGATJA A ZSÍR- ÉS SZÉNHIDRÁT ANYAGCSERÉT.

Eredeti ár: 5 639 Ft
Megtakarítás: 1 740 Ft (31%)
Egységár: 64,98 Ft/db
Akció időtartama: 2022.05.14.-06.03.

akciós ár:

3 899 Ft

VISZLÁT VÁLTOZÓKORI 
PLUSZ KILÓK!
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Celzott 

szakertelem a noi 

intimfertozesben

GOMBÁS 
HÜVELYFERTŐZÉS

BAKTERIÁLIS 
HÜVELYFERTŐZÉS

Célzottan a 
bakteriális fertőzés 
tüneteire

Enyhíti a viszkető,  
égő érzést és el is  
pusztítja a gombát

A kockázatokról és mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, 

vagy kér dezze meg kezelőorvosát, 
gyógyszerészét!

A kockázatokról 
olvassa el a 

használati útmutatót, 
vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát! 

A Canesbalance® bakteriális vaginózis hüvelygél és a 
Canesbalance bakteriális vaginózis hüvelykúp orvos- 
technikai eszközök, egyben gyógyászati segédeszközök. 
Forgalmazza: Bayer Hungária Kft., 
1117 Budapest, Dombóvári út 26.

A Canesten Kombi Uno 500 mg lágy hüvelykapszula és  
krém vény nélkül kapható gyógyszer, klotrimazol hatóanyaggal. 

Forgalmazza: Bayer Hungária Kft., www.bayer.co.hu
1117 Budapest, Dombóvári út 26.

LMR-CH-20210330-10

*  és egyéb bőrfelületek  
A krém kiegészítő használata 1-2 hétig javasolt.

ÚJ 
kombináció

Krém: külső nemi szervek* 
kezelésére

Innovatív csepp alakú lágy 
hüvelykapszula: kényelmes,  
1 alkalmas belső kezelés

Canesten_KV_Pingvin_210x290.indd   1Canesten_KV_Pingvin_210x290.indd   1 2022. 04. 20.   16:12:472022. 04. 20.   16:12:47
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Anyagi bizonytalanság 
uralkodik el a hétköz-
napjain, ami kihat a 
közérzetére, sőt, az 
egész családéra is. 
Ettől ingerlékennyé 
válik, és csak olaj lesz a 
tűzre. Vegyen egy mély 
levegőt, és vágjon bele 
valami egészen újba!

A tavasz, a megújulás 
nagy lelkesedéssel tölti 
el, imádja, hogy sokat 
lehet a levegőn, még 
a kertet is szívesen 
rendezgeti! Ez nagy szó, 
rég volt már ilyen jó 
passzban!

Bátor lépésre szánja el 
magát. Mindent mérle-
gelt: ha veszít sem kerül 
szorult helyzetbe. Most 
már csak előre nézzen, és 
minden erejével dolgoz-
zon az eredményekért.

A mókuskereket 
ügyesen tapossa, de 
azért szeretne olykor 
kiszállni belőle. Csak 
egy kis kirándulás, egy 
kis nézelődés a világban, 
ettől igazán feltöltődne. 
Ha nem beszél álmairól, 
nehéz lesz megvalósí-
tani.

Mostanában egyre 
többet mereng a múl-
ton, elfeledett emlékek 
törnek elő. Jólesik az 
emlékezés, a rég nem 
látott arcok felidézése. 
Különös béke és nyu-
galom járja ettől át.

Egy nagy dobás, egy 
nagy kaland, erre vá-
gyik most. Ugyanakkor 
a kényelmes biztosat 
sem akarja elhagyni. 
Óvatosan nyisson, 
azzal nem veszíthet.

Új szokások kialakítá-
sán töri a fejét, ugyanis 
időnként rájön, sokkal 
többet szeretne kihozni 
a hétköznapokból, mint 
ami eddig belefért. 
Élvezi az újdonságokat, 
csak így tovább!

Párja az ön támogatására 
szorul most, ami hosszú 
távon nagyon megter-
helő. Erre készüljön fel. 
Sok türelemre és kitar-
tásra lesz szüksége.

A szerelem erősen 
magához öleli, és nem 
ereszti. Ön pedig nem 
is akar szabadulni. A 
mindent elsöprő érzés 
miatt korábbi szokásait 
most sutba dobja, de 
ezt megbocsátja önnek 
környezete.

A tavasz lehelete 
nemigen érinti most 
meg, egyre komorab-
ban tekintget a jövőbe. 
Nincs jó hangulatban, 
pedig párja és környe-
zete mindent megtesz 
önért. Legalább saját 
magának fogalmazza 
meg, mi a baj.

Hűséges típusként 
kitartóan tűri párja 
rigolyáit, és esze 
ágában sincs feladni a 
dolgot, pedig alaposan 
próbára teszi a türelmét. 
Azért néha csapjon az 
asztalra!

A május az egyik 
kedvenc hónapja, 
élvezi minden percét. 
Könnyebben megy 
most a munka is, az 
otthoni teendőit is 
ügyesen kezeli. Csak 
így tovább!

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.
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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. május 14-től 2022. június 3-ig érvényesek

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT61

(123,98 Ft/ml)

-%  Ft
8599 Ft* helyett-2400 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT64

(129,98 Ft/ml)

-%  Ft
8999 Ft* helyett-2500 Ft

Biomed® Valeriana Trio,
30 kapszula

Valeriana (macskagyökér), komlótoboz és 
golgotavirág kivonatokat, valamint B6-vita-
mint tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula. 
A macskagyökér hozzájárul a pihentető, nyu-
godt alváshoz. A komlótoboz és golgotavirág 
alkalmazása elősegítheti a pihenést és a lelki 
egyensúly fenntartását. A B6-vitamin hozzájá-
rul az idegrendszer normál működéséhez.

Étrend-kiegészítő.

Étrend-kiegészítő.

Complifl ora family, 
10 kapszula

A Complifl ora Family kapszula komp-
lex összetételének köszönhetően 
hatékonyan támogathatja a bélfl ó-
ra egyensúlyát. 1 kapszula 6 milliárd 
élőfl órát tartalmaz. Ellenáll a gyomor-
savnak, így célba ér a segítség!

Supradyn® Immune, 
15 pezsgőtabletta, narancs ízű

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

Hármas támogatás az immunrendszernek. A Supradyn Immune 
pezsgőtabletta magas dózisú (1000 mg) C-vitamin, D-vitamin 
és cink tartalma révén hozzájárul az immunrendszer megfelelő 
működéséhez. Kellemes narancs ízben.

Étrend-kiegészítő.

Kozmetikumok.

Eucerin® Anti Pigment 
arckrém, nappali SPF30, 50 ml

Eucerin® Anti Pigment 
arckrém, éjszakai, 50 ml

Az Anti-Pigment nappali arckrém 
szabadalmaztatott Thiamidol tar-
talmának köszönhetően csökkent-
heti a meglévő foltokat az arcbő-
rön. A hozzáadott UVA, UVB szűrők 
valamint 30-as fényvédő faktor 
hatékony védelmet nyújtanak a 
hiperpigmentációt kiváltó napsugár-
zás ellen. Az éjszakai arckrém szintén 
csökkentheti a sötét foltokat és segít-
heti az éjszakai sejtmegújulást is.

Étrend-kiegészítők.
Lejárat: 2022.08.31.

Lejárat: 2022.08.31.

Vocal, 24 szopogató tabletta citrom 
vagy cseresznye vagy menta ízben

Óvja a torkát és a hangját! Az izlandi zuzmó enyhíti a torok és 
a garat irritációját. Nyugtató és kellemes hatással van a torokra, 
garatra és a hangszálakra. Védi a száj és a torok nyálkahártyá-
ját. A C-vitamin, és a cink hozzájárul az immunrendszer megfe-
lelő működéséhez és védi a sejteket az oxidatív stressztől.

Walurinal® Max + Comfort,
10 db tabletta + 2 db tasak 
A Walurinal® Max magas tőzegáfonya tartalma mellett aranyvesz-
sző-kivonatot tartalmaz a húgyutak egészségéért, és D-vitamint 
a szervezet védekezőképességéért.

Most két tasak Walurinal® Comfort 
ajándék!

Alkalmazása a Walurinal® Max-szal 
egyidejűleg javasolt.

Étrend-kiegészítő.

21STADAWALURINAL3AP12/2021.08.11.

43%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
890 Ft

(99,93 Ft/db)

-%  Ft
2189 Ft* helyett-690 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT14

(1699,00 Ft/csomag)

-%  Ft
2729 Ft* helyett-1030 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT16

(58,29 Ft/db)

-%  Ft
2309 Ft* helyett-910 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT13

(33,30 Ft/db)

-%  Ft
1349 Ft* helyett-350 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT9

(119,90 Ft/db)

 Ft
2089 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT11

Az árak 2022. május 14-től 2022. június 3-ig érvényesek

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

vagy kérdezze meg kezelő or vo sát, gyógyszerészét!
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: 2022. 01. 01-től 2022. 03. 31-ig. 

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(23,30 Ft/db)

 Ft
1179 Ft* helyett

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(28,99 Ft/g)

-%  Ft
3949 Ft* helyett-1050 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(94,95 Ft/db)

-%  Ft
2559 Ft* helyett-660 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(22,99 Ft/db)

-%  Ft
3039 Ft* helyett-740 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(66,65 Ft/db)

-%  Ft
6159 Ft* helyett-2160 Ft

(14,99 Ft/ml)
-%  Ft KÁRTYÁRA

KAPHATÓ

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(43,98 Ft/g)

-%  Ft
3059 Ft* helyett-860 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT21

Dr. Theiss® Körömvirág 
kenőcs, 50 g**

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatá-
sú készítmény, melynek hatását szak-
irodalmi adatok igazolják. A körömvirág 
tartalmú kenőcs gyulladáscsökkentő, 
sebgyógyulást elősegítő hatású.

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

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Ketodex® 25 mg, 
20 fi lmtabletta**

Enyhe és közepesen súlyos akut fájdalmak, 
pl. mozgásszervi fájdalom és fogfájás rövid-
távú tüneti kezelésére ajánlott gyógyszer.

Hatóanyag: dexketoprofén.

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

Ambroxol-TEVA 3 mg/ml 
szirup szájfecskendővel,
100 ml**
Az Ambroxol-TEVA felgyorsítja a tüdő és 
a légutak természetes öntisztulását huru-
tos köhögés esetén.

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

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Bepanthen® Plus krém, 
100 g**

Sebgyógyítás és fertőtlenítés egyben, 
a Bayer szakértelmével! A Bepanthen Plus 
krém  gyógyítja a bőrt, hogy az szebben 
és gyorsabban gyógyuljon be, antiszepti-
kus hatóanyaga pedig fertőtleníti a sebet.

Hatóanyag: dexpantenol, klórhexidin-dihidroklorid 

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

Panangin® 158 mg/140 mg, 
100 fi lmtabletta**

A Panangin alkalmas a táplálék magnézi-
um és kálium tartalmának kiegészítésére.

Hatóanyag kálium- és magnézium aszpartát
Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömrői  út 19-21., 
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu

Vény nélkül kapható gyógyszer.

VenoprotEP 500 mg, 
60 fi lmtabletta**
Citrus fl avonoidokat tartalmaz, mikronizált 
formában. Csökkenti a visszérbetegség 
tüneteit, mint a nehézláb-érzés, fájdalom, 
lábikra görcs vagy duzzanat.

Vény nélkül 
kapható 
gyógyszer.

Egis C-vitamin 500 mg
fi lmtabletta, 30 db**

A C-vitamin (aszkorbinsav) egy vízben ol-
dódó vitamin, mely számos alapvető élet-
tani folyamathoz (pl.: hormonok előállítása, 
vas felszívódása, sebgyógyulás, antioxi-
dáns hatás) nélkülözhetetlen.

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

Hatóanyag:
aszkorbinsav.
Forgalmazza:
Egis Gyógyszergyár Zrt. 
OTC és Patikai Üzletág

41%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
480 Ft

Strepsils® Citromízű, cukor-
mentes szopogató tabletta, 24 db**

Két antibakteriális hatóanyagot tartalmaz, 
melyek segítik a torokfájást és a szájüreg 
fertőzést okozó baktériumok elpusztítását. 
A készítmény cukrot nem tartalmaz, ezért 
cukorbetegek is fogyaszthatják.

Vény nélkül 
kapható 
gyógyszer.

(79,13 Ft/db)
-%  Ft KÁRTYÁRA

KAPHATÓ



A hangok testre és lélekre gyakorolt hatása 
ősidők óta ismert Nepál, Tibet, Bhután, 
Mongólia, Kína és India kultúrájában, meg-
annyi írásos anyag tanúskodik erről.

Hangtálak rezgései
A hangtálakat a mai napig használják főként 
Indiában és Nepálban. Sokféle pozitív hatá-
sa ismert: ellazítja a fáradt, feszült izmokat, 
harmonizálja a légzést, pozitívan hat a ke-
ringésre és az anyagcserére, kiegyensúlyoz-
za az idegrendszert, pihenteti a testet-lelket. 
Öngyógyító folyamatokat indít be: a béke 
és megnyugvás hatására beindulnak a test 
öngyógyító folyamatai, ezáltal az immun-
rendszer is erősödik, feltöltődik test és lélek. 
A hangtálak által kibocsátott rezgések hatá-
sára oldódik a stressz, a külvilág zaja elhal-
kul, és a belső énre, a lélekre helyeződik át a 
hangsúly. Harmónia, béke és nyugalom 
árasztja el a testet.

A gong hangjai
A gong zeneterápiás, hangterápiás, rezgés-
terápiás használata az utóbbi években kezd 
elterjedni Európában. A keleti gongmeditá-
cióból nőtt ki a mai nyugati hangmasszázs 
mint terápia. A hangmasszázs fizikai hatást 
gyakorol a testünkre.

Élményt adó hangfürdő
Tibeti hangtálak, gong, tingsha, óceándob, 
sámándob, koshi, esőbot, kalimba – meg-
annyi hangszer, amely segíti a hangfürdőt. 
De mit is értünk hangfürdő alatt? Ez egy 
olyan terápiás, relaxációs élmény, ahol a 
fekvő test megnyugodva, csendben pihen, 
miközben az áramló rezgések gyógyító 
energiákat küldenek a test felé. Az ellazult 
állapotban könnyebb elengedni mindazt a 
negatív töltetű energiát, ami terheli a szerve-
zetet. 

A zene gyógyító erejével a legtöbb ember  
találkozott már. A hangrezgéseket keltő 
hangtálakról, gongról és hangfürdőkről, amelyeket 
4-5 ezer éve stresszoldásra használ számos keleti 
kultúra, már kevesebben hallottak.

Miben segíthet egy csoportos  
hangfürdőn való részvétel?
• csökkentheti a stresszt
• aktivizálhatja a kiegyensúlyozott 

 csakraműködést
• eltávolíthatja a romboló energiát  

az auramezőből
• elmélyítheti a pihenést
• javíthatja az alvást
• erősítheti az immunrendszert
• kiegyensúlyozhatja a jobb és bal agyfélte-

kék működését
• megváltoztathatja a viselkedés,  

gondolkodás, érzelmi élet destruktív mintáit
• tisztíthatja az energiacsatornákat
• segíthet betegségből való gyógyulási 

folyamatokban, gyorsíthatja a folyamatot
• növelheti a létfontosságú energiaáramlást, 

kreativitást, intuíciót, motivációt

életmód19

hangfürdőt?
Próbálta már a

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

Az árak 2022. május 14-től 2022. június 3-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. 05. 14. - 
2022. 05. 20.

1,00 Ft/db

199,
- Ft

Érvényes: 
2022. 05. 21. - 
2022. 05. 27.

Adidas 
tusfürdő,
különféle, 
250 ml

1,80 Ft/ml

449,
- Ft

Érvényes: 
2022. 05. 28. - 
2022. 06. 03.

Palmolive 
szappan, 
különféle, 
90 g

1,43 Ft/g

129,
- Ft
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KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSRA JOGOSÍTÓ JEGYEK

Fültisztító,
dobozos, 
200 db

BÓNUSZPONT+20BÓNUSZPONT+10 BÓNUSZPONT+10

Dettol Felülettisztító 
spray univerzális, 
500 ml

Elpusztítja a vizsgált 
baktériumok és vírusok 
99,9%-át.

Biocidok alkalmazásakor ügyel-
jen a biztonságra! Használat 
előtt mindig olvassa el a címkét 
és a használati útmutatót! 
Vizsgált baktériumok és vírusok: 
E.coli, MRSA, szalmonella, 
Infl uenza A (H1N1), rotavirus.

(179,90 Ft/db)

-%  Ft
2589 Ft* helyett-790 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT17

(10,75 Ft/g)

-%  Ft
6659 Ft* helyett-2360 Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT42

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!

Mastu® végbélkúp, 
10 db***

Enyhíti az aranyeres panaszokhoz gyakran 
társuló tüneteket, pl. az irritációt, viszketést, 
égő érzést és elősegíti a sebgyógyulást.

A Sudocrem védi és nyugtatja a kipiroso-
dott bababőrt: védőréteget képez az irritá-
ló anyagokkal szemben, nyugtatja a bőrt, 
csillapítja a bőrpírt, irritációt, támogatja a 
bőr normál állapotának fenntartását.

Sudocrem® védőkrém, 
400 g

Forgalmazza: 
Teva Gyógyszergyár Zrt., 
4042 Debrecen, 
Pallagi út 13.
Kozmetikum.

Gyógyászati segédeszköznek minősülő 
orvostechnikai eszköz.

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(199,93 Ft/db)

-%  Ft
4499 Ft* helyett-1500 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT29

(1,80 Ft/ml)

 Ft
1919 Ft* helyett

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT8

53%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
1020 Ft

Lejárat: 2022.08.31.

Lejárat: 2022.08.31.

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(249,90 Ft/tasak)

-%  Ft
3189 Ft* helyett-690 Ft

Vény nélkül 
kapható 
gyógyszer.

Neo Citran belsőleges 
por felnőtteknek, 10 tasak**

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

Komplex megoldás 
a megfázás és az 
infl uenza tüneteinek 
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A volt élettársnak is 
járhat tartásdíj 

A legtöbb esetben fel sem merül bennünk, hogy egy-egy születésnap vagy 
karácsony alkalmával a szeretteinknek szánt ajándék átadásával szerző-
déses jogviszony jön létre. Pedig ajándékozási szerződés nemcsak írás-
ban, hanem szóban és ráutaló magatartással (vagyis az ajándék átnyújtá-
sával és átvételével) is létrejöhet. Mit ért a jog az ajándékozás fogalma alatt?  
Dr. Nagy Emese egyéni ügyvéd segítségével jártuk körül a témát.

Ha nincs 
ajándékozási 

szerződés, 
akkor nem is 

követelhető vissza 
az ajándék?

Ennek bizonyítása 
nehézkes, mindig 

az adott egyedi 
ügy dönti el a 

lehetőségeket 
megegyezés 

hiányában. 

A polgári jog szerint ajándékozás során az 
ajándékozó arra vállal kötelezettséget, hogy 
meghatározott dolog (ingatlan, készpénz, 
festmény, bútor, stb.) tulajdonjogát ingyene-
sen, bármiféle ellenszolgáltatás nélkül átru-
házza a megajándékozottra, aki pedig köte-
les az ajándékot elfogadni. Jó tudni, hogy a 
készpénz, valamint a pénzösszeg átutalással 
történő, ellenszolgáltatás nélküli átruházása 
is ingóajándékozásnak minősül.

Mikor érdemes ajándékozási 
szerződést kötni?
Ingatlan ajándékozásakor írásba kell foglal-
ni az ajándékozást. A házastársaknak szin-
tén ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell 
foglalniuk az ajándékozást a szokásosnál 
nagyobb mértékű ingóságok esetén. Arra 
azonban nem ad választ a törvény, hogy mi 
minősül szokásos mértékű ajándéknak. A 
szokásos mérték meghatározásakor a bírói 
gyakorlat általában az ajándékozó és a meg-
ajándékozott vagyoni helyzetét, a társadal-
mi szokásokat és az alkalom jellegét veszi 
figyelembe. 
– Általánosságban elmondható, hogy egy 
autó ajándékozása már a szokásosnál na-
gyobb mértékű ajándékként értelmezhető, 
azonban egy karácsonyi pulcsi semmiképp 
sem lesz az – fogalmaz dr. Nagy Emese.
A szokásos mértékű ajándék meghatározá-
sának több szempontból is jelentősége van: 
egyrészt a szokásos mértékű ajándék ké-
sőbb nem követelhető vissza, akkor sem, ha 
az ajándékozó és a megajándékozott között 
teljesen megromlik a viszony, másrészt szo-
kásos mértékben már a 14. életévét betöltött 
kiskorú is ajándékozhat.

vissza
nem adom?

Cserebere
fogadom, 

Nincs illeték, hacsak...
Mivel az ajándékozás lényege az ingyenes 
juttatás, a megajándékozott úgy szerez tu-
lajdonjogot valamely dolog felett, hogy 
azért cserébe semmilyen „ellenszolgálta-
tást” nem nyújt az ajándékozónak. 
Alapvetően a rokonság foka és az ajándék 
értéke határozza meg az illeték mértékét. 
Az egyenes ági rokonok (szülő–gyermek, 
nagyszülő–unoka), a házastársak és a test-
vérek is mentesülnek az ajándék utáni il-
letékfizetéstől, az ajándék értékétől füg-
getlenül.
Egyéb rokonokra (nagynéni, unokaöcs stb.) 
és az élettársakra nem vonatkozik az illeték-
mentesség, ezért ha az ajándék értéke meg-
haladja a 150 000 forintot, vagy egyébként 
az ajándékozásról okiratot állítottak ki, ak-
kor a megajándékozottnak illetéket kell fi-
zetnie.
Az illeték általános mértéke az ajándék érté-
kének 18%-a, lakás vagy termőföld ajándé-
kozása esetén 9%. Gépjármű ajándékozása 
esetén az illeték mértéke a gépjármű vissz-
terhes vagyonátruházási illetékének kétsze-
rese. Az ügyvédi költségek viselése megál-
lapodás kérdése, viselheti azt az ajándékozó 
vagy a megajándékozott is. 

Visszakérhető-e az ajándék?
Előfordulhat olyan helyzet, amikor visz-
szakérhető. 
Például, ha az ajándékozás után az aján-
dékozó körülményei annyira megváltoz-
nak, hogy a létfenntartása miatt van szük-
sége a korábban adott ajándékra. Ennek 
feltétele az is, hogy az ajándék visszaadá-
sa a megajándékozott létfenntartását se 
veszélyeztesse.
Csak az követelhető vissza, ami még 
megvan a megajándékozottnál. Ha az 
ajándékba kapott autó már nincs meg, a 
megajándékozott nem köteles az autó he-
lyett mást adni helyette.
Ha durva becsületsértés, esetleg bántal-
mazás történik a felek között, szintén szó-
ba jöhet az ajándék visszakövetelése. Sú-
lyos jogsértés a bűncselekménynek 
minősülő magatartás vagy valamilyen 

jogi kötelezettség (pl. tartási kötelezett-
ség) megszegése is. De akkor nem, ha 
csak a viszony romlott meg közöttük. A 
nézeteltérés, tiszteletlenség önmagában 
még nem elegendő indok, hogy az ajándé-
kozó visszakérje, amit adott. 
Meghiúsult feltevés miatt is sor kerülhet a 
visszakövetelésre akkor, ha az ajándéko-
zónak valamilyen várakozása volt az 
ajándékozással kapcsolatban, ami nélkül 
nem adta volna az ajándékot. Például az 
elmaradt házasságkötés miatt. Lényeges 
feltétel, hogy az ajándékozó feltevése nél-
kül nem került volna sor az ajándékozás-
ra, és a feltevés utólag kell, hogy meghiú-
suljon. Az is feltétel, hogy a meghiúsulás 
ne az ajándékozó miatt történjen.

Mikor nem követelhető vissza  
az ajándék?
Ha az ajándék vagy a helyébe lépett érték 
a jogsértés elkövetése időpontjában már 
nincs meg. Vagy ha az ajándékozó a sérel-
met megbocsátotta. Vagy az ajándék szo-
kásos mértékű.
Köteles-e az ajándékozott kárpótolni a 
másik felet, ha már nincs meg az ajándék?
Az attól függ. A Polgári törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. 6:237. §-a rendelkezik 
az ajándék visszaköveteléséről:
A megajándékozott nem köteles az aján-
dék visszaadására, ha az ajándékozó lét-
fenntartását járadék vagy természetbeni 
tartás útján megfelelően biztosítja. 
Ha a megajándékozott vagy vele együtt 
élő hozzátartozója az ajándékozó vagy 
közeli hozzátartozója rovására súlyos jog-
sértést követ el, az ajándékozó visszakö-
vetelheti az ajándékot, vagy követelheti 
az ajándék helyébe lépett értéket.
Az ajándékozó visszakövetelheti az aján-
dékot, vagy követelheti az ajándék helyé-
be lépett értéket akkor is, ha a szerződő 
felek számára a szerződéskötéskor ismert 
olyan feltevés, amelyre figyelemmel az 
ajándékozó az ajándékot adta, utóbb vég-
legesen meghiúsult, és enélkül az ajándé-
kozásra nem került volna sor.
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Közel 300 magyar és német nyelvű dolgozatában Sztankay Aba részletesen 
elemezte a forgalomba került új gyógyszereket. Újszerű megállapításaival 
sok vitát váltott ki a többek között Debrecenben dolgozó patikus.
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Kanyargós úton jutott el gyógyszerészeti 
diplomája megszerzéséig Sztankay Aba ve-
gyész, egyetemi tanár. Verespatakon született 
1868-ban, gyógyszerész családba: apja, Sztan-
kay Ferenc a Bécsi Egyetemen szerezte meg 
gyógyszerészvégzettségét, onnan Verespatak-
ra vitte az útja. Aba fia születése után a család 
Selmecbányára költözött, ott az apa gyógy-
szertárt vitt. Aba a Selmecbányai Evangélikus 
Líceumban tanult, majd magántanulóként 
érettségizett, mert időközben apja mellé állt be 
dolgozni. 
Mégsem a gyógyszerészet felé fordult: be-
iratkozott a Bányászati és Erdészeti Főiskola 
Fémkohómérnöki Szakára, ahol négy félévet 
végzett, a főiskolát nem fejezte be. A kolozs-
vári egyetem matematika és természettudo-
mányi karán tanult tovább, innen Budapestre 
költözött, és gyógyszerészdiplomát szerzett 
1889-ben. Bécsben katonagyógyszerészként 
tevékenykedett, majd Keszthelyen tanárse-
gédként helyezkedett el. Innen visszatért Sel-
mecbányára Schenek István professzor mellé. 
Közben Kolozsváron bölcsészdoktorrá avat-
ták.  1983 és 1985 között apja selmecbányai 
gyógyszertárát vitte. 
Megnősült, Zsilkay Sárát vette el, majd 1913-
ig apósa bátai gyógyszertárát vezette. Itt állí-

totta elő a Tannicum albuminatum keratinatum 
bélfertőtlenítőt, amely hivatalos volt a III. Ma-
gyar Gyógyszerkönyvben, és amelyet kedvező 
felszívódási és hatástani tulajdonsága alapján 
Európa több országában ismertek és használ-
tak. Báton nemcsak tudományos munkásságát 
folytatta, hanem szervesen bekapcsolódott a 
település életébe is. Gyógyszertárának „vegy- 
kísérleti állomással” való bővítése mellett me-
teorológiai állomást is épített, hitelszövetkeze-
tet igazgatott, dolgozott a megyei törvényható-
ságnál, és a Honti Lapokban is publikált.
Debrecenbe költözött, ahol hamarosan a 
Szent Anna utcában saját patikát nyitott. Több 
gyógyszerkészítményét szabadalmazták. Itte-
ni laboratóriumában készítette és forgalmazta 
a Hajduint (Calcium metasilicat gél), később 
pedig a fenolftalein dinátrium-sóját (Eula-
xans). A teobrominnak két, addig ismeretlen 
addíciós vegyületét állította elő, amelyek érté-
kes gyógyszerek voltak. A debreceni egyetem 
1928-ban magántanárrá habilitálta – a „gyógy-
szerészeti műtan chémiája” tárgyköréből –, 
ahol haláláig előadásokat tartott.
1934-ben a Magyarországi Gyógyszerész 
Egyesület tanügyi bizottsága tagjának válasz-
tották. A Húgyvizsgálat kézikönyve címmel 
önálló kötetet is kiadott, amely „sokáig ke-

resett könyv volt a gyakorlati orvosok köré-
ben”. Már fiatal korában is kísérletezett egy 
Neosalvarsanhoz kémiailag hasonló, de azo-
nos hatású vegyület előállításával. Sajnos ez 
a kutatás elakadt, pedig a Neosalvarsan 1908-
ban Nobel-díjat kapott feltalálójával, Paul Ehr-
lichhel is levelet váltottak. Felhívta figyelmét 
egy fontos megfigyelésére a Neosalvarsannal 
kapcsolatban, amiért Ehrlich levélben mondott 
köszönetet Sztankaynak.
1936. január 25-én hunyt el Debrecenben, a 
helyi köztemetőben nyugszik.

Sztankay Aba 

Értékes gyógyszerek  
kötődtek

nevéhez
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– Három éve egy önálló est, méghozzá 
zenés stand-up ötletével állt elő, amelyet 
tavaly ősszel láthatott először a közönség. 
Második felvonásként idén tavasszal ismét 
felcsendül a LIAison a Centrál Színház-
ban. Korábban tartott az énekléstől, mi 
változott meg?
– Az éneklés pár éve nem volt számomra túl 
komfortos, mert gyakran elment a hangom. 
Úgy éreztem, valamiért nem tudunk egymás-
sal barátságba keveredni. Aztán találkoztam 
egy kiváló tanárral, Sziki Ágival, aki pillana-
tok alatt csodákat művelt a hangképzésem-
mel. Persze egyébként sem állt távol tőlem 
az éneklés, régóta foglalkoztatott, hogyan 
tudnék a prózán túl is beszélni, énekhanggal 
érzéseket, gondolatokat kifejezni, hiszen a 
zenének óriási ereje van.
– Milyen ez a zenés stand-up?
– Főleg sanzonokat énekelek sok humorral, 
a dalokon keresztül mesélek a közönség-
nek, hiszen a zene nagyban hozzátesz az 
est mondanivalójához. Ez pedig a szerelem 
sokfélesége: hányféleképpen éljük meg egy 
élet alatt, hányszor halunk bele, milyen az 
egészen a következő szerelemig végzetes-
nek hitt szerelem. Egy szerelem megélése 
fejlődési lehetőség. Ezt járja körül az est, 
amelyben egyrészt az általam, másrészt 
Zöldi Gergely dramaturg által írt felvezető 
szövegeket is mondok. Nemcsak magam-
ról, hanem a környezetemben élők által 
megélt szerelmekről is beszélek, mindezt egy 
különös történetbe csomagolva nyújtom át 
a közönségnek, amellyel együtt nevetünk, 
olykor pityergünk, még beszélgetünk is. Jó 
kis szerelmi szótár, olyan est, ahol mindenki 
lerakhatja a maga terhét. 
– Remek kritikák születtek a LIAisonról. 
Általában nyomon követi a szakma, a 
sajtó véleményét?
– Igen, olvasom a rólam megjelenteket, mert 
fontosnak tartom, más mit lát abból, amit 
én elképzeltem. Sokszor a kritikusok mást 
látnak, mint a nézők, mert más elvárással 
ülnek be egy-egy előadásra, mint az átlag. 
Ők minden este színházban ülnek, magasra 
teszik a mércét. Az a legnagyobb siker, ha a 
kritikusok nézőként tudnak megélni egy-egy 
darabot. Április közepe óta újra játszom ezt 
az előadást a zenésztársammal, Kéméndi 
Tamással kiegészülve, sőt májusban és 
júniusban is lesz lehetősége megnézni a 
közönségnek a Centrál Színházban.
– Bár színházban korábban is sokat 
játszott, országos hírnévre a Beugró című 
televíziós műsornak köszönhetően tett 

szert. A több évadot is megélt, szituációs 
színházi játékokon alapuló műsor sa-
va-borsát az improvizáció adta meg. Nem 
éppen könnyű műfaj...
– Az elején kimondottan nehezen ment, és 
tartottam is tőle, tudnám-e én ezt csinálni. 
Hozzáteszem, korábban részt vettem már 
improvizációs esten máshol, de ott a pszicho-
lógia volt a középpontban. Amint elfelejt az 
ember megfelelni bármiféle elvárásnak, és 
gyermek módjára átadja magát a játéknak, 
akkor az egész előadás kicsit olyan, mint a 
meditáció: csak figyel és reagál, nem gondol 
semmi másra. A Válótársas és Munkatársas 
című daraboknál is hasonlót érzek, hiszen az 
improvizáció ebben is része az életemnek. 
Egyébként a szegedi közönség fergeteges 
volt: nagyon szabad, nyitott, minden rezdü-
lésre reagált, rengeteget nevettünk együtt.
– Derűs, magával ragadó személyisége su-
gárzik a színpadról. Egyébként is nevetős 
ember?
– Van bennem egyfajta derű, és igen, nagyon 
szeretek nevetni! Nyitott vagyok, szeretek 
pozitív energiát vinni a világba. Könnyű 
a sok stressz miatt lelombozódni, és én 
szeretem visszaadni a hitet. Persze nekem is 
vannak nehezebb időszakaim, és magamat 
kell gyógyítanom, de alapvetően nagyon 
szeretem az életet, és hálás vagyok minden 
örömért.
– A Covid alaposan ledöntötte a lábáról. 
Utólag több helyen olvashattuk, ez idő 
alatt átgondolva kapcsolatait, alapos 
„tisztogatást” végzett maga körül. Nem 
bánta meg?
– Nem. Elérkezettnek láttam az időt néhány 
kapcsolat lezárásának. Volt, ami könnyen 
ment, és szeretettel váltunk el egymástól. 
Nekik hálás vagyok, hogy egymás szemébe 
nézve, kölcsönösen ki tudtuk mondani, elen-
gedjük egymást. Ennek is megvolt a maga 
szépsége. Egyébként az élet kárpótolt, hozott 
új helyzeteket, kapcsolatokat, nem maradt űr 
bennem. 
– Elmondása szerint a színház gyógyító 
erejében hisz. Mikor döntötte el, hogy 
színész lesz?
– Én nem akartam színész lenni, egyszerűen 
tudtam, hogy az leszek. Az akarásban van 
valamiféle belefeszülés. Négyéves korom 
óta tudtam, hogy nekem ezzel valamiféle 
dolgom van. Persze akkor még máshogyan 
fogalmazódott ez meg bennem: meseka-
zettákat hallgattam, és csodáltam a mesélő 
színészeket, azt gondoltam, én is egyszer 
így szeretnék mesélni. Néha úgy tűnt, más 

irányba tartok, például a színművészetire 
nem vettek fel, és mást kellett csinálnom, de 
mindig visszakeveredtem ebbe az irányba. 
A kanyarokkal együtt volt szép a történetem, 
ez a sava-borsa mindennek. Visszanézve 
tökéletesen értem, miért így kellett történnie. 
Az ember élete sokszor nem úgy alakul, 
ahogyan azt elképzelte. Amit kapunk, azt 
kell megérteni. Azt vallom, ne a sorsomat 
akarjam hajlítani, hanem én igazodjak az 
adott körülményekhez. 
– Tudatosan kerüli a magánéletére vonat-
kozó kérdéseket. Miért?
– Általánosságban beszélek én magamról, de 
csak úgy, mint a LIAisonban is a szerelmek-
ről. A kezdetektől meghúztam egy határt, 
amihez azóta is alkalmazkodnak az újság-
írók. Biztosan többet szerepelnék az újságok 
címlapján, de nem ez a célom. 
– Kanyarodjunk a konyha felé! Szakács-
könyve jelent meg, televíziós főzőműsor-
ban szerepelt, mi több, szakács édesapja 
révén volt kitől eltanulni a fortélyokat. 
Van ideje főzni?
– Imádok enni és szeretek főzni, de a hétköz-
napokban kevés időm jut rá: amikor reggel 
6 órakor kelek, és este 10 órakor jövök le 
a színpadról, egyszerűen nem kívánom a 
krumplipucolást. (nevet) A fiam és a barátok 
kedvéért szívesen veszem kézbe a fakanalat, 
főleg az együtt főzésre vagyok kapható. Ha 
teljesen átadhatom magam ennek, akkor 
igazi örömmel teszem! 
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Pokorny Lia  (született nevén 
Aurélia)  1971. november 23-án született 
Hatvanban. Játszott a Pinceszínházban, 
a Bárkában, az Újszínházban, 2012 óta a 
Centrál Színház tagja. Országos ismertséget 
a Beugró című televíziós műsorban szerzett. 
Első önálló humoros sanzonestje, a harmo-
nikamuzsikával kísért LIAison 2021 őszén 
debütált. Egy felnőtt fia van.

Lia
Pokorny

Erdei sétával egybekötött medvehagymaszedéssel, barátnős beszélgetéssel töltötte vár-
va várt szabadnapját Pokorny Lia, aki arra sem sajnálta az időt, hogy közben interjút adjon. 
A tőle megszokott közvetlenséggel, derűvel mesélt első önálló humoros estjéről. Ha min-
den jól megy, nyáron a vidéki városokban is felcsendülnek a LIAison dalai.

„ Kanyarokkal   
 együtt  
 volt szép  
 a történetem”

N
év

je
g

y



www.vizols.hu

Gondolj
a szemedre!

Ovostechnikai eszköz. Forgalmazza: Penta Pharma Zrt.
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szemszárazságra
szemsérülésekre

A  k o c k á z a t o k r ó l  o l v a s s a  e l  a  h a s z n á l a t i  ú t m u t a t ó t
v a g y  k é r d e z ze  m e g  k e ze l ő o r v o s á t !

ENYHE
szemszárazságra

SÚLYOS
szemszárazságra

SZARUHÁRTYA
sérülésre

■ Tartósítószer-mentes
■ Természetes hatóanyag
■ Hatékony kezelés

■ Speciális szűrőrendszer
■ Hűtést nem igényel
■ 6 hónapig eltartható
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Lefűzve hasznos lehet az egész csalá
dna

k!

AVOKÁDÓ

természetesen27

Az avokádó termése élelmi rostokban, valamint telítetlen zsírsavakban is na-
gyon gazdag. Kedvező beltartalmi összetételének köszönhetően fogyasztása 
kevésbé emeli meg a vércukorszintet, és alacsony glikémiás indexszel rendel-
kezik. Az avokádóban számos vitamin (A-, B-, C-, E-, K-vitamin) és ásványi 
anyag megtalálható. Míg nátriumsókban viszonylag szegény, addig sok káliu-
mot és magnéziumot tartalmaz. Egyéb értékes növényi anyagcseretermékek, 
úgymint a karotinoidok, fitoszterinek és fenolos anyagok is megtalálhatók  
a növény termésében.
Egy közepes méretű avokádóban 12 gramm rost van, ami a napi ajánlott 
rostbevitel (28–34 gramm) jelentős részét fedezheti. Egy friss kutatás arra 
világít rá, hogy az avokádófogyasztás a bélbaktériumokra is hatással van.  
A vizsgálatba túlsúlyos (BMI>25), de egyébként egészséges középkorú fel-
nőtteket vontak be, majd osztottak két csoportba. Az egyik csoport tagjai 
naponta egyszer fogyasztottak avokádót, a másikba tartozók egyáltalán nem 
kaptak, de a kalóriabevitel és az étrend összetétele azonos volt a két cso-
portban. Az eredmények alapján elmondható, hogy az avokádó rendszeres  
fogyasztásával a bélbaktériumok mennyisége és változatossága is növelhető. 
Továbbá az avokádót kapók körében csökkent a bélben az epesavak mennyi-
sége és nőtt a jótékony hatású rövid szénláncú zsírsavaké.
Kutatási eredmények igazolják, hogy az avokádófogyasztás hozzájárulhat  
a szív-érrendszer egészségének megőrzéséhez, valamint a 2-es típusú cukor-
betegség és a korral járó degeneratív folyamatok kockázatának csökkenté-
séhez, továbbá segíthet az egészséges testsúly elérésében és megtartásában. 
Humán vizsgálatok alapján az avokádó vérzsírszintre (LDL, HDL, kolesz-
terin, triglicerid) gyakorolt hatása kedvezőnek tűnik, de az eredmények nem 
teljesen egybehangzók.
Az avokádó népszerűsége rakétaként lőtt ki a 2000-es években. Míg 2000-
ben az USA-ban az avokádófogyasztás 1 kg/fő/év volt, addigra ez a szám 
2016-ra több mint háromszorosára nőtt, és a tendencia továbbra is töretlen. 
A globalizációnak köszönhetően az avokádó hazánkban is könnyen hozzá-
férhetővé vált. Az óriási keresletnek azonban ára van. Az avokádóigény ki-
elégítésére Dél- és Közép-Amerikában hatalmas területeken folyik az erdőir-
tás és az avokádóültetvények telepítése. Az avokádó termesztése rendkívül 
vízigényes: átlagosan 2000 liter víz szükséges 1 kiló termés szüreteléséhez. 
Ennek biztosítása azonban a száraz területeken korántsem egyszerű. Az avo-
kádó vízigényének kiszolgálására több helyen illegális megoldásokhoz folya-
modnak az ültetvények tulajdonosai, ami így aszályhoz és a helyi lakosság 
életének ellehetetlenítéséhez vezet. Becslések szerint Mexikó erdőinek 30-40 
százalékát az avokádó miatt irtják ki. Az avokádótermesztés a biodiverzitás 
jelentős csökkenéséhez és a helyi vízkészlet villámgyors kimerüléséhez vezet.
David Attenborough angol természettudós azt javasolta, hogy a fenntartható-
ság érdekében új erdők kiirtására és monokultúrák létrehozására már ne ke-
rüljön sor; az avokádótermesztést korlátozzuk tehát a már termesztésbe vont 
területekre.
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Avokádó,
az abszolút szuperélelmiszer?

A Közép-Amerikából származó avokádó 
világszerte hatalmas népszerűségre 
tett szert, és fogyasztása az egészséges 
életmód egyik szimbóluma lett. Bár 
ez az igen értékes összetevőket 
tartalmazó növény kétségtelenül 
számos jótékony hatással rendelkezik, 
a hatalmas kereslet miatti kiterjedt 
avokádótermesztés súlyos terhet 
ró Közép-Amerika és Mexikó 
ökoszisztémájára.

 dr. Tóth Barbara cikke



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 Kurkuma 500 mg
fi lmtable� a 60 db

régi ár: 2699 Ft, megtakarítás: 800 Ft
(31,65 Ft/db)

1899 Ft

Az árak 2022. május 14-től 2022. június 3-ig érvényesek

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

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

TROPY Gumi-Brumi D3-vitamin gumitable� a 60 db 1 699 Ft 28,32 Ft/db

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

TROPY Kalcium + D3 +K2 lágyzselatin kapszula 

90 db 3 199 Ft 35,54 Ft/db

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

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

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

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

TEÁK: 

TROPY Citromfűlevél fi lteres 25 db 349 Ft  13,96 Ft/fi lter

TROPY Citromfűlevél 50 g 449 Ft 8,98 Ft/g

TROPY Csalánlevél 50 g 449 Ft 8,98 Ft/g

TROPY Fagyöngy 50 g 249 Ft 4,98 Ft/g

TROPY Galagonya virágos hajtásvég 50 g 399 Ft  7,98 Ft/g

TROPY Kamillavirág fi lteres 25 db 299 Ft 11,96 Ft/fi lter

TROPY Kamillavirág 50g 699 Ft 13,98 Ft/g

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

2999 Ft

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

2999

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

2949 Ft

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

 299 Ft

TROPY Cickafarkfű 
50 g
5,98 Ft/g

 299

TROPY Cickafarkfű 
50 g
5,98 Ft/g

 429 Ft

TROPY Csalánlevél 
fi lteres 25 db
17,16 Ft/fi lter

2199 Ft

TROPY
Koenzim Q10 50 mg
lágyzselatin kapszula 
30 db
73,30 Ft/db

 899 Ft

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

 899

TROPY
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Elkészítése:Hozzávalók:

• 50 dkg cseresznye
• 6 dl víz
• 4 ek. cukor
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1 mk. fahéj
•	 3	db	szegfűszeg
• 2 db citromkarika
• 3 dl tejszín
• fél csomag vaníliás  

pudingpor

A cseresznyét meg-
mossuk, kimagozzuk. 
Egy lábasba tesszük, 
felöntjük a vízzel. 
Hozzáadjuk a cukrot, 
a vaníliás cukrot, a 
fahéjat,	a	szegfűsze-
get, végül pedig a 
citromkarikákat, és 
összekeverjük. Kb. 10 
percig	főzzük.	A	tejszínt	
simára keverjük a 
pudingporral, majd 
állandó kevergetés 
mellett a cseresznyé-
hez öntjük. Kis lángon 
további néhány percig 
főzzük,	míg	a	leves	
kissé	besűrűsödik.	
Lehűtve	tálaljuk.

Hozzávalók:

 

Tejszínes cseresznyeleves

Csirkés-brokkolis 
casserole
A maradékokból is kiváló fogás tálalható fel. 
Itt van például a csirkés-brokkolis felfújt.

Nincs is jobb a friss cseresznyéből készült 
levesnél! Ennek egy gyerek sem tud ellenállni.

• 1 db csirkecomb  
(maradék sült csirke)

• fél közepes brokkoli
• fél póréhagyma
• fél közepes piros kaliforniai 

paprika
• 3 dkg füstölt szalonna  

(pár szelet)
• 2 ek. vaj
• 10 dkg mozzarella
• 200 ml habtejszín
• 2 db tojás
• só ízlés szerint
• bors ízlés szerint
• fél csokor petrezselyem
• 2 közepes újhagyma zöldje

R E C E P T E K

A	sütőt	előmelegítjük	180	fokra.	A	brokkolit	rózsáira	
szedjük, és megmossuk a többi zöldséggel együtt. A 
paprikát kisebb kockákra vágjuk, a póréhagymát hosz-
szában felezzük, majd szeleteljük. A szalonnát vékonyan 
szeljük. A zöldségeket egy kivajazott casserole edénybe 
(ez	lehet	egy	üvegből	vagy	porcelánból	készült	ovális	
tál) a szalonnaszeletekre helyezzük, hogy mindenhová 
jusson	mindenből.	Sózzuk,	borsozzuk,	pici	olívaolajjal	
meglocsolhatjuk.	Így	tesszük	be	10	percre	elősütni.	
Közben a sültcsirke-maradékot leszedjük a csontról, és 
felkockázzuk. A mozzarellát is kisebb darabokba vágjuk. 
Egy	tálban	habverővel	felverünk	két	tojást,	hozzáadjuk	
a tejszínt, sózzuk, borsozzuk, beleszórjuk az aprított pet-
rezselymet,	és	félretesszük	az	öntetet.	A	sütőtálat	kivéve	
a zöldségekre szórjuk a csirkét és a mozzarellát, majd 
nyakon öntjük a tojásos-tejszínes keverékkel, és mehet 
vissza	a	sütőbe	további	15-20	percre	sülni.	Az	így	elkészí-
tett brokkolis-csirkés casserole akár azonnal is tálalható, 
de	langyosan	még	jobb,	és	hidegen	is	nagyon	finom.
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Elkészítése:



Bimbószájú Böske húgommal nagy vásárt csaptam a minap. Megvet-
tem tőle a szépen szóló körtemuzsikáját. Mégpedig azért vettem meg, 
hogy ne szóljon többet. Elkezdte fújni már az ágyban, s még délben 
is fújta az asztalnál.
Még azt is a körtemuzsikán fújta ki, hogy neki már elég volt a mákos 
csíkból, nem kér többet belőle.
– No – mondom –, én meg nem kérek már a körtemuzsikából.
– Nem is adom, ha kéred is – fújta Bözsike kevélyen a szépen szóló 
muzsikát.
– No, pedig én tudnék olyant, amiért nekem adnád – évelődtem vele.
– Olyan nincs – rikoltotta a gyönyörű muzsika.
– Hátha olyan babát adnék érte, amilyen még sohase volt?
Már akkor a kezemben volt a drágalátos muzsika. Dugtam is a zse-
bembe sebesen, hogy meg ne bánja a vásárt a gyönyörűm.
No, nem is ő bánta meg, hanem én. Mindjárt belém csimpeszkedett, 
és tessékelt befelé a babaszobába.
– No, gyere, bácsim! Nézd meg, hogy milyen babám nincs még.
Annyi volt ott a baba, mint rostán a lyuk, még eggyel annál is több. 
Volt azok közt szolgálóbaba is, kisasszonybaba is, de még bárókisasz-
szony baba is.
– Hej, szegény világ, vetett ágy, mi lesz ebből! – sóhajtottam el ma-
gam, mikor Bözsike az ezüstbe öltözött babáját előhúzta.
– Ez a grófkisasszony baba – mutatta be büszkén.
Meghajtottam magam, és azt mondtam a grófkisasszony babának, 
hogy még olyan szépet sohase láttam, mint ő.
– De már ilyent ne mondj, bácsim! – duzzogott Böske húgom, s le-
emelte a fátyolt a legkisebb babájáról. Tetőtől talpig arany volt a ruhá-
ja, még a folt is arany volt rajta.
– Ez a hercegkisasszony baba!
Ijedtemben szólni se tudtam. Annál jobban tudott bimbószájú Böske 
húgom.
– Csak még királykisasszony babám nem volt – ezt szólta. – Azt adj 
nekem, bácsim, a körtemuzsikáért.
– Hát majd körülnézek a világban – ígértem meg Böskének, s egész 
délután törtem a fejem, hol vehetnék én királykisasszony babát. Még 
tán most is a fejem törném, ha ozsonnára diót nem törtem volna. De 
azt törtem ám, mégpedig nagy szemű diót, akár babát lehetett volna 
ringatni a héjában.
„Nini, hátha lehetne is!” – ötlött hirtelen eszembe. Azzal kiválasztot-
tam a legnagyobb diót, hosszában felnyitottam, a fölső hajának a felét 
lefaragtam, a másik felét meg visszaragasztottam az alsó hajára.

– Így ni, készen volt a babakocsi, csak cérna kell bele húzónak – biz-
tattam magamat.
A többi aztán gyorsan ment. Egy gerezd diót be kell pólyázni, egy 
szem borsót ráerősíteni, annak orrot, szemet, szájat festeni, szép főkö-
tőcskét illeszteni rá színes papírból, s olyan baba nevet ki a kocsiból, 
hogy öröm nézni. Megérdemli, hogy diribdarab selyemből függönyt 
is szerkesszen az ember a kocsijára.
Nem telt bele fél óra, már odahúztam az asztalon a babakocsit Böske 
húgom elé.
– Itt a királykisasszony baba.
Böske kerekre nyitotta a csillagszemét.
– Micsoda királykisasszony ez? – kérdezte gyanakodva.
– Hát dióbél királykisasszony.
– Úgy már igen – nyugodott meg a babák királynéja.
Ez csakugyan olyan baba, amilyen még senkinek se volt,  
de mindenkinek lehet.

kikapcsolódás 30
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Milyen gyereknapi meglepetéssel készül?

Mivel még picurka, csupán 4 hó-
napos a kisbabám, ezért a szobáját 
színes dekorációval szépítem, és 
az életkorának megfelelő, zenélő 
játékkal kedveskedek neki. Nagyon 
várom, hogy nagyobb legyen, 
akkor mehetünk állatkertbe, 
vidámparkba.

Helga (40),  
boltvezető-helyettes,	Orosháza

Emese (33),   
kisgyermeknevelő,	Szeged

Gyermekeinknek és a barátaiknak 
rendezünk kerti mulatságot. Például 
zsákban futást, álarcfestést, gyer-
mektetoválást, sütidíszítést.

Mindenképpen ajándékkal  
készülök, valamint majálisozunk. 

Nagykőrösre készülünk,  
a szafariparkba.

Dóra (24), cseden	lévő	 
édesanya,	Orosháza	

Ági (37), szociális gondozó  
és	ápoló,	Szeged

www.keresztrejtveny-reklam.hu

ISZKOL PITA
HANGZÓI! FITOS
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ITALOZÓ
ÉS

FALATOZÓ
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BICEG
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Minden alkalommal, amikor
önzetlenül adunk, számunkra is ...

(Hozleiter Fanny)

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: 2022.05.27. Sorsolás: 06.03. Csomag 
tartalma: Zsíroldó filteres tea (Szűztea) DR.CHEN (15x3g), Zsíroldó filteres szűztea Jiangzhi T.forte DR.CHEN (15x), Szűztea kapszula Soft 
DR.CHEN (60x), Szűztea kapszula (Jiangzhi Tongshusan) DR.CHEN (80x), Szűztea kapszula forte (Jiangzhi T.) DR.CHEN (80x), Szűztea kapszu-
la Comfort DR.CHEN (60x). A Pingvin magazin XII. évfolyam 5. számában szereplő nyereményjáték nyertese:  Mátrai Zoltánné
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Móra Ferenc:



Akciós termékek a                  -től

Az akció 2022. május 14-től június 3-ig érvényes a Pingvin Patikákban és a www.pingvinpatika.hu webáruházban. 
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.  BERES2205ADPI

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

www.beres.hu

Béres Koleszterin
Kontroll  
filmtabletta, 60 db

Napi 1,5 g növényi szterint 
(3 db filmtabletta/nap) 
tartalmazó étrend- 
kiegészítő készítmény. 

Béres 
ProBio 6 
kapszula, 30 db

Élőflórát tartalmazó  
étrend-kiegészítő készít-
mény 6 baktériumtörzssel. 
Garantált 5 milliárd csíra 
kapszulánként.
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres 
Szelén Vital  
filmtabletta, 30 db + 30 db

A szelén hozzájárul a pajzsmirigy 
és az immunrendszer megfelelő 
működéséhez. A Béres Szelén Vital 
filmtabletta 100 µg szelént szerves 
formában, cinket és 3-féle vitamint 
tartalmaz. 
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres 
Vas Vital  
filmtabletta, 30 db + 30 db

A vas hozzájárul a fáradtság 
és kifáradás csökkentéséhez 
és a normál szellemi működés 
fenntartásához.  
A Béres Vas Vital komplex 
készítmény 6 hatóanyaggal.
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres Antifront
Herbál 
kapszula, 30 db

Fogyasztása elsősorban  
az időjárás-változás és  
utazással összefüggő 
helyváltoztatás esetén  
javasolt.
Étrend-kiegészítő készítmény.

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

Béres Csepp Extra  
belsőleges oldatos cseppek, 4x30 ml
Komplex összetételével támogatja az 
immunrendszert és a szervezet ellenállóképességét, 
segít a betegségek utáni felépülésben és 
fáradékonyság esetén.
Vény nélkül kapható roboráló gyógyszer.

Actival Extra  
filmtabletta, 30 db
Segít megelőzni az általános vitamin-, ásványi 
anyag- és nyomelemhiányt. 31 hatóanyag, 
vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, 
bétakarotin, lutein és likopin.
Vény nélkül kapható gyógyszer.

Actival Senior Plusz  
filmtabletta, 30 db
50 év felett különösen fontos lehet a 
vitaminpótlás, ebben segít az Actival Senior 
Plusz filmtabletta multivitamin készítmény 
ásványi anyagokkal és nyomelemekkel.
Vény nélkül kapható gyógyszer.

AKCIÓS ÁR
2 399 Ft
Eredeti ár: 3 119 Ft

39,98 Ft/db

-23%

AKCIÓS ÁR
2 499 Ft
Eredeti ár: 3 239 Ft

41,65 Ft/db

-23% AKCIÓS ÁR
1 599 Ft

Eredeti ár: 2 209 Ft
53,30 Ft/db

-28%

AKCIÓS ÁR
2 999 Ft
Eredeti ár: 4 149 Ft

99,97 Ft/db

-28%

AKCIÓS ÁR
4 199 Ft
Eredeti ár: 5 329 Ft

34,99 Ft/ml

-21%

AKCIÓS ÁR
2 199 Ft

Eredeti ár: 2 849 Ft
73,30 Ft/db

-23%

AKCIÓS ÁR
2 399 Ft

Eredeti ár: 3 009 Ft
79,97 Ft/db

-20%

AKCIÓS ÁR
2 399 Ft
Eredeti ár: 3 279 Ft

39,98 Ft/db

-27%
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