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 „Szirom borzong a fán, lehull; / fehérlő illa-
tokkal alkonyul. / A hegyről hűvös éj csorog, / 
lépkednek benne lombos fasorok. / Megbú a fá-
zós kis meleg, / vadgesztenyék gyertyái fényle-
nek.” Legújabb magazinunk Radnóti soraival 
búcsúzik a májustól, és köszönti a napsütéses 
júniust. Hamarosan itt a bogyós gyümölcsök 
szezonja. Használja ki, hiszen fontos szerepük 
van a mentális egészség megőrzésében. Erről 
ír részletesen az Egészségtár.
A gyerekek egészséges lelki fejlődésében 
oroszlánrész jut az apáknak. A közelgő apák 
napja alkalmából Gyereksarok rovatunkban 
pszichológus segítségével gyűjtöttük csokor-
ba, mikor, hogyan hat az apa jelenléte pozití-
van a gyermek életére. 
Az asztma elsősorban a fiatalkorúakat érin-
ti, és nagy százalékban allergiás eredetű.  
A kiváltó ok között a háziporatkát, a kutya- és 
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macskaszőrt, a gombaspórát, a pollent talál-
juk. Tüneteit nem mindig könnyű felismerni. 
Beszéljünk komolyan rovatunk ezekre is kitér. 
Próbálta már a shiatsu masszázst? A lazító, 
frissítő, egyénre szabott kezelés csak nyo-
mokban hasonlít a klasszikus masszázsra.  
A kihagyhatatlan élményt nyújtó shiatsuról 
részleteket az Életmód rovatban talál.
Pécsi Sándor neve az idősebb olvasók előtt 
bizonyára nem ismeretlen. A kétszeres Kos-
suth-díjas színész csupán ötvenéves volt, 
amikor befejezte földi pályafutását; éppen 
legújabb szerepét tanulta kedvenc fotelében. 
Élete, munkássága előtt tiszteleg Híresek és 
betegek rovatunk. 
B. E. Belle írói álnéven alkot a szentesi írónő, 
Barát Enikő. A hat, valós eseményeket feldol-
gozó regényt jegyző, fiatal nő a táncművészet 
világától elköszönve alkot. Vele ismerkedhet 
meg a Portréban.
Mesét, horoszkópot, rejtvényt, játékos felad-
ványt legújabb lapszámunk is kínál. Ha főzne, 
de nincs ötlete, próbálja ki szezonális recept-
jeinket!
Mindehhez kellemes időtöltést kíván:

 Dr. Nagy Ildikó
gyógyszerész-tanácsadó 

Pingvin Patikák

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

Kedves Olvasóink!
Üzletünk 8 éve nyitott meg Szeged egyik jól megközelíthető helyén, a Bu-
dapesti körút 38. szám alatt. A gyógynövényház a Pingvin Patika mellett he-
lyezkedik el, ezzel biztosított a gördülékeny vásárlás.
Különleges üzletnek számítunk, hiszen különféle termékcsoportokon osz-
tozunk a patikával. A hatékonyabb vásárlás érdekében a patikával együtt 
nagymértékben átalakultunk: bizonyos termékcsoportok helyet cseréltek 
közöttünk. Ez a változás 2017 júniusában történt.
A reformházban megtalálhatóak az alapvitaminok (B- és C-vitamin), állat-
gyógyászati, baba-mama, bőrápolási, szem-, orr-, fül-, fogyókúrás, diabeti-
kus, gluténmentes és laktózmentes termékek, reformélelmiszerek, gyógy- 
cukorkák, gyógynövényes krémek, hajápolási szerek, sebkezeléshez való 
anyagok, a női higiénia kellékei, szájápolási termékek és a gyógyvizek.
A reformház két munkatársa mindenben a lehető legjobbat igyekszik nyúj-
tani a vásárlóknak. Amennyiben kérdésük van, szívesen állunk rendelke-
zésükre, legjobb tudásunkkal segítünk. Igyekszünk mindenki igényének 
messzemenően megfelelni. Ha valami nincs készleten, rövid határidőn pró-
báljuk beszerezni.
Üzletünkben számos akcióval, a háromhetente megújuló Vitália gyógynö-
vény és reformházas újságunkkal várjuk Önöket.
A gyógynövényház fő szempontja az egészségmegőrzés és az egészséges 
életmód támogatása.
Köszönjük a bizalmat és az Önöktől kapott sok kedvességet!
Sok szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!

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

Miért is különleges kötszer az Opsite  Post-Op Visible?

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

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

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

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

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

◊

◊ 

A védőfilm négy rendkívül előnyös tulajdonsággal bír:

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

◊ 

◊ 

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

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ CE2797
FORGALMAZÓ: ALLEGRO KFT.
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életmód 6

Felemelő érzés a shiatsu (ejtsd: siacu) 
kezelés nyújtotta lelki béke átélése.  
Az alternatív gyógyítási eljárás nem hasonlít 
a klasszikus masszázshoz, bár ez is a 
kínai orvoslás tudására és tapasztalataira 
épít. Úgy tartják, a fájdalmak, betegségek 
gyógyításának hatékony eszközeként segít 
megteremteni és fenntartani a test energia- 
keringésének harmóniáját. 

Ujjnyomással 
gyógyít a shiatsu

Kellemes élményben lehet része annak, aki 
először próbálja ki a shiatsut. Aki masszíro-
zásra számít, csalódni fog, itt ugyanis egészen 
más történik. 

Se fájdalom, se tűszúrás
Még le sem kell vetkőzni a kezeléshez, ké-
nyelmes öltözetben, a földre terített matracon 
fekve, kényelmes kitámasztópárnákon lazul-
hat el a teljes test. Ez már önmagában olyan 
pozitúra, hogy ha az egyórás kezelés alatt nem 
történne semmi, akkor is pihenten folytatód-
hatna a nap. Az ellazult, kényelmes állapot 
aktivizálja a paraszimpatikus idegrendszer 
regenerációs működését, és megteremti a 
gyógyulás feltételeit.
Hogyan zajlik a kezelés? A shiatsu terápiában 
alapvetően az akupunktúrás pontok és az azo-
kat összekötő energiapályák (meridiánok) ke-
zelése történik – csakhogy itt nem tűszúrással, 
hanem érintéssel, nyomással. A megfelelő 
helyeken alkalmazott ujjnyomás a betegsé-
gek, tünetek kialakulásához vezető okokat 
igyekszik megszüntetni, fájdalommentesen.
A shiatsu eredete
A kínai gyógyászatra épülő, modern, ma is 
fejlődő japán gyógymód. Feladata a testben 
található életenergia (Kí) természetes egyen-
súlyának helyreállítása, ezáltal az egészség 
megőrzése, az általános állapot javítása.

A shiatsu jelentése: ujjnyomás, ami elsősor-
ban a kezelések során alkalmazott hagyomá-
nyos akupresszúrás technikákra utal, de ma-
gában foglalja a mai nyugati orvostudomány 
több manuálterápiás módszerét is (kranio-
szakrális terápia, oszteopáthia).
A modern shiatsu az embert test–szellem–lé-
lek egységeként szemléli, így a kezelésekkel 
nemcsak az adott testi tünet szüntethető meg, 
hanem a lágy és nyugtató technikák mély bel-
ső változásokat is hozhatnak.
A shiatsu valójában életmódreformot is kínál, 
hiszen akár étkezési és életmód-tanácsadással 
is kiegészülhet. A testet egészében látja át, az 
egészség megtartására, a megfelelő energiaál-
lapot elérésére szolgál.

Mire jó?

A kezelés minden életkorban ajánlott, felnőt-
teknek, gyerekeknek egyaránt. Terápiás alkal-
mazása különféle betegségek visszaszorításá-
ra, az energiaszint növelésére, illetve a 
vitalitás megőrzésére kiválóan alkalmas. Per-
sze egyetlen alkalom után leginkább csak a 
kellemes nyugalmi állapotot élvezheti az em-
ber, a rendszeres kezelés hatékonysága vi-
szont biztosan nem marad el.
Mozgékonyság növelésére, a jó állóképesség 
elérésére, a fizikai erő növekedésére és a tartás 
javítására, erősödésre ajánlott. Növeli az élet-
erőt, megszabadítja a testet és a lelket a fel-
gyülemlett feszültségektől. Segít jobb színben 
látni a világot, lelkierővel, növekvő magabiz-
tossággal vértez fel. Általa könnyebb önma-
gunk elfogadása, alaposabb megismerése. 
Segít ráhangolódni a természetre.
Azoknak kimondottan ajánlott, aki napi szin-
ten sokat ülnek, például munkahelyi elfoglalt-
ságaik miatt. Az ilyen esetekben könnyebben 
kialakuló mozgásszervi problémák, például 
hát- és derékfájás, gerincsérv, váll- és nyak-
problémák, egyéb ízületi gondok esetén ki-
mondottan javasolt. Az irodai munkával járó 
tartáshibák és egyéb „stresszes panaszok”, 
csigolya- vagy medenceeltolódások kiküszö-
bölésében válhat be.
A testi-lelki fáradtság, kimerültség, álmatlan-
ság, továbbá menstruációs, nőgyógyászati 
problémák, légzési nehézség, fejfájás, mig-
rén, különböző keringési problémák meg-

szüntetését segítheti elő. Emésztési problé-
mák tekintetében a felszívódási nehézségek, 
gyomorfekély, vastagbélgyulladás kezelésére, 
hormonrendszeri problémákra ajánlott.
De a különböző pszichoszomatikus és funkcio- 
nális betegségek, például emésztési, kiválasz-
tási zavarok, érzelmi és lelki problémák, trau-
mák, depresszió, kényszeresség, ingerlékeny-
ség, valamint a műtétek utáni gyorsabb 
rehabilitáció elősegítésére is megoldás lehet. 
Várandósság alatt fellépő zavaró tünetek, 
úgymint hányinger, derékfájás, vizesedés ke-
zelésére is hasznosnak bizonyulhat.

Egyénre szabva
Minden shiatsu kezelés egy rövid beszélge-
téssel kezdődik, itt kiderül, milyen testi vagy 
éppen lelki panaszunk, problémánk van. Ez 
alapján dönt a szakember, mely testrészekre 
koncentráljon jobban.
A kezelés földre terített matracon történik, 
párnákon pihenve lazíthatunk kényelmes, 
hosszú ujjú pólóban és nadrágban. Célszerű 
zoknit is viselni, hiszen a mozdulatlanság mi-
att idővel fázhatunk. A felkínált takaróval is 
élhetünk. 
Nyugodt körülmények között, csendben telik 
az idő, miközben a terápiát végző személy la-
zító és nyújtó technikákat is bevetve célzottan 
érinti meg a test különböző pontjait. Az egész 
szervezetet kezeli, a csontok fizikájától a me-
ridiánok és csakrák energiájáig. Energiablok-
kokat old, ezáltal a testben áramló energia is-
mét újra szabadon áramolhat.

Kismamáknak is
Nem veszélyezteti a várandósságot a shiatsu, 
sőt! Serkenti az energiaáramlást, ezáltal jóté-
konyan hat a kismamára, a magzatra.
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Milyen
a legalapabb

Töltsétek ki együtt 
a családdal a Prostamol 
apák napi tesztjét!

A Család Esze? A Tettek Embere? A Példakép?
Tesztünkkel nem csak azt deríthetitek ki, hogy látja egymást apa 
és a családja, de férfiegészségről is többet tudhattok meg.
szeretlekapa.hu
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A  K O C K Á Z A T O K R Ó L  É S  A  M E L L É K H A T Á S O K R Ó L   
O L V A S S A  E L  A  B E T E G T Á J É K O Z T A T Ó T ,  V A G Y   

K É R D E Z Z E  M E G  K E Z E L Ő O R V O S Á T ,  G Y Ó G Y S Z E R É S Z É T !

A Prostamol® uno megelőzi a prosztataszövet további megnagyobbodását és segíti a vizelés feletti kontrollt. A Prostamol® uno 320 mg lágy kapszula 
serenoa repens (szabalpálma) termésének kivonatát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer. Felnőtt férfiak jóindulatú prosztata megnagyobbodás I. és 
II. stádiumában jelentkező vizelési panaszainak tüneti kezelésére.

apa?

**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**
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Eredeti ár: 2 439 Ft
Egységár: 29,98 Ft/db
Ár érvényes: 2022.06.04.-06.30.

Pingvin ár:

1 799 Ft

Eredeti ár: 3 499 Ft
Egységár: 83,3 Ft/db
Ár érvényes: 2022.06.04.-06.30.

Pingvin ár:

2 499 Ft

Eredeti ár: 4 199 Ft
Egységár: 69,98 Ft/db
Ár érvényes: 2022.06.04.-06.30.

Pingvin ár:

4 199 Ft

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

FOGYÁSODÉRT ÉS 
KÖNNYŰ LÁBAKÉRT!

800 mg* KOLLAGÉNNEL

A BŐRFESZESSÉG
MEGŐRZÉSÉÉRT!

IMMUNRENDSZERÉRT
ÉS PAJZSMIRIGYÉRT!

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

A Selenorg organikus szelén 
tartalma hozzájárul az immun-
rendszer és a pajzsmirigy 
normál működéséhez, továbbá 
részt vesz a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelmében, 
és a normál spermaképzodés-
ben. Laktózmentes összetétel!

A Klimin Beauty kollagénnel és 
hyaluronsavval járul hozzá a bőr 
szépségének megőrzéséhez.
A kollagén a bőr kötőszövetei-
nek fontos szerkezeti építője.
A hyaluronsav a bőr hidratáltsá-
gát biztosítja vízmegkötő 
képességével.

*A napi bevitel (1 kapszula) hatóanyag tartalma.
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Magyarországon 
június harmadik 
vasárnapján 
ünnepeljük az 
édesapákat, idén 
június 19-én. Festő 
Blanka pszichológus 
segítségével tíz 
pontban gyűjtöttük 
össze, miért fontosak 
az édesapák a 
gyermekek, az 
anyák, egyszóval 
az egész család 
életében.

1. Az apa mint fejlesztő
Az újszülöttek fejlődésében meghatározó sze-
repe van az apával közösen eltöltött időnek, 
az aktív kommunikációnak, a közös játéknak. 
Azok a babák, akik több aktív időt töltenek el 
az apukájukkal, 1 éves korukra fejlettebbek, 
és jobb a problémamegoldó képességük azok-
nál a kicsiknél, akikre kevesebb ideje jut a 
családfőnek. Ezért az apa már a kezdetek kez-
detén komoly fejlesztő szereppel bír a gyer-
mek számára.

2. Játszva tanulás
Az apák úgymond kiegészítik az anya óvó, 
védő, gondoskodó viselkedését azzal, hogy 
többféle izgalmas, fizikai aktivitást igénylő 
játékkal kötik le a gyerekek figyelmét. Az ap-
róságok szórakozva tanulnak: az apával kö-
zös, önfeledt játék nagyban hozzájárul a ki-
csik képességeinek fejlődéséhez. 

3. Sikeresebb iskolás évek
Ha az apa figyelemmel kíséri csemetéje isko-
lai tevékenységét, és aktívan jelen van az éle-
tében, akkor a gyermek a legtöbb készségét 
tekintve fejlettebbnek bizonyul azon társainál, 
akik apa nélkül gyűrik le az iskolás éveket.

4. Könnyebb lázadó évek
A serdülőkori viszontagságoktól sok szülő 
tart. Azonban itt a megoldás: az apa–gyermek 
viszony elmélyültsége és a lázadás közt szo-
ros az összefüggés. Ha az apa addig megfelelő 
intenzitással vett részt gyermeke életében, az 
a kamaszéveiben kevésbé lesz lázadó típus, 
tinédzserkorban kevesebb fejfájást okoz majd 
a szüleinek.

5. Sikeresebb felnőtt élet
Jó, ha a gyermek életére jellemző az aktív 
apai részvétel, mert ez hozzájárul a későbbi 
felnőtt pszichés stabilitásához, a kommuni-
kációs és konfliktusmegoldó készségei fej-
lődéséhez, felnőttként a sikeresebb kortárs-
kapcsolatokhoz.

6. Szerencsés a szerelemben
Ha az apa szeretetteljes, elfogadó kapcsola-
tot ápol utódaival és azok édesanyjával, ak-
kor nagy valószínűséggel a gyermekek ké-
sőbb sikeresebbek lesznek a pálya- és 
párválasztásban, mint egy keménykezű, 
autoriter apa esetén. A vasszigor tehát nem 
egyenlő a hosszú távú, tartós sikerrel.

7. Nyugodtabb anya
Ahhoz, hogy egy anya elég jó szülő tudjon 
lenni, szüksége van a férje, az apa támoga-
tására. Ez egyrészt pszichés stabilitása, 
másrészt a párkapcsolatuk miatt fontos. 
Nem elhanyagolható az sem, hogy az apa 
időnként tehermentesíti az anyát azzal, ha 
1-2 órára lefoglalja a gyermeket: kettesben 
játszanak, sétálnak. Így az anyának is jut 
ideje saját magára.

8. Kaland az élet!
Míg az apa felfedezésre, aktivitásra ösztönzi a 
gyerekeket, addig az anya biztonsági bázis-
ként van jelen a családban. Ha a családban 
érvényesül ez a szerencsés párosítás, akkor a 
gyermek képes lesz bizonyos mértékben el-
szakadni az anyától annyi időre, míg felfedezi 
a világot, annak tudatában, ha érzelmi töltő-
désre van szüksége, bármikor visszatérhet 
anyához. Ez hozzájárul az egészséges kötődé-
si fejlődéshez.

9. Kell a tekintély!
Az apa az autoritás (tekintély), a szabályok 
képviselője is, így aktív szerepe van a szocia-
lizációban, a normák elsajátításában, minden-
nek elfogadásában. Nagyon fontos, hogy az 
apa mindezen feladatok mellett is megfelelő-
en ki tudja fejezni érzelmeit, gondolatait gyer-
mekei felé, és ne csak keménykezű szülőként 
legyen jelen a család életében.

10.  Apa példát mutat
Az apa a fia számára a férfiszerepekkel kap-
csolatos mintát mutat, a lányát pedig megis-
merteti a másik nemre vonatkozó viselkedé-
sekkel, attitűdökkel. Mindez modellként 
szolgál a gyerekeknek – például arra, hogyan 
bánjon a majdani férfi a nővel.

10 pontban az apákért
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a kullancsot?
Hogyan távolítsuk el 

kifejlett (felnőtt) kullancsokkal végezték, 
ezeknek akár egy hétre is szükségük van, 
hogy teleszívják magukat. Ezzel szemben a 
lárváknak (alig látható, 1 mm-es, szinte 
átlátszó kullancscsecsemőknek) mindösz-
sze egy nap is elég ahhoz, hogy jóllakot-
tan távozzanak, egyben a kórokozókat 
bejuttassák.
Hogyan távolítsuk el? Hegyes orrú csi-
pesszel vagy cérnával könnyű megoldani 
a feladatot. A cérnás módszer különleges 
előnye, hogy egy cérnaszálat bármikor 
előhúzhatunk a ruházatunkból.
A patikákban kapható egy rugós, acélból 
készült csipesz, amivel nem könnyű bánni, 
de alkalmas a feladatra, hogy a parazitát tes-
tének összenyomása nélkül távolítsuk el. Az 
„egyszer használatos” „kullancskanál” rosz-
sz minőségű műanyagból készül, túl vastag, 
és emiatt gyakorlatilag használhatatlan.
Amennyiben beszakad a kullancs száj-
szerve (nem a feje, mint mondani szok-
ták), nem kell vele tovább bajlódni, mert 
ebben már nincs érdemi mennyiségű fer-
tőző anyag, hagyni kell, hogy magától 

Számtalan közlemény állítja, hogy ha a kul-
lancsot 72 órán belül eltávolítjuk, akkor 
nem okozhat fertőzést. Ez a vélekedés állat-
kísérleteken alapszik. A kísérletek során a 
fertőzött kullancsokat finom tüllhálóba tet-
ték, így kötözték a nyulak fülére, majd kü-
lönböző időpontokban távolították el úgy, 
hogy a tüllhálót finoman megemelték. Így a 
kullancsok testét nem nyomták össze. 
Ezzel szemben, amikor magunk távolít-
juk el a kullancsunkat, nagyon nehéz el-
kerülni, hogy ne nyomjuk össze a testét. 
Továbbá az sem bizonyított, akár emberek-
ről, akár állatokról van szó, hogy a kullancs 
ennél hamarabb nem adhatja át a fertőzést, 
akkor is, ha nem nyomjuk össze, ezért mi-
nél hamarabb el kell azt távolítani össze-
nyomás nélkül mind emberből, mind ál-
latból.

Csipesz, kullancskanál, cérna...
Amikor összenyomjuk a kullancs testét, a 
benne lévő kórokozókat – mintha egy fecs-
kendő dugattyúját nyomnánk meg – ma-
gunkba préseljük. Túl ezen, a leírt kísérletet 

kilökődjön. A további felesleges piszkálás-
nak köszönhetően a csípés helye másnapra 
begyullad, így a Lyme-kór betegség gyanú-
ját keltheti, így végül nem mentesülünk a 
felesleges antibiotikumkezeléstől.
• A csípést követően a Lyme-betegség 

megelőzésére antibiotikumot kaphatunk. 
Ez nem veszélytelen dolog, mert annyi 
gyógyszert nem kapunk, amennyi a kór-
okozó elpusztítására elegendő lenne, vi-
szont elegendő lehet ahhoz, hogy a jelleg-
zetes bőrpír ne alakuljon ki, így a fertőzés 
rejtve maradhat, és a diagnózis szinte le-
hetetlenné válik.

• Érdemes tudni, hogy a vérvizsgálat a 
Lyme-kór irányában a csípést követő 
napokban teljesen értelmetlen, mert a 
vérben csak ellenanyagokat tudunk ki-
mutatni, ezek termeléséhez több hét 
kell. Megbízható eredmény reményében 
csak hetek múlva érdemes elvégeztetni a 
vizsgálatot. Sajnos a kereskedelmi forga-
lomban kapható tesztek minimum 25 szá-
zalékban hamis pozitív eredményt adnak.

• A kullancsot célszerű megőrizni, mert 
a fajmeghatározás segítheti a klinikai 
diagnózist.

• Vegyünk egy jó nagyítót, mert nem min-
den kullancsnak látszó dolog bizonyul 
kullancsnak a nagyító alatt.

Úgy kell eltávolítani a kullancsot, hogy közben ne 
nyomjuk össze a testét. Arra törekedjünk, hogy minél 
korábban kiszedjük a bőrből az élősködőt.

Fo
rrá

s: 
w

w
w.

w
eb

be
te

g.
hu

életmód13

h
ird

e
té

s



Irodalom: 
1. https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis alapján 2022.01.25.
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gyomorégés 
csökkentés
Gyors 
felszívódás
Napi 1 kapszula

1. vény nélkül kapható 
ezomeprazol1

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

egyszerű bevétel

Pe
lle

t technológia

Emozul Control 20 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula 
(14x) ezomeprazol hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer.

Vedd át az irányítást 
a gyomorégés felett! 

ezomeprazol

Krka Magyarország K�. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., 3. torony 6. emelet

ÚJ
2022.06.04.-2022.06.30.

PINGVIN ÁR:

1 399 Ft
Eredeti ár: 2069 Ft 
Egységár: 99,93 Ft/db

Emozul Control 20 mg 
kemény kapszula (14x)
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Rég nem látott víg 
napok várnak önre! Tár-
sasági élete fellendült, 
rájött, mennyivel jobb, 
ha vidám alkalmakkal 
színesíti meg a beszür-
kült hétköznapokat. 
Ehhez az időjárás is 
kedvez.

A tavaszi selejtezés 
lázában ég, a sok limlom 
régóta zavarja. Most 
minden feleslegesnek 
vélt holmijától megsza-
badul, csak később meg 
ne bánja!

Empatikusabb oldalát 
vette elő az elmúlt hetek-
ben. Igaz, ez csak önnek 
tűnt fel, mégis jobban 
érzi magát önzetlen 
gesztusaitól. 

Szép szerelem lelkesíti a 
mindennapokban. Ettől 
mindent szebbnek, jobb-
nak lát. A kíváncsibb, 
érdeklődőbb, mi több, 
érdekesebb oldalát vette 
elő. Maradjon is így!

Szeretne adakozni, 
segíteni embertársain. 
Érzi, nincs is olyan 
rossz helyzetben, mint 
ahogyan azt sokszor 
gondolja, hiszen 
vannak, akik csak 
álmodoznak mindarról, 
ami önnek jutott.

Szúrós szemmel néz 
azokra, akik nem úgy 
gondolkodnak bizonyos 
kérdésekről, mint ön. 
Véleményét nem is rejti 
véka alá, amitől nem 
lesz népszerű barátai 
körében sem.

Lelkesen dolgozik, 
szívesen mutatja meg 
kreatív oldalát munka-
társainak. A lendület 
tartósnak ígérkezik, 
alkosson bátran!

Bosszantja a családjában 
kialakult helyzet, nem 
erre számított. Gyerekei- 
vel igyekszik elsimítani 
a nézeteltéréseit, de a 
többiekre már nincs 
energiája. A békülésre ne 
sajnálja az időt!

Kiegyensúlyozottnak 
érzi magát annak elle-
nére is, hogy hetekkel 
ezelőtt még úgy érezte, 
örökös szabadságvágya, 
az állandó jövés-menés 
hiánya tönkreteszi a lel-
két. Ön sem hitte, hogy 
sikeresen veszi majd az 
otthoni élet buktatóit. 

Azt hitte, túl van már a 
tavaszi fáradság hetein, 
de tévedett: szívesen 
vesz vissza a tempó-
ból, inkább csendesen 
olvasgat, elvonul, jókat 
szunyókál. Ha ez tartós 
marad, kérjen kivizs-
gálást!

Örömmel tesz egyre 
többet egészségéért, ez 
most nem is árt. Orvosa 
is azt várja öntől, hogy 
fogyjon, mozogjon 
többet. Csak így 
tovább, hamarosan meg 
is lesz az eredménye az 
életmódváltásnak.

Berozsdásodtak a 
végtagjai, alig tud reg-
gelente kikászálódni az 
ágyból. Több mozgás-
sal ez még visszafor-
dítható, legalább a napi 
sétát préselje bele a 
napba!

KOS 

MÉRLEG

RÁK 

BAK

BIKA 

SKORPIÓ 

OROSZLÁN 

VÍZÖNTŐ 

IKREK

NYILAS

SZŰZ

HALAK

III. 21.–IV. 20.

IX. 23.–X. 22.

VI. 22.–VII. 22.

XII. 22.–I. 20.

IV. 21.–V. 20.

X. 23.–XI. 21.

VII. 23.–VIII. 22.

I. 21.–II. 19.

V. 21.–VI. 20.

XI. 22.–XII. 21.

VIII. 23.–IX. 22.

II. 20.–III. 21.

horoszkóp

Szerezze be a nyár legfontosabb kiegészítőit! 

A napvédő termékeket megtalálja a partner Pingvin Patikákban
és a www.pingvinpatika.hu webáruházban!

Napfürdőzés biztonságosan!Napfürdőzés biztonságosan!Napfürdőzés biztonságosan!
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A meghirdetett árak minden Pingvin Patikában érvényesek.  *Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb 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 egészségpénztárá-
nál, 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. június 4-től 2022. június 30-ig érvényesek

BioCo OsteoFemin fi lmtabletta, 60 db

8 féle hatóanyagot tartalmazó 
készítmény osteozid® formulával, 
speciálisan 50 év feletti nőknek 
kifejlesztve.

Magas D-vitamin tartalma támogatja 
az immunrendszert. A D-vitamin zsírban 
oldódó vita min. Az Eurovit Oliva-D Forte 
kapszula LAHB (Lipid Alapú Hatóanyag 
Bevitel) rendszere extra szűz olívaolajat 
tartalmaz, melyben a D-vitamin eleve ol-
dott, a szervezet számára hasz nosítható 
formában található.

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

Eurovit® Oliva-D Forte 3000NE kapszula, 
60 db

Étrend-kiegészítő.

Étrend-kiegészítő.

Supradyn® Energia, pezsgőtabletta, 15 db

Koenzim Q10-et, 13 féle vitamint, 9 féle ásványi anyagot és 
nyomelemet tartalmazó pezsgőtabletta vitamin kellemes 
narancs-marakuja ízben.

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

Étrend-kiegészítő.

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

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

Kozmetikum.

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.

Kozmetikum.
BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT37

(Eredeti ár: 5189 Ft*, 63,32 Ft/db) Ft
PINGVIN ÁR:

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT23

(Eredeti ár: 3239 Ft*, 39,98 Ft/db) Ft
PINGVIN ÁR:BÓNUSZPONT

A VÁSÁRLÁSÉRT18
(Eredeti ár: 2669 Ft*, 126,60 Ft/db) Ft

PINGVIN ÁR:

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT74

(Eredeti ár: 9399 Ft*, 59,99 Ft/ml) Ft
PINGVIN ÁR:

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT89

(Eredeti ár: 14999 Ft*, 187,49 Ft/ml) Ft
PINGVIN ÁR:

Eurovit® Multilong Immun
kapszula, 60 db

Az Eurovit Multilong Immun egy nyújtott 
hatóanyag-leadású, komplex multivitamin 
készítmény, mely 13 féle vitamint és 13 féle 
ásványi- és egyéb anyagot tartalmaz.

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

Étrend-kiegészítő.

Gyulladáscsökkentő zsálya kivonat 
az íny- és szájnyálkahártya gyulla-
dás, afta, fogínysorvadás, műfogsor 
vagy fogszabályzó miatt kialakult 
problémákra.

Phlogosol® Salvia 
szájöblö gető koncentrátum 
és ecsetelő, 30 ml

Kozmetikum.

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT22

(Eredeti ár: 3079 Ft*, 76,63 Ft/ml) Ft
PINGVIN ÁR:

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT31

(Eredeti ár: 4699 Ft*, 53,32 Ft/db) Ft
PINGVIN ÁR:

Az árak 2022. június 4-től 2022. június 30-ig érvényesek

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

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

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

Panadol Rapid 500 mg, 
24 fi lmtabletta**

Paracetamol hatóanyagú fájdalom - és láz-
csillapító gyógyszer. Optizorb® formulával 

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Forgalmazza: 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

(Eredeti ár: 1319 Ft*, 58,29 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ Ft

PINGVIN ÁR:

Orvostechnikai eszköz, mely 
egyben gyógyászati segéd-

eszköznek is minősül.
A készlet erejéig.

Lejárat: 2022.07.31. 

A készlet erejéig.
Lejárat: 2022.07.31. 

Lejárat: 2022.08.31. 

A készlet erejéig.
Lejárat: 2022.07.31. 

Orvostechnikai eszköz, mely 
egyben gyógyászati segéd-

eszköznek is minősül.

HerbalSept DUO
Köhögés elleni szirup, 
100 ml***

A természetes ösz-
szetevőivel, mint a 
mályva, a hibiszkusz 
és a méz, csillapítja 
a száraz köhögést 
és enyhíti a torok-
panaszokat. 2 éves 
kor felettiek számára 
alkalmazható.

HerbalSept Good Night
Köhögés elleni szirup, 
100 ml***

Az értékes, termé-
szetes hatóanyag, 
az izlandi zuzmó 
védőrétegként vonja 
be az irritált nyálka-
hártyát a szájban és a 
garatban, és csillapít-
ja a köhögést. 2 éves 
kor felettiek számára 
alkalmazható.

PedicuStop Tetűirtó spray 
fejtetű, lárva és serke eltávolítására, 
75 ml***

Alkalmazási terület: Fejtetű, lárva és serke 
(Pediculus humanus capitis) fertőzés fi zikális 
kezelésére szolgáló orvostechnikai eszköz.
• Szagtalan
• Egyszerűen alkalmazható 

száraz hajra
• Felnőttek és gyermekek 

számára 2 éves kortól.

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

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

Dr. Theiss D3-vitamin 
Forte 4000NE fi lmtabletta, 
60 db

A D-vitamin hozzájárul 
az immunrendszer normál 
működéséhez, az egészsé-
ges csontozat és izom-
funkció fenntartásához, a 
kalcium és foszfor normál 
felszívódásához/hasz-
nosulásához. A K-vitamin 
részt vesz a normál cson-
tozat fenntartásában.

A D-vitamin hozzájárul az im-
munrendszer normál működésé-
hez, az egészséges csontozat és 
izomfunkció fenntartásához.

Étrend-kiegészítő.

Étrend-kiegészítő.

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT29

(Eredeti ár: 3939 Ft*, 39,99 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ Ft

PINGVIN ÁR:

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT17

(Eredeti ár: 2399 Ft*, 17,99 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ Ft

PINGVIN ÁR:

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT17

(Eredeti ár: 2399 Ft*, 17,99 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ Ft

PINGVIN ÁR:

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 táp-
anyagszükségletének fedezéséhez. Nagy 
mennyiségben tartalmaz B1-, B2- és 

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

kalciumot, vasat és 
folsavat.

D-vitaminokat, niacint, 
szelént és magnéziumot.

(Eredeti ár: 3499 Ft*, 96,63 Ft/db) Ft
PINGVIN ÁR:

(Eredeti ár: 3499 Ft*, 96,63 Ft/db) Ft
PINGVIN ÁR:

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT18

(Eredeti ár: 2509 Ft*, 94,95 Ft/ml) Ft
PINGVIN ÁR:

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT14

(Eredeti ár: 1879 Ft*, 24,98 Ft/db) Ft
PINGVIN ÁR:

a gyorsabb felszívó-
dásért – a hagyomá-
nyos paracetamol 
tablettákhoz képest. 
Paracetamol ható-
anyagú, vény nélkül 
kapható gyógyszer.



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

A Rutascorbin tabletta rutozid-trihidrát és aszkorbinsav 
tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. 

Bausch Health Magyarország Kft., 1134 Budapest,
 Váci út 33. Tel.: +36 1 345 5900 RUT-22-05-01, 

lezárás dátuma: 2022.05.05.

LEGYEN RUTIN
A HAJSZÁLEREK VÉDELME!

A szervezetünket behálózó érhálózat teljes hossza közel százezer kilométer, mely a Föld leghosszabb 
szélességi köre, az Egyenlítő hosszának körülbelül két és félszerese. Érhálózatunk jelentős részét annak 
legkisebb átmérőjű elemei, a hajszálerek alkotják. Ezeken a kis hajszálereken keresztül történik 
szerveink és szöveteink oxigéncseréje, illetve a környező szervek tápanyaggal való ellátása. Testünk 
normál működésében nélkülözhetetlen szerepet játszanak. Éppen ezért óvnunk kell őket.

Vékony faluknak köszönhetően sérülékenyek. Számos olyan tényező van, melyek - bár nem is 
gondolnánk, de - befolyásolhatják hajszálereink épségét. Elég egy kisebb ütés vagy egy rossz mozdulat. 
A modernkori életviteli sajátosságok, mint például a helytelen táplálkozás (gyümölcs- és zöldség 
alulfogyasztás, alacsony C-vitamin bevitel), az elhízás, a mozgásszegény életmód, az intenzív 
monitorhasználat, a kialvatlanság, továbbá az egyre többünket érintő allergiás megbetegedések 
előfordulása is mind károsíthatják hajszálereinket. A hajszálér-károsodások megjelenéséről testünk 
látható jeleket küld.

A Rutascorbin kettős hatóanyagkombinációjával segíti a hajszálerek megfelelő állapotának megőrzését. A rutozid 
csökkenti a hajszálerek áteresztőképességét, míg az aszkorbinsav hozzájárul az erek normál állapotának 
fenntartásához. 

Szembevérzés
Hajszálér elpattanás
a bőr felszíne alatt

Hajszálér elpattanás 
az orrban

Aranyeres panaszok 

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

Az árak 2022. június 4-től 2022. június 30-ig érvényesek

Lacalut Aktiv
Gum Protection & Sensitivity 
fogkrém, 75 ml

Az egészséges fogínyért. 
Fájdalomérzékeny fogakra. Véd a fogíny-
vérzés ellen, segít megelőzni a gyulladást.

UW Premium 
Napozó krém SPF50,
100 ml

Napozó krém 50 SPF -es fényvédelemmel 
és D-Panthenollal.

Caosept fertőtlenítő 
folyékony szappan, 500 ml

A Caosept folyékony 
szappan jellegzetes 
illatú viszkózus folya-
dék, amely bőrkímélő 
hatóanyagai révén, 
illetve a növényi 
eredetű cukor-tenzid 
tartalmának köszön-
hetően kíméletesen 
tisztít és rendszeres 
használat esetén sem 
szárítja a bőrt.

Gyógynövényes krém.

Biomed®  Vadgesztenye
krém FORTE DUPLA, 2×60 g

Visszérgyulladás okozta 
kellemetlen bőrtünetek, 
fáradt és feszülő lábak 
ápolására. Továbbfejlesz-
tett összetétel hozzáadott 
nyírfakéreg kivonattal 
+ béta-karotinnal és 
E vitaminnal. Összesen 
23,9% gyógynövény kivo-
nat-tartalom. Gazdaságos 
DUPLA kiszerelés.

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT11

(Eredeti ár: 1529 Ft*, 9,99 Ft/g) Ft
PINGVIN ÁR:

(Eredeti ár: 1445 Ft*, 14,45 Ft/ml) Ft
PINGVIN ÁR:

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT7

(Eredeti ár: 799 Ft*, 1,60 Ft/ml) Ft
PINGVIN ÁR:

HX Immunity, 
60 db kapszula

13 hatóanyagot tartalmazó étrend-kiegé-
szítő az immunrendszer egészséges mű-
ködéséért. 500 mg időszemcsés C-vita-
minnal, 100 mg béta- glükánnal, 150 mg 
echinacea- és 150 mg szibériai ginzeng 
kivonattal.

Forgalmazó: Helvex Gyógyszerészeti Kutató, Gyártó és 
Forgalmazó Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87
info@helvex.eu

Étrend-
kiegészítő.

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT26

(Eredeti ár: 3699 Ft*, 44,98 Ft/db) Ft
PINGVIN ÁR: BÓNUSZPONT

A VÁSÁRLÁSÉRT16
(Eredeti ár: 2209 Ft*, 22,65 Ft/ml) Ft

PINGVIN ÁR:
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A volt élettársnak is 
járhat tartásdíj A legtöbb asztmás 

roham előtt bevezető, 
figyelmeztető tünetek 

alakulnak ki. Ezeknek 
a felismerése és a 

tünetek korai kezelése 
megelőzheti a roham 

teljes kifejlődését, 
illetve a további 

állapotromlást is 
megakadályozhatja.

Minek számít?
A mai napig is vita tárgyát 

képezi, hogy az asztma 
tünetegyüttes vagy betegség. 

Mivel az asztma tüneteit –  
a rohamszerű nehézlégzést, 
a száraz köhögést, a szorító 

mellkasi nehézséget – 
kiválthatják ismert allergének, 

fizikai terhelés, légúti 
fertőzések, foglalkozási 

érzékenyítő anyagok, aszpirin 
és számtalan más ismert  

és ismeretlen ok, 
szerencsésebb 

tünetegyüttesként  
beszélni az asztmáról.

Az asztma elsősorban a fiatalkorúakat érin-
ti, és az esetek kétharmad részében allergiás 
eredetű. A leggyakoribb kiváltó ok a házi-
poratka, kutya-, macskaszőr, gombaspóra, 
pollen, de léteznek felnőttkori, 40 év után 
jelentkező formák is, amelyekre nem jel-
lemző az allergiás háttér.
Az asztma a tüdőbe vezető főbb légutak – 
elsősorban a hörgők – krónikus gyulladásos 
megbetegedése. A hörgők simaizomzata 
felszaporodik, és a tüdőben található sejtek 
fölös mennyiségben termelnek nyákot, ez-
által tovább fokozva a légutak szűkületét. 
Tünetei kisfokú nehézlégzéstől kezdve sú-
lyos légzési elégtelenségig terjedhetnek. 
Egyes esetekben a légzés annyira nehezítet-
té válhat, hogy az asztmás roham az életet 
veszélyeztetheti.
Az asztma egy krónikus, de kezelhető be-
tegség. Tünetei kézben tarthatók, a roha-
mok súlyossága és gyakorisága csökkenthe-
tő, ezáltal ön normális, aktív életet tud élni.

A roham tünetei
Előfordulhat, hogy csak időszakosan van-
nak asztmás rohamai, enyhe, rövid ideig 
tartó nehézlégzéssel társulva. Az ilyen rosz-
szullétek között teljesen jól, légzési pana-
szoktól mentesen érezheti magát. Súlyo-
sabb esetekben az asztma folyamatosan 
fennálló köhögéssel és nehézlégzéssel jár-
hat, amely időnként tovább súlyosbodva 
súlyos asztmás rohamot eredményezhet.

az asztma 
közelgő rohamait!

Ismerje fel

Az alábbi figyelmeztető jelek, tünetek 
alakulhatnak ki felnőttkori asztma 
esetén:
• Fokozódó légszomj, vagy kilégzéskor 

megjelenő sípoló légzés.
• Légszomj, köhögés vagy sípoló-szuszogó 

légzés miatt kialakuló alvászavar.
• Mellkasi szorítás vagy fájdalom.
• Fokozódik a hörgőtágító készítmény 

szükséglete – ezek a gyógyszerek a hör-
gők simaizomzatának ellazításával nyit-
ják meg a légutakat.

• Csökken a csúcsáramlási sebesség. Ezt a 
paramétert egy egyszerű, kis készülék, a 
csúcsáramlásmérő segítségével otthon, 
önmagának is meghatározhatja.

• Gyerekeknél gyakran a kilégzéshez társu-
ló jól hallható sípoló-szuszogó légzés fi-
gyelhető meg gyakori köhögési rohamok 
mellett.

Kialakulásában vélhetőleg 
genetikai és környezeti tényezők 
kombinációja játszik szerepet
Nagyobb valószínűséggel alakulhat ki aszt-
ma, ha a családban már van valakinek, illet-
ve ha ön érzékenyebb a környezeti allergé-
nekkel vagy irritáló anyagokkal szemben. 
Korai és gyakori fertőzéses megbetegedé-
sek, a tartós dohányfüst (akár passzív do-
hányzás), illetve bizonyos allergénexpozí-
ció tovább növelheti az asztma 
kialakulásának valószínűségét.
Az asztma gyermekkorban fiúknál fordul 
elő gyakrabban, azonban a pubertást köve-
tően nők esetében a gyakoribb. Számos té-
nyező jelenléte növelheti kialakulásának 
kockázatát.

Asztmát kiváltó tényezők
• Allergének (például pollenek, állati szö-

vettörmelék vagy gomba)
• Csótány és poratka
• Légszennyeződés
• Füst
• Erőteljes szagok, illatosított termékek 

vagy vegyszerek
• Légúti fertőzések (ideértve az egyszerű 

náthát is)
• Fizikai terhelés (ideértve a sportolást)
• Erőteljes érzelmek és stressz
• Hideg levegő
• Bizonyos gyógyszerek, ideértve a bé-

ta-blokkolókat, az aszpirint és egyéb (nem 
szteroid típusú) gyulladáscsökkentőket

• Élelmiszerekhez adott szulfitok, tartósító-
szerek

• Refluxbetegség (GERD), amely miatt a 
gyomor sósavtartalma visszajut a nyelő-
csőbe, és ez asztmát indukálhat, illetve 
ronthatja a már meglévő betegséget

• Orrmelléküreg-gyulladás (arc-, illetve 
homloküreg-gyulladás)

Többféle gyógyszer segíthet
A legtöbb asztmás beteg esetén a gyógy-
szerek kombinációban biztosítják a hosz-
szú távú tünetmentességet és a rohamol-
dást. Az orvos segít eldönteni, hogy az 
adott esetben – a kor és a betegség súlyos-
sága függvényében – melyik kezelési le-
hetőség a legmegfelelőbb.
Sokféle gyógyszer alkalmazható az asztma 
kezelésére. A rendelkezésre álló szerek há-
rom nagy csoportba sorolhatóak. 
A fenntartó kezelésre használatos gyógy-
szereket rendszeresen kell használni a kró-
nikus panaszok kezelése és az asztmás roha-
mok megelőzése végett. 
A rohamoldó gyógyszerek gyorsan, de rö-
videbb ideig hatnak, az asztmás rohamok 
oldására szolgálnak. 
Az allergia indukálta asztma kezelésére 
szolgáló gyógyszerek csökkentik a szerve-
zet érzékenységét bizonyos allergénekkel 
szemben, és megakadályozzák, hogy szer-
vezete reagáljon az allergénekre.
Az írás a www.webbeteg.hu kapcsolódó 
cikkei alapján készült.

ASZTMA
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Parasoftin 
bőrhámlasztó zokni – 1 pár

Eredeti ár: 3.569 Ft
Pingvin ár:

2.699 Ft
Egységár: 2.699 Ft/pár

Parasoftin®

5902026461320

17-00xxx

Adex

153x183mm

Parasoftin Skarpetki HU

Kolorystyka:

Projekt:

Firma:

Data:

Wymiary:

2017-04-20

Wersja: 1

lakier UV błysk

lakier mat po całości

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

Az árak 2022.06.04-től 2022.06.30-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.

Bársonyos Bársonyos 

léptek...léptek...
Innovatív megoldás a 
talp bőrének intenzív 
és kényelmes ápolására.

148_22_NP_H_PARASOFTIN_PINGVIN.indd   1148_22_NP_H_PARASOFTIN_PINGVIN.indd   1 2022.05.19.   12:54:402022.05.19.   12:54:40

Szabaduljon meg a fejfájástól!
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ibuprofént 

tartalmaz 

tablettánként

400  mg400  mg

Vény nélkül kapható, ibuprofén hatóanyagú gyógyszer.

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann János u. 1. 
Tel.: 06-23-501-301

*20 testtömeg-kilogramm felett

FÁJDALOM ÉS LÁZ
        CSILLAPÍTÁSÁRA
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A legnagyobb magyar 

művészek egyikeként élt 

és alkotott Pécsi Sándor 

Kossuth-díjas színész, aki 

immár fél évszázada távozott 

az élők sorából. Nevét hallva 

az idősebb korosztálynak 

talán beugrik az általa 

előadott Gyermekkori álmok 

című dal.
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A Sajószentpéteren 1922. március 18-án szü-
letett Péchy Sándor édesapja esztergályosként 
dolgozó üveggyári munkás volt, feleségével 
együtt. A Felvidékről menekültek át Magyar-
országra, több Borsod megyei településen is 
éltek. Pécsi Sándor így vallott névmódosí-
tásáról: „a Pécsi családi név. De nem cs-vel, 
hanem ch-val írják. A Péchyt én póriasítottam 
Pécsire – közismert álszerénységem okából... 
Különben családunk Eperjes környékéről, 
Pécsújfalu községből származik.”
A Sárospataki Református Kollégium diákja-
ként nem sok választotta el a lelkészi hivatás-
tól. Rövid ideig jogot tanult, végül – a család 
tiltakozása ellenére is – színésznek tanult, a 
Színművészeti Akadémiát 1944-ben végezte 
el, és azonnal a Miskolci Nemzeti Színházhoz 
szegődött el. Nem sokáig időzött itt, jött a Mű-
vész Színház, majd a Madách 1948-ban. 
Gyorsan a rendezők kedvence lett. Ha kellett, 
ő volt a drámai hős, vagy éppen a mindenkit 
megnevettető komédiás. Egy időben minden 
rendező noteszében ott volt a neve (filmsze-
repei: Szent Péter esernyője, Liliomfi, Fekete 
város, Pál utcai fiúk). A színpadon nem ismert 
pardont, igazi profi volt, de félt a bukástól.

A színésznek a számára maradt kurta idő alatt 
olyan színháztörténeti jelentőséggel bíró ala-
kításai voltak még, mint Tennessee Williams 
A vágy villamosa című darabjának Mitche, 
Brecht Koldusoperájának Peacockja, Shakes-
peare Hamletjének Poloniusa, Dürrenmatt A 
nagy Romulusának Romulusa, Brecht Kauká-
zusi krétakörének Azdakja, Csehov Sirályának 
Szorinja, Shaw Tanner John házasságának 
Mendozája, Schiller Ármány és szerelmének 
Millere.
Kétszer kapott Kossuth-díjat, érdemes és ki-
váló művész volt. 1963-ban ismerte meg a 
szép olasz színésznőt, Lea Padovanit, amikor 
a Germinal című francia–magyar–német ko- 
produkciós filmben játszotta egy bányász- 
brigád vezetőjét. Gyermekük nem született, de 
feleségével haláláig együtt maradt. 
Pécsi Sándor szenvedélyes gyűjtő volt, kertjé-
ben régi edények, cseréptöredékek sorakoztak, 
színházi relikviákat is megőrzött, megszerezte 
az 1956-ban ledöntött budapesti Sztálin-szo-
bor egyik kezét is, amit a kertjében tartott.
1972. november 4-én kedvenc foteljében ülve 
rosszul lett, és meghalt. Utóbb kiderült, egy 
vérrög okozta a halálát. Csupán 50 éves volt.

Pécsi 
Sándorból

Majdnem lelkész lett 
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– Csaknem 30 évig a tánc jelentette a vilá-
got, majd 2019-ben váratlanul megjelent 
első regénye. Honnan jött az írás gondo-
lata?
– Még akkor is a tánc jelentette a világot, 
amikor az első regényem megjelent. Négy és 
fél éves koromban kezdtem táncolni, tudato-
san készültem a Táncművészeti Főiskolára. 
Mindig is szerettem az irodalom világát, a 
gimnáziumban emelt szintű irodalmat ta-
nultam, és a magyar irodalom–olasz szakról 
a Táncművészetire nyert felvételim miatt 
mondtam le. Megfogadtam szüleim tanácsát: 
írni kellő élettapasztalattal érdemes, arra 
később is ráér az ember, a táncnak azonban 
vannak korosztálybeli határai. Pár évvel 
később a színpadot nem, de az edzői pályát 
elhagytam, mert nem tudtam azonosulni a 
mai pedagógus–gyerek viszonyra jellem-
zőkkel.
– Ez mit jelent?
– A táncsport számomra eredményorientált 
sportág, ahol kemény munkára, fegyelemre, 
szorgalomra, alázatra van szükség a gyerek 
és a szülő részéről is. Azt éreztem, peda-
gógusként már semmilyen eszköz nincs a 
kezünkben arra, hogy valóban olyan sporto-
lókat nevelhessünk, mint a korábbi években 
vagy az én gyerekkoromban. Elfogadtam, 
hogy a világ megváltozott, de nem tudtam 
ezzel azonosulni, ezért a váltás mellett 
döntöttem, noha a táncot nem adtam fel. Ma 
is a szarvasi Cervinus Teátrum tánckarának 
tagja vagyok, ám a táncművészet ma már 
másodlagos az életemben.
– Első regényét, a Hazugokat 2016-ban 
írta meg, amit az olvasó végül 2019-ben 
vehetett kézbe. Kezdőként rögös lehetett 
az út...
– Az is volt. Mivel egész életemben egyetlen 
dologhoz, a tánchoz értettem. Az első regé-
nyem számomra terápiaként szolgált, kiírtam 
magamból az érzéseimet, úgy éreztem, min-
dennek napvilágra kell kerülnie. Csakhogy 
semmit nem tudtam a táncon kívüli életről. 
Írósegítővel fejlesztettem magam, utá-
najártam a hazai könyvkiadás részleteinek, 
marketingesként három évig dolgoztam a 
szakmában, marketingigazgatóként fejeztem 
be ezt az irányt. Minden területen sokat ta-
nultam. Végül az Álomgyár Kiadó jelentette 
meg, és meglepően nagy siker lett.
– Ez a második regény kiadásánál meg-
könnyítette a dolgát?
– A siker nem mindig a könnyebb utat 
hozza. Ez csak kívülről tűnhet úgy. A sikerrel 
sokszor együtt jár az irigység és az ellen-
ségek megjelenése, a támadások sora is. A 
Megtörtek még kiugróbb sikert ért el, mint a 
Hazugok. A legnevesebbnek tartott könyvsi-
kerlistát, ahová felkerülni is majdnemhogy 
lehetetlen, napokig vezettem. Ez persze 
meghozta az ellenszelet is. Mégis úgy érez-
tem, megérkeztem. Amúgy sem vagyok egy 

elnyomható személyiség, sokkal több harcot 
kellett már megvívnom az életemben ahhoz, 
hogy bármit feladjak csak azért, mert az ne-
héz, vagy abban a háborúban sok az ellenség. 
Viszont egyre több új ötletem, tervem volt, 
ami már nem passzolt a kiadó profiljába, így 
jó kapcsolatban maradva, de elváltak útjaink 
egymástól. Végül nem szerződtem le más ki-
adóhoz, hanem megalapítottam a sajátomat. 
A harmadik regényem, az Árvák, már annak 
berkein belül látott napvilágot. 
– Szerzőként miért használ írói álnevet?
– Már az első könyvemnél is tudtam, hogy 
vannak az enyémmel megegyező vezeték-
nevet viselő szerzők. Olyan nevet szerettem 
volna, ami csakis hozzám köthető. A B. E. a 
polgári nevem monogramja, a Belle pedig a 
kedvenc mesém főszereplője: Belle a mesé-
ben is imádja a könyveket, és egy különleges 
művészlélek.
– Könyvei stílusa, nyilatkozatai alapján 
roppant karakán, önazonos nőnek tűnik. 
Amolyan igazi megmondóember. Közel 
járunk az igazsághoz?
– Örülök, ha így érzi, törekszem is a saját 
hitelességemre. Valóban megmondóember 
vagyok, de édesanyám jó tanácsát, misze-
rint a csend sokkal többet ér, pár éve már 
tudatosan gyakorolom. Számomra fontos, 
hogy a jellemem fejlődjön, épp ezért sokat 
változtam az évek alatt, de alapjaiban véve 
elég szélsőségesen látom a világot. Nálam 
leginkább fekete és fehér van, a színekkel 
még barátkozom.
– Az olvasók melyik könyvében találják 
meg önt igazán?
– Minden könyvemben benne vagyok, van, 
ahol jobban, van, ahol kevésbé. Talán azért 
keresnek engem az olvasók a soraim között, 
mert köztudottan igaz történeteket dolgozok 
fel. Sokszor a velem történteket velem papír-
ra, másszor a környezetemben élők élethely-
zeteit. Azt vallom, egy könyvet önmagáért 
kell szeretni. Ne engem keressenek egy-egy 
könyvemben! Az olvasó saját magát találja 
meg az írásaimban, hiszen úgy lehet igazán 
azonosulni a történettel.
– Első két könyvében a profi táncosok 
legtöbbünk számára ismeretlen világába 
röpíti az olvasót. Volt utóélete, visszhang-
ja a komoly kritikát is megfogalmazó 
regényeknek?
– Főleg a versenytáncos világot bemutató 
Megtörteknek volt nagy visszhangja a szak-
mában, pedig elpuhított formában írtam meg 
a tényeket: a valóságban ez a világ még annál 
is kegyetlenebb, mint ahogyan azt megírtam. 
Több olvasói visszajelzésből kiderült, sokan 
nem hitték el, hogy a táncosok így élik a 
mindennapjaikat. Érdekelte a külvilágot ez a 
zárt közösség. Minden regényemben szerepel 
a tánc. Erről én lélekből, hitelesen írok. Azt 
hiszem, ez az a titok, amiért megszerették az 
olvasók. 

– Egy művészembernek milyen érzés ki-
lépni a nagyvilágba egy zárt közösségből?
– Félelmetes. A szüleim gyakran mondták, 
hogy meg kell tanulnom a civil, hétköznapi 
életformát is, különben idővel egyszerűen 
elvérzek az életben.
– És sikerült?
– Alakul, egész jól kezdek helytállni, de a 
környezetem szerint van még hová fej-
lődnöm. Bár a gondolkodást nem lehet 
lecserélni, ma már sokat tudok például az 
üzleti világról. Vallom, hogy minden nap egy 
tanulás. A táncból, mint sok más sportból, 
kiöregszik az ember, tudni kell váltani, kü-
lönben az ember megragad egy szinten.
– Első 7 évét Makón élte, majd a család 
átköltözött Szentesre. Felismerik a szente-
siek a város írónőjét?
– Igen, egyre többen. Ehhez az is hozzátett, 
hogy a helyi hetilapban 25 héten át jelent 
meg egy novellasorozatom, illetve óriáspla-
kátokon is megjelenek a városban. Szentesi-
nek vallom magam, nem makóinak. Szeretek 
itt élni.
– Az egészségére mennyire figyel oda, 
mióta felhagyott a versenysporttal? Edz 
még rendszeresen?
– A Covid előtt naponta táncoltam. Mára ez 
megváltozott. Heti háromszor olyan személyi 
edzővel edzek, aki tudja, három évtizednyi 
tánc megviseli az ízületeket, izmokat, cson-
tokat. Aki tisztában van azzal, hogy húsz év 
fogyókúra milyen elváltozásokat eredményez 
egy női szervezetben. Sokat alakult az egész-
séghez való hozzáállásom. Naponta legalább 
háromszor étkezem, rengeteg vitamint sze-
dek. A napi rutinból nem maradhat el a C- és 
a D-vitamin, a kollagén sem; a zöldség-gyü-
mölcs bevitelre is figyelek.
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Barát Enikő  1988. január 5-én 
született Makón. A csongrádi Batsányi János 
Gimnáziumban érettségizett, majd a Magyar 
Táncművészeti Főiskolán szerzett táncművész-, 
táncpedagógus-végzettséget. Első könyve 
2019-ben jelent meg, eddig 6, társadalmi 
problémákat érintő, tabukat döngető témákat 
feldolgozó regényt jegyez, és egy pszichológiai, 
önismereti könyvet. A Maraton Kiadó alapítója 
és tulajdonosa, továbbá a szarvasi Cervinus 
Teátrum táncosa. Szentesen él.

B. E. Belle

Néhány évvel ezelőtt tánccipőjét klaviatúrára cserélve, első könyves szerzőként  
kapásból sikerkönyvet robbantott a piacra Barát Enikő, írói nevén B. E. Belle. A szentesi 
írónővel azóta nagyot fordult a világ, ma már hat regényt tudhat magáénak, és saját kiadó-
jával mások könyveit is gondozza.

„ A siker nem mindig 
 a könnyebb utat   
 hozza”
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ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

Az árak 2022.06.04-től 2022.06.30-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.

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

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

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

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

A normál szellemi 
működés fenntartásáért*

2 havi 
adag

Adagolási javaslat: 
felnőtteknek naponta 1 kapszula.

Bilomag Plus Ginkgo Biloba 
110 mg kapszula (60x)

Eredeti ár: 2.599 Ft
Pingvin ár:

2.599 Ft
Egységár: 43,32 Ft/db
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Az Exoderil vény nélkül kapható, naftifi n tartalmú gyógyszer. Az Exoterbyn vény nélkül kapható, terbinafi n tartalmú gyógyszer.
Sandoz-Hungária Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47., Tel: +36 1 430 2890, www.sandoz.hu

Bőrgombára Körömgombára

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

OEXO1861/05.21

ÖSSZEHANGOLT TÁMADÁS
AZ EGÉSZSÉGES és szép LÁBAKÉRT

Időszak: 2022. 06. 04–2022. 06. 30.

Pingvin ár: 

2 199 Ft
Eredeti ár: 2 199 Ft  
Egységár: 73,30 Ft

EXODERIL 10 mg/g krém (1x30g) EXOTERBYN gyógyszeres körömlakk (3,3ml)Pingvin ár: 

 4 299 Ft
Eredeti ár: 5 849 Ft  

Egységár: 
1 302,73 Ft
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A teljes értékű növényi ételek fogyasztása bizonyítottan össze-
függésbe hozható számos krónikus betegség előfordulásának 
alacsonyabb kockázatával. Vajon a gyümölcsök és zöldségek 
segítenek az időskorral összefüggő szellemi leépülés megelő-
zésében is? Az utóbbi időben intenzíven kutatják a növényi 
polifenolokat; a kutatások jelentős része a demencia gyógyí-
tásával kapcsolatos. A növényvilágban előforduló különböző 
polifenolok száma több ezerre tehető, de a bogyós gyümölcsök 
különösen gazdag forrásnak tekinthetőek. A polifenolok egyik 
alcsoportját az antociánok képezik; képviselői kifejezetten a 
vörös, kék és lila gyümölcsökben és zöldségekben fordulnak 
elő. Az antociánok azért is különlegesek, mert elfogyasztásuk 
után a vérárammal eljutnak az agy tanulásban és memóriában 
szerepet játszó területeire is.
A polifenolok, amelyek kifejezetten az agyban halmozódnak 
fel, jó eséllyel vehetik fel a harcot a szabad gyökök okozta ká-
rosodások ellen, pont ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk 
fenyegető demencia esetén.
Az első klinikai vizsgálatot a kék áfonyából nyert lével 2010-
ben végezték, ahol enyhe demenciás tüneteket mutató idős be-
tegek napi 4–6 dl préselt, hőkezelt áfonyalevet kaptak 12 héten 
keresztül, míg egy hasonló demográfiai hátterű kontrollcsoport 
színben és ízben hasonló placeboitalt kapott. Az eredmények 
meggyőzőek voltak: a kezelt csoport tanulási és emlékezési 
képességei jelentősen javultak a kontrollcsoportéhoz képest.
Hasonló eredményeket értek el egy kék szőlőfajtából, a Con-
cord szőlőből nyert présnedv adagolásával. A kísérlet hasonló-
an zajlott, a frissen préselt szőlőlevet hőkezeléssel tartósították 

és palackozták, majd 12 héten keresztül napi 4–6 dl-t adagol-
tak az idős, szellemi hanyatlás tüneteit mutató betegeknek. 
Az eredmények itt is biztatóak voltak, a kontrollcsoporthoz 
képest jelentős javulás volt tapasztalható a résztvevők gon-
dolkodási, felismerési és tanulási funkcióiban. A kutatócso-
port egy következő vizsgálatában hasonló szőlőlé-adagolási 
protokoll mellett az idegsejtek fokozott aktivációját is kimu-
tatta a memóriáért felelős agyterületeken.
Egy következő kísérletben szőlőport (szárított kékszőlőle-
vet) adagoltak a résztvevőknek hat hónapon keresztül, és 
kognitív képességeiket egy színben és állagban hasonló 
port kapó kontrollcsoport teljesítményéhez viszonyították. 
Az agy metabolikus tevékenységét a feladatok végrehajtá-
sa közben pozitronemissziós vizsgálattal követték. Míg a 
szőlőport kapó csoport megtartotta szellemi teljesítményét 
a vizsgálat során, a kontrollcsoport tagjainál jelentős funk-
ciócsökkenést tapasztaltak a kutatók.
A fenti vizsgálatok nagyon pozitív eredményeket hoztak, de 
közös problémájuk, hogy viszonylag kevés számú betegen 
végezték el őket. Egy populációszintű vizsgálatban, amely 
a Harvard Egyetem (USA) klinikáin dolgozó ápolónők 
egészségi állapotát és táplálkozási szokásait hasonlította 
össze hosszú távon, 16 ezer résztvevő életvitelét követték 
éveken keresztül. A vizsgálat megállapította, hogy azoknál 
a nőknél, akiknél az évek során magasabb volt a bogyós 
gyümölcsök bevitele, kimutathatóan lassult a szellemi le-
épülés üteme, két és fél évvel később kezdtek el jelentkezni 
a leépülés tünetei.
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A  bogyós 
gyümölcsök  

szerepe a mentális egészség  
megőrzésében

A szellemi leépülés legfélelmetesebb következménye az emlékezet részleges 
vagy teljes elvesztése, ami az idős betegeket megfosztja a függetlenségüktől,  
az önállóságuktól és akár a személyiségüktől is.

 dr. Crul-Tóth Noémi  cikke

G
Y

Ű
JT

H
ETŐ EGÉSZSÉGTÁ

R

Lefűzve hasznos lehet az egész csalá
dna

k!

BOGYÓS
GYÜMÖLCSÖK



Dimotec
A KOMPLEX VÉNAVÉDELEM

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL 
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY 

KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

A TELJES VÉNÁS HÁLÓZATON3-AS HATÁS

GYULLADÁS-
 CSÖKKENTŐ CSÖKKENTŐ1

NYIROKKERINGÉS- 
SERKENTŐ

 CSÖKKENTŐ CSÖKKENTŐ1
NYIROKKERINGÉS- 
SERKENTŐ222

VÉNAVÉDŐ
ÉS -TONIZÁLÓ3

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL 

*Visszeres panaszok esetén. 
Diozmin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. További információ kérhető: 

Kéri Pharma Hungary Kft., 4032, Debrecen Bartha Boldizsár u. 7. • E-mail: info@keri.hu • www.dimotec.hu
DIMO/P/2022/06/01 Lezárás dátuma: 2022.05.23.
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Elkészítése:Hozzávalók:

•	450	g	csirkemellfilé
•	 125	g	rizs	(1	zacskó)
•	200	g	konzervbab
•	300	g	konzervkukorica
•	 1	hagyma
•	200	ml	paradicsompüré
•	4	db	tortillalap
•	 200	g	light	sajt
•	 só,	bors,	csili

A	hagymát	megpucoljuk,	apróra	
vágjuk,	pici	kókuszolajon	megpirítjuk.	
A	felkockázott	csirkemellet	hozzá-
adjuk.	Amíg	a	hús	sül,	megfőzzük	a	
rizst.	A	húst	fűszerezzük,	hozzáadjuk	
a	paradicsomlevet	és	egy	pici	vizet.	
Puhára	pároljuk,	hozzáadjuk	a	babot	
és	a	kukoricát,	végül	a	kész	rizst.	A	
sajtot	lereszeljük,	majd	jöhet	a	burri-
tók	megtöltése.	Egy	nagy	tortillalapba	
sajtot	szórunk,	majd	a	csirkés-rizses	
tölteléket.	Alul	felhajtjuk	a	tortillát,	
majd	az	oldalaival	betakarjuk	a	
tölteléket,	és	felcsavarjuk.	Így	is	fo-
gyasztható,	de	még	jobb,	ha	mindkét	
oldalát	átsütjük	egy	serpenyőben.	
A	tetejére	tejfölt	és	salsát,	avoká-
dókrémet,	sajtot	tehetünk.	Salátával	
kínáljuk.

Hozzávalók:

 

Mexikói  
csirkés burrito

Meggyes sajttorta
A finomság 10 szeletet ad ki.

Változatosabbá teheti a hétköznapok ízeit  
a gyorsan elkészíthető burrito.

•	 180	g	édes	keksz	(1	csomag)
•	45	ml	tej
•	 125	g	mascarpone
•	 125	g	natúr	krémsajt
•	30	g	cukor
•	 120	g	natúr	görög	joghurt
•	 1	teáskanál	vaníliaaroma
•	75	ml	habtejszín
•	20	g	cukor
•	 ízlés	szerint	citromlé
•	7	g	zselatin
•	20	ml	tej
•	20	dkg	meggy
•	3	g	zselatin
•	 15	ml	víz

R E C E P T E K

Törjük	össze	a	180	gramm	kekszet.	Adjuk	
hozzá	a	45	ml	tejet,	és	forgassuk	addig,	
amíg	össze	nem	áll.	Nyomkodjuk	egy	17	cm	
átmérőjű	tortaforma	aljába,	és	15	percig	
hűtőben	pihentessük!	A	szobahőmérsékletű	
mascarponét	és	krémsajtot	keverjük	össze	 
a	cukorral.	Adjuk	hozzá	a	natúr	joghurtot	és	
a	vaníliaaromát.	A	habtejszínt	cukorral	verjük	
kemény	habbá,	és	forgassuk	a	sajtos-jog-
hurtos	masszába.	Ízlés	szerint	citromlevet	is	
adhatunk	hozzá.	A	zselatint	tejben	oldjuk	fel,	
öntsük	a	masszához,	és	az	egészet	kanalaz-
zuk	a	kekszalap	tetejére.	20	percre	tegyük	 
a	fagyasztóba.

A	meggyet	a	cukorral	felforraljuk,	addig,	
amíg	levet	nem	enged.	Ezután	leszűrjük.	 
A	meggylébe	tegyük	bele	a	zselatin	és	a	víz	
csomómentes	keverékét.	20	perc	után	vegyük	
ki	a	fagyasztóból	a	félkész	tortát,	és	a	zselati-
nos	meggylevet	öntsük	a	tetejére.	Minimum	 
4	órára	tegyük	a	hűtőbe.
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Elkészítése:



Mikor éntőlem egyszer kisiskolás koromban azt kérdezte öreg tanítóm, 
hogy mi szeretnél lenni, azt mondtam rá:
– Forintos Gyurka.
– Hát aztán miért szeretnél te Forintos Gyurka lenni, mikor te Pajor Palkó 
vagy? – nevetett tanítóm.
– Azért, mert engem akkor szidnak meg otthon, ha nem tanulok, Forintos 
Gyurkára pedig akkor haragszanak, mikor tanul.
Nem volt pedig ennek a fele se tréfa. Magam is ott voltam, mikor Forintos 
Gyurka eldicsekedett az apjának a szép írásával.
– Ezt nézze meg, édesapám. Azt mondta a tanítóm, olyan az írásom, mint 
a metszés, lehet még belőlem íródeák is.
Kevély Forintos Gergely haragosan lökte el maga elől az irkát.
– Micsoda bolondság ez már megint? A Forintos Gergely fia nem szorult 
arra, hogy betintázza az ujját.
No, akkor én nagyon szerettem volna cserélni Forintos Gyurkával, ráadá-
sul még a nyeletlen bicskámat is nekiadtam volna.
Hanem akkor nagyon megsajnáltam, mikor engem bevittek a városba ta-
nulni, Gyurka meg otthon maradt malacot őrizni. Pedig még az édesapám 
is közbenjárt érte.
– Vétkezik kelmed, Forintos uram, hogy azt a jó eszű gyereket elfogja az 
iskolából.
– Elég az, ha írni-olvasni megtanult – dörmögött az öreg Forintos. – Ám-
bátor annak sem veszi semmi hasznát. Az apja hírből se ismeri a betűt, 
mégis megsüvegeli még a földesúr is.
S olyan kevélyen nézett apámra, hogy az arcába szaladt tőle a vér. Hanem 
azért csak úgy csendesen szólt:
– No, no, Forintos uram, senki se vallott még azzal szégyent, amit tud. A 
kelmed fia se lenne azzal kisebb ember, ha tudományt szerezne a gazda-
sága mellé.
Ahogy így szót váltanak, éppen benyitott az uraság Gáspár hajdúja, nagy 
tisztességtudással. Forintos uram fölfújta az ábrázatát, s nagy leereszkedve 
kérdezte:
– No, mi jót hoztál, Gáspár?
– Ezt a levélkét hoztam Forintos uramnak. Tessék elintézni, tisztelteti szé-
pen az uraság. De úgy, hogy már ebéd után ott legyen.
Forintos uramnak leesett az álla, de azért csak fölbontotta a levelet, s úgy 
tett, mintha olvasna.
– Köszöntetem a nagyságos urat, mondd meg, hogy ebéd után a magam 
személyében ott leszek.
Gáspár hajdú csak lekapta a fejét, aztán fölkapta az egyik kezét is, a má-
sikat is, a szája elé tartotta mind a kettőt, de még úgy is kilátszott mind a 
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A családjában fel szokták-e köszönteni  
az édesapákat apák napján?

Igen, én is felköszöntöm édesapá-
mat, és engem is felköszönt a két 
lányom. 

Melinda (19),  
tanuló,	Szentes

Ágnes (47),   
kereskedő,	Békéscsaba

Igen, és édesapám mindig nagy 
örömmel fogadja.

Igen, a családban mindig felköszönt-
jük az édesapákat, mert úgy gondol-
juk, hogy fontos szerepet töltenek be 
a család életben. Egy kis figyelmesség 
nekik is jár. Számunkra nagyon fontos a család,  

de bevallom, hogy az apák napját  
nem ünnepeljük.

Antal (54), 
őstermelő,	Szentes

Erika (38), gyógyszerkiadó	 
asszisztens,	Békéscsaba

www.keresztrejtveny-reklam.hu
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Nyerje meg Ön!

Fejtse meg a rejtvényt, vágja ki, tegye borítékba, majd vigye be az Önhöz legközelebbi Pingvin Patikába! A borítékra írja rá a nevét, 
postacímét, telefonszámát és e-mail-címét. Részletek: https://pingvinpatika.hu/rejtveny Beküldési határidő: 2022.06.17.  Sorsolás: 
06.24. Csomag tartalma: Tropy Kurkuma 500 mg filmtabletta(60x), Tropy Szelén 50 mcg filmtabletta(60x),  Tropy Lecitin 1200 mg 
lágyzselatin kapszula(100x) A Pingvin magazin XII. évfolyam 6. számában szereplő nyereményjáték nyertese:  Pál Ferenc

1
Móra Ferenc: Móra Ferenc: 

harminckét foga, olyan jóízűt nevetett. Már a másik utcába is befordult, 
de még onnan is behallatszott a nagy jókedve.
Az öreg Forintos úgy megmeredt, akár a kapubálvány. Mi lelhette ezt 
a vénembert? Kivette a zsebéből az összegyűrt levelet, kisimogatta a 
tenyerén, forgatta előre-hátra, de csak nem tudott vele mire menni. Utol-
jára odaintette a fiát:
– No, tudós úr, most mutasd meg a nagy tudományod. Mi van ebben az 
írásban?
Gyurka majd a bőréből bújt ki örömében, ahogy a levelet olvasta.
– Arra kéri az uraság édesapámat, hogy hajtasson át hozzájuk egy lovat 
ebéd után. A városba akarnak menni, de megsántult az ostorhegyesük.
Kevély Forintos Gergely a feje búbjáig elvörösödött, s olyan rengő lép-
tekkel ment a belső szobába, mintha ki se akarna többet jönni. De kis-
vártatva csak kijött, s csöndesen megcirógatta a gyerek szöszke fejét.
– No, fiacskám, vedd elő a kalamárist. Van-e még benne tinta?
– Van, apám – mondta a gyerek, s csodálkozva emelte apjára a szemét.
– No, hozzad hamar, sebesen. Levelet írsz az uraságnak. Szépen engedel-
met kérsz, hogy délután nem adhatunk lovat, mert nekünk is szükségünk 
van rá. Beviszlek a városba, beíratlak a nagy iskolába, hogy szégyent ne 
vallj, mint az édesapád. De így írd ám, érted-e, tudós kis deákom!
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A két ForintosA két Forintos



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.
*Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.

KIEMELT AJÁNLATUNK!

TOVÁBBI TERMÉKEINK:
A SZEZON
SZTÁRJA:

TROPY Koenzim Q10 50 mg
lágyzselatin kapszula 30 db
Eredeti ár: 2199 Ft*, 49,97 Ft/db

1499 Ft

Az árak 2022. június 4-től 2022. június 30-ig érvényesek

  Eredeti ár*: Egységár:

TROPY Gumi-Brumi C-vitamin

gumitable� a 60 db 1 869 Ft 1869 Ft 31,15 Ft/db

TROPY Gumi-Brumi D3-vitamin

gumitable� a 60 db 1 699 Ft 1699 Ft 28,32 Ft/db

TROPY Gumi-Brumi Kalcium

gumitable� a 60 db 2 199 Ft 2199 Ft 36,65 Ft/db

TROPY Kalcium + D3 +K2

lágyzselatin kapszula 90 db 3 199 Ft 3199 Ft 35,54 Ft/db

TROPY Kurkuma 500 mg

fi lmtable� a 60 db 1 899 Ft  1899 Ft 31,65 Ft/db

TROPY Multivitamin 

fi lmtable� a felnő�  60 db 1 329 Ft 1329 Ft 22,15 Ft/db

TROPY Szelén 50 µcg

fi lmtable� a 60 db 899 Ft 899 Ft 14,98 Ft/db

TROPY Tőzegáfonya 300 mg

fi lmtable� a 60 db 1 199 Ft 1199 Ft 19,98 Ft/db

TEÁK: 

TROPY Cickafarkfű 50 g 299 Ft 299 Ft 5,98 Ft/g

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

TROPY Csalánlevél fi lteres 25 db 429 Ft 429 Ft 17,16 Ft/fi lter

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

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

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

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

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

1799 Ft

TROPY C-vitamin 
1000 mg+D3+Cink
retard fi lmtable� a 
100 db
Eredeti ár: 1799 Ft*, 17,99 Ft/db

2999 Ft

TROPY
Diozmin-Heszperidin
fi lmtable� a 100 db
Eredeti ár: 2999 Ft*, 29,99 Ft/db

2999

TROPY
Diozmin-Heszperidin
fi lmtable� a 100 db
Eredeti ár: 2999 Ft*, 29,99 Ft/db

1379 Ft

TROPY 
Valeriana + Komló 
fi lmtable� a 90 db 
Eredeti ár: 1379 Ft*, 15,32 Ft/db

 349 Ft

TROPY Citromfűlevél 
fi lteres 25 db
Eredeti ár: 349 Ft*, 13,96 Ft/db

1999 Ft

TROPY Lecitin 1200 mg
lágyzselatin kapszula 
100 db
Eredeti ár: 1999 Ft*, 19,99 Ft/db

1199 Ft

TROPY
Szerves Króm 200 µcg
fi lmtable� a 60 db
Eredeti ár: 1199 Ft*, 19,98 Ft/db
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