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 „Eresz alól fecskefia ide néz, oda néz: / van-e 
hernyó, hosszú kukac, / ízesebb, mint a méz? 
/ Csőrét nyitja ám, / buzgón, szaporán. / Kis 
bendőbe mindenféle belefér igazán.” Weöres 
Sándor Eresz alól című verse olyan nyári pil-
lanatot örökít meg, amire szívesen csodálkoz-
nak rá a gyerekek is. Erre most van is idejük, 
hiszen már javában tart a vakáció! Nyári lap-
számainkban – a kis- és nagy gyerekekre gon-
dolva – szünidei oldallal készülünk, amelyben 
játékos feladványokat, fejtörőket, ismeretter-
jesztő gondolatokat gyűjtünk össze.
Ha már a gyerekeknél tartunk, folytassuk a 
Gyereksarokkal, amelyben  – szakorvos be-
vonásával – a kisbabák nyári bőrvédelméhez 
adunk hasznos tanácsokat.
A zöldség-gyümölcs leginkább nyersen fo-
gyasztva ajánlott, a brokkoli azonban süt-
ve-főzve is egészséges, sőt! Minél kisebb 

IMPRESSZUM

ingyenes egészségügyi magazin
XII. évfolyam 9. szám (182)

darabokra vágjuk, annál jobb! További rész-
leteket az Egészségtár rovatban olvashatnak.
Múltidéző rovatunk Thinagl Szerafin, az első 
magyar gyógyszerésznő, Isaszeg patikusa 
előtt tiszteleg. Egyike volt azon nőknek, akik 
bátran belevágtak az egyetembe. 
Életmód rovatunk a nők önvédelméről szól. 
Milyen könnyen elsajátítható fogásokkal véd-
hetjük ki a váratlan helyzetekben ért, példá-
ul utcai támadásokat, pofonokat, fojtogatást, 
csuklófogást? 
És még mindig a nők, a változókor tüneteit, 
ezek enyhítési módjait gyűjtöttük össze Be-
széljünk komolyan rovatunkban. 
Ezúttal egy koronázott királynőt, a 21 éves 
Tótpeti Lilit ültettük a Portré székébe. A nagy-
kanizsai egyetemista a Miss Hungary győzte-
seként képviselte hazánkat Puerto Ricóban, 
tapasztalatairól, terveiről, a modellvilág ku-
lisszatitkairól kérdeztük.
A magazinból most sem hiányozhatnak a köz-
kedvelt receptek, a rejtvény, a mese, a játék és 
a horoszkóp sem. Tartsanak velünk!

 Dr. Nagy Ildikó
gyógyszerész-tanácsadó 
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Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Pingvin Magazin-
ban megjelenő cikkek alapvetően általános tájékozta-
tásokat, iránymutatásokat tartalmaznak, és nem helyet-
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 várjuk Önt!

Kedves Olvasóink!

Gyógyszertárunk 2008 decemberében kezdte meg a működését Kiskunfélegy-
háza központjában. A patika a város szívében, a buszpályaudvarhoz közel helyez-
kedik el, így a környékbeli városokból és falvakból is bizalommal térnek be hoz-
zánk.
A gyógyszertár épülete 2 éve megszépült, így igényes környezetben fogadjuk 
vásárlóinkat.
Kibővült, jelenleg 5 gyógyszerkiadó helyet alakítottunk ki annak érdekében, hogy 
a kiszolgálás gördülékenyebben történjen. Itt vényköteles és vény nélküli gyógy-
szereken kívül kötszereket, gyógyászati segédanyagokat is megvásárolhatnak.
Szabad polcainkon hatás szerinti csoportosításban helyeztük el a termékeket, 
amelyeket jól láthatóan feliratoztunk a könnyebb eligazodás érdekében.
A legkiválóbb kozmetikai készítmények széles palettája is megtalálható nálunk, 
amelynek kiválasztásában 3 szakképzett kolléganő tud segítséget nyújtani.
Folyamatosan megújuló akcióinkról (amelyek időszaki megjelenése változás alatt 
van) a terjesztett kiadványokban, a patikában elérhető Pingvin magazinból, illetve 
a weboldalunkról tájékozódhatnak.
Gyógyszertárunk hétfőtől péntekig reggel 8 órától este 19 óráig, szombaton 8 
órától 13 óráig tart nyitva.
Patikánk kollektívája jelenleg 13 fő, emberileg és szakmailag is megteszünk min-
den tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy Önök a lehető legmagasabb szintű 
kiszolgálásban részesüljenek.
Munkánk során arra törekszünk, hogy a legjobb tudásunk szerint segítsünk min-
denkinek, hiszen a jó szó akár gyógyító erejű is lehet.
A mosoly nem kerül semmibe, de értéke sokat nyújt!
Szeretnénk köszönetet mondani hűséges törzsvásárlóinknak, megköszönve bi-
zalmukat és a felénk nyújtott tiszteletet!

Tisztelettel:
Vargáné dr. Horvát Erzsébet 
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Dolgit krém 50 g

A mozgásszervek reumatológiai 
és nem reumatológiai 

fájdalmainak kezelésére.
Külsőleg alkalmazandó, 

vény nélkül kapható, ibuprofén 
hatóanyagú gyógyszerek.

Enyhíti a fájdalmat, 
csökkenti a gyulladást.

Dolgit krém 100 g

Forgalmazza: Naturprodukt Kft. l 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8 l info@naturprodukt.hu l www.naturprodukt.hu

Az árak 2022.07.01-től 2022.07.31-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.
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Dolgit krém – 50 g
Eredeti ár: 2.249 Ft

Pingvin ár:

1.799 Ft
Egységár: 35,98 Ft/g

Dolgit krém – 100 g
Eredeti ár: 3.519 Ft

Pingvin ár:

2.799 Ft
Egységár: 27,99 Ft/g

-20%
-20%
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Dassergo
dezloratadin

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Elszáll az allergia
Enyhíti az allergiás nátha és 
a csalánkiütés tüneteit

24 órán át tartó hatás

Jellemzően nem álmosít

NAPI 1
TABLETTA

Krka Magyarország Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., 3. torony 6. emelet; Tel.: (1) 355 84 90; www.krka.co.hu

Dassergo 5 mg
filmtabletta 30 db

-34%

EREDETI ÁR: 2.109 Ft

PINGVIN ÁR : 
1.399 Ft

MEGTAKARÍTÁS: 710 Ft
EGYSÉGÁR: 46,63 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer
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életmód 6

Nyáron gyakrabban fordul elő, hogy a höl-
gyek késő éjszakáig tartó program miatt egye-
dül sétálnak haza. A nem várt támadásokra 
lehetetlen felkészülni, mégis jó tudni, mi a te-
endő ilyen esetekben.

Elkerülési taktikák 
Feltöltött mobiltelefon nélkül ne induljon el 
haza! 
Olyan útvonalon közlekedjen, amely viszony-
lag jól megvilágított, és nem teljesen néptelen. 
Ha gyanús emberek követik, az első üzletbe, 
szórakozóhelyre, étterembe, benzinkútra tér-
jen be. Csak akkor folytassa útját, ha meggyő-
ződött róla, hogy már nem követik. Ha teheti, 
hívjon taxit, telefonáljon hozzátartozójának.
Ha elkerülhetetlen a kontaktus, akkor kiált-
son, hogy a környezetében lévő emberek felfi-
gyeljenek önre, és felismerjék a támadás té-
nyét.
Az esetleges támadásokra azonnal kell reagál-
ni, de az adrenalin hatása miatt sokan leblok-
kolnak. Fontos, hogy az első pár másodperc-
ben azonnal visszatámadjon! A megtámadott 
személy ne védekezésre rendezkedjen be, ha-
nem azonnal lendüljön ellentámadásba!

Nők elleni leggyakoribb  
támadási módok
Karolás, fojtás, felkar- vagy csuklófogás, haj-
húzás, hátsó karolás, nyaklánc vagy táska el-
vétele – mindezek ellen kell hathatósan fel-
lépnie a megtámadott személynek. Az utcai 
támadásoknál nincsenek szabályok – az azo-
nos súlycsoportot vagy egy az egy elleni küz-
delmet felejtse el –, mindent szabad, itt a höl-
gyek is „öv alá” támadhatnak. Ha a 
megtámadott hölgy azzal lepi meg a támadó 
személyt, hogy a meglepetés erejét kihasznál-
va bevet egy-két trükköt, jó eséllyel elbizony-
talanítja a támadóját.

Önvédelmi 

Mit tegyen?
Érzékeny pontok támadása: egy hirtelen 
adott övön aluli ütés roppant hatásos.
Fojtás ellen: mindkét kézzel a támadó kezein 
belülre nyúljon, így nem engedi, hogy a táma-
dó elérje a torkát. Ezzel egy időben a térdére 
vagy a lágyékára mérjen egy határozott rúgást 
vagy rúgássorozatot.
Pofon ellen: a megtámadott személy ilyenkor 
reflexből az arca elé tartja az alkarját, arrébb 
mozdul, hogy ne „álló” célpont legyen. Ezzel 
egy időben a másik kezével csapjon a támadó 
arcába puha tenyérrel, vagy alkalmazzon 
lágyékrúgást.
Csuklófogás és felkarfogás: testsúly segít-
ségével szabadulás és azonnal ellentáma-
dásba lendülés. Így: egyik könyökét fordít-
sa felfelé, majd könyökével a támadó 
fogásának leggyengébb pontjára – azaz  
a hüvelykujj felé – helyezze a súlypontot, 
hogy a testsúly segítségével bontani tudja  
a fogást. Ez idő alatt a másik kezével a fel-
karja alatt ráfog a támadó alkarjára, ezzel 
megakadályozza, hogy a támadó az ellentá-
madását hárítani tudja. Ha az egyik keze 
már kiszabadult, lendüljön ellentámadásba, 
a másik keze szabadítása csak ezután törté-
nik meg. Az ellentámadás: egy kézélcsapás 
érzékeny célpontra, például torokra vagy 
halántékra.

Hogyan védje meg  
magát az utcán a nő,  
ha egyedül van? 
Elegendő-e, ha 
segítségért kiált, vagy 
azonnal kezdjen el 
szaladni? Cikkünkben 
Kovács Eszter 
kungfumester  
önvédelmi tippjeivel  
segít a hölgyeknek. 

• A felhajtott kapucni, a bedugott 
fülhallgató csökkenti az időben 
észlelt támadásokat.

• Tűsarkúban nehéz elszaladni.

• Ismerkedéskor nem ajánlott túl sok 
információt megadni magadról 

• Ha egyedül indulsz haza, tudd, 
milyen védekezési eszközök 
vannak nálad: esernyő, táska.

Jó tanácsok  

fiataloknak

gyorstalpaló
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Akciós termékek a                  -től

Az akció 2022. július 1-től 31-ig érvényes a Pingvin Patikákban. 
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.  BERES2207ADPI

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

www.beres.hu

Béres Porcerő HYAL-GO  
kapszula, 30 db
Az ízületek egészségéért és rugalmasságáért* 
100 mg hialuronsavat, 50 mg ördögcsáklya gyökér 
kivonatot és 100 mg C-vitamint tartalmaz.  
*Hatóanyagai közül az ördögcsáklya gyökér hozzájárul az ízületek 
és inak rugalmasságához, valamint az egészséges ízületek 
fenntartásához.  

Napi 1 kapszula!

Béres Szemerő  
Lutein FORTE   
filmtabletta, 30 db
A normál látás megőrzéséért.* 
20 mg luteint és 20 mg cinket, 
valamint vitaminokat, ásványi 
anyagokat tartalmazó komplex 
étrend-kiegészítő készítmény.  
*Az A-, B2-vitamin és cink hozzájárul a 
normál látás fenntartásához.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA  
EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG 

KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Béres C-vitamin 
500 mg  
filmtabletta, 30 db
C-vitamin hiányos 
állapotok kezelésére.
 

Béres Trinell Pro  
filmtabletta, 20 db
Migrén, fejfájás? Fájdalomcsillapító  
három hatóanyag kombinációjával.
Vény nélkül kapható gyógyszer.

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

Érvényes: 2022.04.30-2022.07.31.

Gyógyászati 
segédeszköznek minősülő 
orvostechnikai eszköz.

Béres 
PrimoMed  
sebápoló 
spray, 60 ml

Béres Q10 100 mg   
kapszula, 30 db
A szív megfelelő működéséért* Az ÚJ Béres Q10 
100 mg CARDIO kapszula 100 mg KANEKA Koenzim 
Q10-et és 5 mg B1-vitamint tartalmaz. A KANEKA 
Koenzim Q10 fermentációval (élesztős erjesztéssel) 
előállított, gyógyszerkönyvi minőségű hatóanyag.  
*A B1-vitamin hozzájárul a szív megfelelő működéséhez.  
Csak napi 1 kapszula!

Béres VitaKid Vas 
Gumivitamin   
gumitabletta, 30 db
Cukormentes gumivitamin finom 
kékszőlő ízben!  A vas elősegíti 
a gyermekek szellemi (kognitív) 
képességének fejlődését. A vas 
hozzájárul a normál vörösvérsejt- 
és hemoglobin-képződéshez.

Béres Omega-3   
lágyzselatin kapszula 100 db
A szív megfelelő működéséért. Az EPA és a DHA 
hozzájárulnak a szív megfelelő működéséhez. A kedvező 
hatás 250 mg EPA+DHA napi bevitelével érhető el.
Étrend-kiegészítő készítmény.

Vény nélkül kapható  
aszkorbinsav-tartalmú gyógyszer. 

Étrend-kiegészítő 
készítmény.

Étrend-kiegészítő 
készítmény.

Étrend-kiegészítő 
készítmény.

Étrend-kiegészítő 
készítmény.

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

PINGVIN ÁR
849 Ft

Eredeti ár: 1 019 Ft
28,3 Ft/db

-17%

PINGVIN ÁR
3 399 Ft
Eredeti ár: 4 679 Ft

113,3 Ft/db

-27%

PINGVIN ÁR
3 299 Ft
Eredeti ár: 4 379 Ft

109,97 Ft/db

-25%

PINGVIN ÁR
1 599 Ft

Eredeti ár: 2 209 Ft
53,3 Ft/db

-28%

PINGVIN ÁR
3 699 Ft
Eredeti ár: 5 149 Ft

123,3 Ft/db

-28%

PINGVIN ÁR
1 499 Ft
Eredeti ár: 1 749 Ft

74,95 Ft/db

-14%

PINGVIN ÁR
1 999 Ft
Eredeti ár: 2 809 Ft

33,32 Ft/ml

-29%

PINGVIN ÁR
2 499 Ft
Eredeti ár: 3 019 Ft

24,99 Ft/db

-17%
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gyereksarok 10 gyereksarok11

– Ki szabad vinni a kisbabákat a napra?
– Kimondottan napra vinni őket nem javasolt. 
Természetesen lehet és kell is a szabadban tar-
tózkodniuk – sétálni, levegőzni –, de erős nap-
fényhatásnak kitenni nem szabad. Köztudott, 
hogy a bőr az életünk során az UV-sugár-hatá-
sokat megjegyzi, összegyűjti, amelynek hosz-
szabb távon káros következménye lehet. 
– Hogyan a legbiztonságosabb a napozás a 
kicsik számára?
– Az UV-sugár-hatások miatt az anyajegyek 
kialakulásának esélye, illetve a bőrrák kocká-
zata növekszik, emiatt fontos a fényvédelem, 
amelyet már kisgyermekkorban el kell kezde-
ni. Ezért az erős napfényhatást kerülni kell, a 
babák bőrét lehetőség szerint árnyékban, 
napernyő alatt kell védeni, bár nem szabad 
elfelejteni, hogy például a fák lombkoronája 
között átszűrődő fény is káros lehet, akár nap-
égést is szenvedhetnek. Itt érdemes azt is 
megemlíteni, hogy az ablaküveg is átengedi 
az UV-sugarak egy részét, így például az autó 
ablakán átsütő napfény is bajt okozhat.

– Mely napszakok a legbiztonságosabbak 
számukra?
– Amikor már nagyobb a baba, és önállóan 
szaladgál, játszik a szabadban, strandon, ak-
kor a kint töltött időt a kora délelőtti, késő dél-
utáni időszakra kell időzíteni, amikor nem 
olyan erős az UV-sugárzás. Fontos ebben az 
időszakban is a fényvédelem, részben ruhá-
zattal kell védeni a bőrt, pólót, kis kalapot is 
adni a gyerekre. Érvényes ez a szabály felhős 
időben is, ami becsapós lehet, mert bár nem 
tűz száz ágra a nap, a káros UV-sugárzás 
ugyanúgy érheti a bőrt. Ugyanígy megtévesz-
tő lehet a hűvösebb, téli szabadidős tevékeny-
ség kapcsán akár hideg időjárás is, vízparton, 
hegyvidéken, főleg hófödte területen, amikor 
a napsugár melegét nem érezzük annyira, de 
az UV-hatás itt is érvényesül. 

– Ezek szerint a fényvédő krémekre is gon-
dolni kell. Milyen készítményt válasszunk 
számukra?
– Valóban fontos kiemelni a fényvédő kré-
mek jelentőségét. A fényvédő hatás erőssé-
gére az SPF jelölés utal. Ez a szám azt jelö-
li, hogy ennyiszer több időt tartózkodhatunk 
a napon leégés nélkül. Szabadidős tevé-
kenység kapcsán a magas, 50-es fényvédő 
faktorú készítményeket érdemes választani, 
olyat, amelyikben UVB és UVA spektrumú 
szűrő is van. Már számtalan típus közül vá-
laszthatunk, van pumpás, tubusos, kis terü-
letre stift jellegű, van olajos, krém, hígabb 
emulzió vagy folyadék állagú. 
– Melyik a legbiztonságosabb naptej?
– Érdemes hipoallergén, lehetőség szerint 
minél kevesebb illat- és színezékanyagot 
tartalmazó készítmények közül választani, 
a legbiztonságosabb és hatékony – bár nem 
a legolcsóbb –, gyógyszertárakban kapható 
dermokozmetikumok családjaiból. Gyer-
mekeknek elsősorban a fizikai fényvédőt 
tartalmazó készítmények javasoltak, ezek 
közül van, amelyik már féléves kortól hasz-
nálható. Ezek alkalmazását naponta több 
alkalommal, néhány óránként szükséges is-
mételni. 
– Ezeket csak a vízpart mellett használjuk?
– Nemcsak strandolás alkalmával, hanem 
bármilyen szabadban töltött tevékenység 
során! A ruhával nem fedett testrészeket 
fényvédelemmel kell ellátni. Fontos hang-
súlyozni, hogy ezek nem blokkolják teljes 
mértékben az UV-sugarakat, a káros UV-
fény egy részét valóban kiszűrik, védenek a 
napégéstől, így kicsit hamis biztonságérze-
tet is kelthetnek.

bőrére!
kisbabák 

Figyeljünka

Mikortól vihető ki a kisbaba a napra? Mennyi időre érheti nap 
a bőrét? Mikortól és milyen alkalmakkor használható a 
piciknél naptej? A kisbabák nyári bőrvédelméről kérdeztük 
dr. Szász-Német Réka bőrgyógyász szakorvost.



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

A baba-mama termékeket megtalálja a Pingvin Patikákban és 
a www.pingvinpatika.hu webáruházban!

Az Anaftin Baby fogínygél 10 ml és 
a Stérimar Baby orrspray 100 ml 
orvostechnikai eszközök***.

Az Anaftin Baby fogínygél 10 ml és Az Anaftin Baby fogínygél 10 ml és 

Amíg Ön a babáról gondoskodik, 
addig mi a jó árakról!

A baba-mama termékeket megtalálja a Pingvin Patikákban és A baba-mama termékeket megtalálja a Pingvin Patikákban és 

NAPégés,dehidratált bőr

VÁGOTT-, SZÚRT sebek

ÉGETT sebek

bőrirritáció,
csípésEK

NYÁR / BŐRVÉDELEM  / SEBKEZELÉS 

HIALURONSAVVAL

A hialuronsav bőrünk egyik fő alkotóeleme, biz-

tosítja a bőr egészséges hidratáltságát, rugal-

masságát, védekezőképességét. A ialuset család 

minden tagjában magas tisztaságú, biofermentá-

cióval előállított hialuronsav található, mely segíti 

a bőr természetes regenerálódását, gyógyulását 

nyáron is.
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Sebre szabott terápia.
ialuset

www.ialuset.hu

kozmetikum CE jelzésű orvostechnikai eszköz

IBSA Pharma Kft. 
1124 Budapest, Fodor u. 54/b 
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Dr. Theiss Beinwell 
Fájdalom elleni gél – 100 ml

Eredeti ár: 2.039 Ft

Pingvin ár:

1.599 Ft
Egységár: 15,99 Ft/ml

Forgalmazza: Naturprodukt Kft. l 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8 l info@naturprodukt.hu l www.naturprodukt.hu

Az árak 2022.07.01-től 2022.07.31-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.

Fájdalom elleni gél*

Akut izom- és ízületi fájdalmak 
kezelésének támogatására
Árnika-kivonattal, valamint törpefenyő-, rozmaring- 
és zsálya-olajjal

T E R M É S Z E T E S  Ö S S Z E T E VŐ K E T I S  TA RTA L M A Z
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*   Orvostechnikai eszköz, mely egyben gyógyászati segédeszköznek is minősül.

Hűsítő gél akut izom-és ízü-
leti fájdalmak kezelésének 
külsőleges támogatására, 
különösen zúzódások, hú-
zódások, ficamok és túlzott 

igénybevétel esetén.

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

Feketenadálytő gél 
Fáradt hátra és igénybevett izmokra

Feketenadálytő krém
Izmokra és ízületekre
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Kozmetikum

Kozmetikum

Kozmetikum

Kozmetikum

Kifáradt, 
igénybevett izmok 
masszírozásához 
alkalmazható. 

A gélmasszázs 
kellemesen hűsít 
és regenerál.

Dr. Theiss Beinwell 
Feketenadálytő gél – 100 ml

Eredeti ár: 2.039 Ft

Pingvin ár:

1.599 Ft
Egységár: 15,99 Ft/ml

Dr. Theiss Beinwell 
Feketenadálytő krém – 50 ml

Eredeti ár: 1.749 Ft

Pingvin ár:

1.399 Ft
Egységár: 27,98 Ft/ml

A melegítő hatású 
Dr. Theiss Feketenadálytő krém 
az igénybevett izmok és ízületek 
masszírozására alkalmazható.

T E R M É S Z E T E S  Ö S S Z E T E VŐ K E T I S  TA RTA L M A Z

T E R M É S Z E T E S  Ö S S Z E T E VŐ K E T I S  TA RTA L M A Z

melegítő

hűsítő

-22%

-22%

-20%
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* Az akció kizárólag a Pingvin Patikákban érvényes. A kedvezmény mértéke márkánként külön-
böző lehet. Az akciós kínálat patikánként eltérő, kérjük tájékozódjon az érintett gyógyszertárban 
az adott termék elérhetőségéről! 

a SZÉPSÉG HETE A PINGVIN PATIKÁKBAN

2022.
JÚLIUS 
04–10.

A kedvezmény a Bónusz Plusz kártya tulajdonosoknak érhető el. Látogasson el gyógyszertárainkba és kérje kedvezményét!

AZ AKCIÓNKBAN RÉSZTVEVŐ KOZMETIKAI MÁRKÁK:

KERESSE nálunk
A LEGNÉPSZERŰBB KOZMETIKAI MÁRKÁKAT!

2022. JÚLIUS 04–10.

vásárolhatja meg kedvenc kozmetikai termékeit.*
AKÁR 30% KEDVEZMÉNNYEL

AZ AKCIÓ IDEJE ALATT 

Pingvin SzépségNapok

a

2022. JÚLIUS 04 –10.

SZÉPSÉG
HETE

életmód15

  

Itt a nyár! A szorgos 
hétköznapok után alig 
várta, hogy végre pihen-
hessen kicsit. Régi terve, 
hogy nyakába vegye a 
világot, erre gyűjtögetett 
évek óta. Hát rajta!

Végre van ideje kicsit 
saját magára is: olvas-
gat, lazít, kirándulásokat 
tervezget. A kikapcso-
lódás ideje van most, ne 
is akarjon éppen most 
felpörögni.

A megromlott családi 
kapcsolatok keszekusza 
hálójában vergődik. Nem 
érti, mikor, hol és miért 
romlott meg a helyzet 
szeretteivel. Szeretné 
kibogozni a szálakat, 
de ehhez egyedül kevés 
lesz.

Kicsit megfáradt a nagy 
érzelmi hullámvasút-
ban, amire az elmúlt 
hetekben felült. Ren-
dezze a dolgot párjával, 
legyenek együtt többet, 
meglátja, könnyebb lesz 
újrakezdeni kettejük 
dolgát.

Spórolt pénzét nem 
arra költi, amire 
szerette volna, ettől 
morcosnak érzi magát. 
Most dugába dőlt az 
idei terve. Vegyen egy 
nagy levegőt, és tegye 
tovább a dolgát. Jobbat 
úgysem tehet.

Hiányolja a szeretteit, 
akik nem önnel vannak 
elfoglalva. Ne vegye 
zokon a fiatalok figyel-
metlenségét, a nyár, a 
sok kaland eltereli most 
a figyelmüket közeli 
hozzátartozóikról.

Rosszakarója kí-
gyót-békát kiabál 
önre. Ne vegyen róla 
tudomást, hamarosan 
elül a vihar, és minden 
jóra fordul.

Rég nem látott isme-
rősöket vár látogatóba, 
ettől gondolatai a múlt 
boldog perceire terelőd-
nek. A nosztalgiá- 
zás a jelen pillanatait is 
megszépíti.

Minden előjel arra utal, 
hogy víg napok várnak 
önre. Az idő csodás, a 
kedve remek, majd ki-
csattan az egészségtől, 
mi állhat hát boldogsá-
ga útjába?!

Sokat gondolkozik, 
tervez, hogyan tehetné 
színessé és mozgal-
massá a nyári szünetet 
gyermekei számára. 
Nyugalom! Akkor sem 
történik semmi, ha 
néhány napot unatkoz-
nak, míg ön például 
dolgozik.

Kicsit leállt a fogyózás-
sal, el-elkapja a vágy a 
finom falatok után. Ön-
fegyelme sokat apadt a 
gyors siker láttán – kár 
volt.

Mielőtt belefulladna 
a munkába, a sok ten-
nivalóba, nyugodjon 
meg! A végén minden 
a helyére kerül, min-
den elkészül, és utólag 
rájön majd, kár volt 
idegeskedni.

KOS 

MÉRLEG

RÁK 

BAK

BIKA 

SKORPIÓ 

OROSZLÁN 

VÍZÖNTŐ 

IKREK

NYILAS

SZŰZ

HALAK

III. 21.–IV. 20.

IX. 23.–X. 22.

VI. 22.–VII. 22.

XII. 22.–I. 20.

IV. 21.–V. 20.

X. 23.–XI. 21.

VII. 23.–VIII. 22.

I. 21.–II. 19.

V. 21.–VI. 20.

XI. 22.–XII. 21.

VIII. 23.–IX. 22.

II. 20.–III. 21.
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A gondtalan nyaraláshoz 
töltse fel útipatikáját

nálunk!

**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!

TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATUNKAT!
A kínálat patikánként eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a patikákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól. A Cataflam Dolo Rapid 25 mg kapszula 30 db, 

Fenistil 1 mg/g gél 50 g, Lopedium 2 mg kemény kapszula 20 db, Normaflore Extra 4 milliárd/5 ml belsőleges szuszpenzió 20x5 ml, Nurofen Rapid Forte 400 mg 
lágy kapszula 20 db, és Supraderm 10 mg/g gél 50 g vény nélkül kapható gyógyszerek**. A Hansaplast universal 40 db kötszer***.

Amikor a leginkább szükség van rá!

A Ketodex dexketoprofén hatóanyagú, 
vény nélkül kapható gyógyszer 
enyhe és középsúlyos akut fájdalmak 
rövidtávú tüneti kezelésére.

FOLYÉKONY GYÓGYSZERFORMA 
A GYORSABB FELSZÍVÓDÁSÉRT*

* A dexketoprofén tabletta formából való felszívódásához viszonyítva.
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HátfájásFogfájás
Ízületi és mozgásszervi 
fájdalmak

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
1087 Budapest, Hungária krt. 30/A
+36-1-799-7320

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz. 

Egészségpénztári kártyára is!
Forgalmazó: Hungaro-Gal Kft.

CHINOFUNGIN
körömgomba elleni stift
4 ml

Körömreszelés nélkül is használható!

KEZELJE EGYSZERŰEN
A KÖRÖMGOMBÁT!

-31%

Pingvin ár:
2 799 Ft

Eredeti ár: 4069 Ft
egységár: 699,75 Ft/ml

Az akció 2022.07.01-31. között érvényes a Pingvin Patikákban.
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Kedves ovisok,  
kis- és nagyiskolások! 

A vörös hajú férfiak gyakrabban kopa-
szodnak, mint más hajszínű társaik.
Isaac Newton mindössze 23 éves volt, 
amikor felfedezte a gravitáció törvényét.
A naponta egy doboz cigarettát elszívó 
emberek átlagosan 2 fogukat vesztik el 
10 év időtartam alatt.
A Nobel-díjat Alfred Nobel (aki egyéb-
ként a dinamit feltalálója) azért alapítot-
ta, hogy halála után a neve ne a pusztí-
táshoz kötődjön.
A paranormális jelenségeket kutatók 
szerint a 7 éves gyerekek észlelnek leg-
többször szellemeket.
A papírpénz nem fűrészporból, hanem 
pamutból készül, így jobban ellenáll a 
mosásnak, mint a hagyományos papír.
60-65 millió évvel ezelőtt a delfinek és 
az emberek egy közös őssel rendelkez-
tek, amit Mesonycid néven ismernek.
A közlekedési balesetek számát tekint-
ve december 23-a az év legveszélye-
sebb napja.

(Forrás: tudtad-e.eu)

1. Szép leányka ül a fán,  
piros ruha derekán,  
szíve olyan, mint a kő.  
Tudjátok, ki lehet ő? 

2. Éjjel-nappal mindig forog,  
mégse szédül el. Mi az? 

3. Éjjel-nappal mindig jár,  
mégis egy helyben áll. Mi az? 

4. Icipici lánynak pettyes a 
ruhája, 
kezedre ül, elszáll, s csak 
bámulsz utána. Mi az? 

5. Vízben élek, brekegek,  
ismertek-e, gyerekek?  
Szúnyoglábon élek,  
a gólyától félek. Mi az? 

6. Szürke színű a bundája, 
hosszú, vékony farkincája, 
finom sajt a  vacsorája,  
ravasz macska les reája.  
Mi az? 

7. Púp a hátán, de nem bánja,  
sivatagot körbejárja.  
Mi az? 

8. Varázsbotja nincsen neki,  
de a tájat eltünteti.  
Mikor leszáll, azt sem tudod, 
merre van az orrod. Mi az? 

9. Füledbe zizegek,  
meg is csíplek, ha lehet.  
Mi az? 

10. Éppen olyan, mint egy kefe, 
mégsem fésülködhetsz vele. 
Mi az? 

1. cseresznye
2. Föld
3. óra
4. katica
5. béka
6. egér
7. teve
8. köd
9. szúnyog
10. süni

Főzzünk  
házi  
gyurmát!

A szeptemberi  
becsöngetésig  
valamennyi  
lapszámunkban  
találtok egyoldalnyi 
játékos feladványt,  
kézműves feladatot, 
ismeretterjesztő  
gondolatokat. 

Jó szórakozást!

Tudtad-e?

Találós  
kérdések  
kicsiknek és 
nagyoknak
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▼

▼

Csináld magad!

Ajánlatos a forró vízben előre felolda-
ni az ételfestéket, és utána belekever-
ni a többi hozzávalót, így szép homo-
gén színt kapsz. Főzhetsz dupla 
adagot is sima fehér színből, és utána 
gumikesztyű használata mellett szí-
nezheted, bár így márványosabb szí-
neket kapsz, mert utólag nem keve-
redik tökéletesen az ételfesték. 

Hozzávalók:
20 dkg liszt,  
10 dkg só,  
1 kk. citromsav,  
1 . olaj,  
3 dl víz,  
ételfesték
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A menopauza – sokak félelmével  
ellentétben – nem szünteti meg  

a nőiességet és a szexuális életet,  
sőt sokakra felszabadítólag hat,  

hogy már nem kell aggódni  
a terhesség és a menstruáció miatt.

egyre kevesebb ösztrogént és progeszte-
ront termel a női ciklus során, egyre keve-
sebb tüsző érik meg havonta, és a petesejt 
kiszabadulása egyre kiszámíthatatlanabb 
lesz.
A menstruáció jellege is megváltozhat, 
rövidebb vagy éppen hosszabb lesz, erő-
teljesebb vagy kevésbé erőteljes, gyako-
ribb vagy ritkább. A menopauza előtt a 
vérzések rendszertelenné válnak, nagyon 
ritka, hogy az utolsó menstruációt meg-
előzően minden hónapban legyen vérzés. 
A termékenység ezekkel a változásokkal 
párhuzamosan csökken. A menopauza 
többnyire 48 és 52 éves kor között alakul 
ki.

Mi az a klimax?
A menopauzát kb. 5-6 évvel megelőző, 
majd 5-6 évvel követő időszak a klimak-
térium, azaz klimax.
A menopauza előtti időszak során már je-
lentkezhet a menopauza néhány tünete, de 
menstruáció – általában szabálytalan idő-
közönként – még van. A hormonszintek 
szeszélyesen alakulnak, ezért már megje-
lenhetnek a hőhullámok és az érzelmi la-
bilitás. Terhesség igen kis eséllyel, de 
még bekövetkezhet.
A menopauza utáni időszakban a pete-

menopauzáról 
Dióhéjban a 

fészkek sokkal kevesebb ösztrogént állí-
tanak elő (végül szinte semennyit sem), 
már egyáltalán nem termelnek progeszte-
ront, nincs ovuláció, és nem alakulhat ki 
terhesség sem. Vannak tünetek, amelyek 
csak évekkel a menopauza után fejlődnek 
ki: hasi típusú elhízás, hajritkulás, a nemi 
szervek szőrzetének megritkulása, hüve-
lyi szárazság, a mellek megereszkedése.

Betegségek a küszöbön
A hormonális változások következtében 
jellemző módon megnő az esélye egyes 
betegségek kialakulásának, illetve a meg-
lévő betegségek rosszabbodásának. 
Szív- és érrendszeri (kardiovaszkuláris) 
betegségek alakulhatnak ki. Ez az ösztro-
génszint lecsökkenése miatt van.
A csontritkulás (oszteoporózis) kockázata 
nő. A menopauzát követő pár éven belül a 
csontok sűrűsége csökkenésnek indul. A 
csontok meggyengülnek, fokozódik a 
csonttörések kockázata. Ilyenkor különö-
sen a combnyak, a csukló és a csigolyák 
törése valószínű. Ezért fontos a megfelelő 
kalcium- és D-vitamin-bevitel. Csontrit-
kulásban (különösen annak korai szaka-
szában) a teherviselési (vagyis a csonto-
kat erősítő) mozgás a legfontosabb 
(például gyaloglás, kocogás).

A menopauza szó szerinti jelentése: a 
menstruáció vége. Mivel a menopauzát 
megelőző néhány év során a vérzések álta-
lában rendszertelenné válnak, és több hóna-
pos kimaradások fordulhatnak elő, a meno-
pauza akkor válik biztossá, ha egy év 
elteltével sem jelentkezik új menstruáció.

Vizeletinkontinencia alakulhat ki. Az 
ösztrogénszint csökkenése miatt a hüvely 
és a húgycső rugalmassága csökken, ezért 
köhögés, nevetés vagy emelés során a vi-
zelet elcseppenhet.
Hízás – ettől rettegnek leginkább a nők.  
A menopauzát követően sok nő hízásnak 
indul. Ilyenkor kevesebb tápanyagra van 
szükség, akár napi 200–400 kalóriával is 
csökkenhet a szükséglet.

Szükséges az életmódváltás
A menopauza kapcsán kialakuló tünetek 
egy része megfelelő életvitellel is enyhít-
hető, illetve a szövődmények kockázata 
csökkenthető.
A hőhullámok rendszeresen mozogással, 
réteges öltözködéssel enyhíthetők. Sok-
szor a fűszeres ételek, a dohányzás, az al-
kohol, a meleg (forró italok, meleg víz, 
egy meleg szoba) hőhullámot okozhat-
nak.
Hüvelyi szárazság ellen vény nélkül kap-
ható hüvelyi síkosítók vagy nedvesítők 
ajánlottak. Az aktív szexuális élet szintén 
segít.
Alvászavarok miatt kerülendő a koffein, a 
napközbeni mozgás ajánlott, lefekvés 
előtt semmiképpen se! Hasznosak lehet-
nek a különböző relaxációs technikák, 
például a mélylégzés. 
Vizelettartási problémákra a medencefe-
nék izmainak edzése ajánlott, ezzel a vi-
zelet elcseppenése is megelőzhető. Az in-
timtorna nagyon hasznos.

Csökkentse a szövődmények  
kockázatát!

– Megfelelő táplálkozással
Változatos étrend, sok zöldség, gyümölcs, 
teljes kiőrlésű gabona, minél kevesebb te-
lített zsír és olaj, illetve csökkentett cu-
korbevitel. Napi 1200–1500 mg kalcium, 
800 nemzetközi egység (NE) D-vitamin.

– Szokjon le!
A dohányzás növeli a szívbetegség, a 
stroke, az oszteoporózis, a daganatos 
megbetegedések és számos más betegség 
kockázatát. Fokozhatja a hőhullámokat, 
sőt előbbre hozhatja a menopauza jelent-
kezését. 

– Rendszeres mozgás
Hetente legalább 5 napon 30 perc mérsé-
kelt intenzitású mozgás segítségével a 
szív- és érrendszeri betegségek, a cukor-
betegség, a csontritkulás és több más 
öregkori betegség kockázata is csökkent-
hető. A mozgás a stresszt is csökkenti.

– Rendszeres orvosi ellenőrzés
Mammográfia, méhnyakrákszűrő vizsgá-
lat, koleszterinszint-ellenőrzés.

Változókori igazságok
Ez egy természetes biológiai állapot, amely 
a termékenység korának végét jelenti. Ettől 
függetlenül a menopauza kellemetlen testi 
tüneteket és érzelmi labilitást, veszteségér-
zést okozhat.
A hormonális változásokon túl a menopau- 
zához kapcsolódó tévhitek is felelősek az 
érzelmi megrázkódtatás miatt. Először is a 
menopauza még nem jelenti azt, hogy az 
élet a végéhez közeledik, általában majd-
nem annyi van hátra az életből, mint ameny-
nyi eltelt.
Másodszor, a menopauza nem fogja meg-
szüntetni a nőiességét és a szexuális életét. 
Sőt, sokakra felszabadítólag hat, hogy már 
nem kell aggódni a terhesség és a menstruá-
ció miatt.
Noha a menopauza nem betegség, a kiala-
kult tünetek (és nem csak a súlyosak) kezel-
hetőek, és a páciens kérésére kezelendőek is. 
Sokféle terápia áll rendelkezésre, az életvite-
li módosításoktól kezdve a hormonpótlásig.

A menopauza folyamata
A menopauza az utolsó menstruáció, 
amelyet egy év elteltével állapíthatunk 
meg hitelt érdemlően. A petefészek akti-
vitása azonban már a menopauza előtt, a 
30-as életévek végén csökkenni kezd, A
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FONTOS A 
MEGELŐZÉS!

KOZMETIKUMOK

LACALUT 
gum protection & 

gentle white fogkrém 
100 ml

Eredeti ár: 2.249 Ft
Pingvin ár:

1.599 Ft
Egységár: 15,99 Ft/ml
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KOMPLEX VÉDELEM AZ EGÉSZ 
CSALÁDNAK!

Forgalmazza: Naturprodukt Kft. l 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8 l info@naturprodukt.hu l www.naturprodukt.hu

Az árak 2022.07.01-től 2022.07.31-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.

Fogínyvérzés 
ellen.

Egészséges

Aktív 
védelem.

fehérebb 
fogak

Kíméletes 
fehérítés.

a fogzománc 
sérülése nélkül.

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

LACALUT 
white & repair 

 fogkrém 
100 ml

Eredeti ár: 2.009 Ft
Pingvin ár:

1.499 Ft
Egységár: 14,99 Ft/ml

-25%

-29%

181_22_NP_H_LACALUT_PINGVIN.indd   1181_22_NP_H_LACALUT_PINGVIN.indd   1 2022.06.22.   12:51:542022.06.22.   12:51:54
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Thinagl Szerafin, az első 
magyar gyógyszerésznő 
Isaszeg patikusa volt.
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Thinagl Szerafin Nagyszombaton született 
1880. október 21-én kisnemesi családba. Apja 
királyi közjegyző volt, aki kiváló neveltetést 
biztosított számára. Minthogy azonban 18 
éves korára a család anyagi csődbe került, Thi-
nagl Szerafin maga kívánta további sorsát kéz-
be venni, és belevágott az akkor már (1895-
től) a nők számára is lehetővé vált egyetemi 
tanulmányokba. 
Családja ellenkezése dacára 1898-ban gyógy-
szerészgyakornoknak állt, az így keresett 
pénzből pedig Kolozsvárra utazott, ahol beirat-
kozott az egyetemre. Nő lévén csak a tanárral 
együtt léphetett be az előadóterembe, és nem 
ülhetett a férfihallgatók közé, külön széket 
kapott. Minden nehézség ellenére 1903-ban 
kitüntetéssel diplomázott, erről még a Gyógy-
szerészi Hetilap egyik cikke is megemlékezett:

„Thinagl Szerafin gyógyszerészi oklevelet 
kapott. Kolozsvárról érkezett tudósitás sze-
rint Thinagl Szerafin k. a., a ki a hölgyek 
sorából legelsőnek lépett a gyógyszerészi 
pályára, az ottani tudományegyetemen f. 
hó 18-án sikeresen letette a zárószigorla-
tot, s elnyerte a gyógyszerészi oklevelet. 
Üdvözöljük ez alkalomból a kisasszonyt 
okleveles kartársainak soraiban s egyuttal 
konstatáljuk, hogy ismeretes szorgalmával 
s kitüntetéssel kiállott vizsgáival fényesen 
beigazolta azt, hogy a gyengébb nem épugy 
hivatott a magasabb studiumokra, mint az 
erősebb, s ha az akaraterőhöz a pálya sze-
retete is csatlakozik, az eredmény nem lehet 
kétséges. Bemutatjuk t. olvasóinknak uj ok-
leveles kollegánk jól sikerült arczképét s azt 
kivánjuk neki, hogy minél előbb mint gyógy-
szertártulajdonost üdvözölhessük.”

Részlet a Gyógyszerészi Hetilap cikkéből, 
1903. 25. szám

Egy évre rá házasságot kötött Pesthy Miklós 
gyógyszerésszel, Déván nyitottak gyógyszer-
tárt, amit közösen vezettek. 1915-ben a család 
Isaszegre költözött, ahol megvásárolták az 
Angyal gyógyszertárt. A patika 1950-ig, az 
államosításokig volt a tulajdonukban. Házas-
ságukból egy fiú (dr. Pesthy István, karikatúrái 
révén is jól ismert budapesti fogorvos) és egy 
leány (P. Zsuzsanna) született.
Lánya szintén gyógyszerésznek tanult. Férje 
1930-ban bekövetkezett halála után Szerafin 
egyedül vezette a patikát, később lánya dolgo-
zott mellette.
Thinagl Szerafin utolsó hat évét az államosí-
tást követően fiánál, Budapesten töltötte, és 
annak Váci utcai lakásában hunyt el 1956. 
november 2-án. A forradalom leverését követő 
káoszban először a Vörösmarty téren temették 
el, és csak 1957 márciusában került át sírhelye 
a Farkasréti temetőbe.

Tisztelegjünk 
az első magyar 
gyógyszerésznő  
előtt!
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– Nem a Miss World, illetve a Miss  
World Hungary szépségverseny volt  
az első megmérettetésed, 2020-ban  
a megyei napilapok szépségversenyét,  
a Tündérszépeket is megnyerted.  
Ez adott löketet az újabb versenyhez?
– Mindkettőnél az bátorított, hogy több 
modellmunka is a hátam mögött volt 
már, és a barátaim biztattak, próbáljam ki 
magam a kifutón is. Azt gondoltam, miért 
is ne? Hozzáteszem, azért tavaly jelentkez-
tem a Miss World Hungaryra, mert a Covid 
miatt rendhagyó módon bonyolódott le a 
versenyfolyamat, tudtam, hogy kevesebb 
időmet veszi igénybe. A tanulmányaim 
miatt eredetileg csak 2-3 év múlva futot-
tam volna neki a megmérettetésnek, csak 
az egyetemre akartam koncentrálni. De 
nem bánom, hogy így alakult. És nagyon 
büszke vagyok arra, hogy a top 40-be 
bekerülve képviseltem az országot, akkor 
is, ha a nemzetközi versenyen nem értem 
el helyezést.
– A modellkedés a te esetedben mivel jár?
– Én nem kifutómodell vagyok, hanem 
elsősorban arcmodell. Nincs kifejezett 
modellalkatom, közepesen magas vagyok. 
Kisebb megkeresésekre megyek, webshop-
fotózásokban veszek részt, TikTok-megbí-
zásaim is vannak. Az elején csak a munka 
jutott nekem, de mostanra elmondhatom, 
profitálok is a modellkedésből. A második 
szépségverseny-győzelmem után meg 
pláne; zsúfolt nyárnak nézek elébe, havi 10 
fotózásom biztosan lesz a közeljövőben. 
De addig kell ütni a vasat, amíg meleg.
– Ezt hogy érted? Mennyi kifutási időt 
adsz magadnak ebben a szakmában?
– A folyamatos tanulásban, önfejlesztésben 
hiszek, akár 25-30 éves korig is űzhető 
ez a szakma. Utána, hogy a köztudatban 
maradjon egy modell, a marketing felé is 
veheti az irányt, vagy influenszerként is 
kipróbálhatja magát, de reklámarc is lehet. 
Ha valaki rengeteg időt és energiát fektet a 
munkájába, nehéz elfelejtődnie.
– Agrármérnöknek készülsz, érdekel a 
vadgazdálkodás. Összeegyeztethető ez a 
két világ?
– Jelenleg egyetlen modellügynökséghez 
sem tartozom, nem utaztatnak sehová, 
hazai megbízásokat kapok. Munkaként fo-
gom fel, jó kereseti lehetőségnek, és persze 
imádom csinálni. De első most a diploma 
és az egyetem. 5-6 év modellkedés még 
belefér, aztán meglátjuk. Érdekel a tévézés, 
a műsorvezetés is, az egyik csatornán 
időjárás-jelentőként ki is próbálhattam ma-
gam. Brandépítésben nem gondolkodom, 
de cégekkel szívesen működnék együtt. És 
bármilyen furcsa: ebben a szakmában nem 
csak a 20 éveseké a világ, a modellkarak-
terekre óriási a kereslet, később sem kell 
teljesen elszakadnom ettől a világtól.

– Sikereiden felbuzdulva sok fiatal 
lánynak jöhet meg az önbizalma hasonló 
próbatételhez. Mi kell ahhoz, hogy ők 
is sikeresek legyenek?
– Alázat, alázat és alázat. Azt tapasztalom, 
hogy ez a munka világából egyre inkább 
kiveszőben van. És türelemre is szükség van. 
A rugalmasság szintén fontos: a megrendelő-
nek mindig igaza van, mindenkor neki kell 
eleget tenni. Fejet hajtva elfogadni azt az 
elképzelést, amit ő megálmodott. Akkor is, 
ha nem tetszik a ruha, a smink vagy a frizura, 
amit viselni kell. A nyelvtudást is megem-
lítem, mert annak ellenére, hogy külföldön 
nem dolgozom, itthon is alapvető feltétel az 
idegennyelv-ismeret. És van még valami: 
a megújulásra való készség. Nem elég 
modellként ténykedni, sok irányba ajánlott 
elmozdulni ahhoz, hogy felépítse önmagát 
egy fiatal. Rá kell érezni, mi az, amiben kicsit 
más, mint a többi modell, amiben többet, 
újabbat tud nyújtani. Tudni kell ügyesen 
lavírozni a modellek és a trendek között.
– Neked is ez a titkod?
– Én igyekeztem mindig is saját maga-
mat adni. A külcsín is fontos, de belülről 
is ragyogni kell, és ezt visszaigazolja az 
élet. Nekem – ügynökségek híján – az 
angol egyelőre elég, de amint az egyetemi 
tanulmányaim engedik, egy második idegen 
nyelvnek is nekiugrok. A francia abszolút 
nyerő a modellvilágban. Ez a szakma, mond-
hatni, szezonális, a holtidőszakokban van idő 
a tanulásra, más munkákra.
– Mennyi időd van saját magadra?
– Ha jól szervezem meg a hétköznapjai-
mat, akkor tudok időt szakítani a tanulásra, 
fejlődésre. Szeretek olvasni, angolul nézek 
filmeket.
– Azt olvasni rólad, nagyon céltudatos 
lány vagy. Mennyire lógsz ki a kortársaid 
közül?
– Ha az ember megfogalmaz magának egy 
álmot, ahhoz maximális elszántság és tenni 
akarás kell. A környezetemben mindenki 
nagyon inspiráló személyiség, ez engem 
nagyon ösztönöz. Szerintem az élet minden 
területén nagyon céltudatosan kell közleked-
ni. Például nálam egy fotózást több hónapos 
aktív bőrápolás előz meg.
– Van bevált bőrápolási praktikád?
– A mai napig vannak gondjaim a bőrömmel, 
a pattanásos korszakhoz türelem kell. A víz-
fogyasztás, a zsíros ételek elkerülése hozta 
meg a nagy sikert. Felelőtlenül nem süttetem 
magam a napon, és számomra megfelelő kré-
meket használok. Hidratálókrém és arctonik 
minden reggel, ennyi. A fényvédő használata 
pedig kötelező.
– Megnyugvással nyugtázod, hogy némi 
lemondással is jár a modellszakma?
– A hétvégi bulikon valóban nem mulatok 
reggelig, és nem is járok túl gyakran. Inkább 

a barátokkal kocsikázunk a Balaton-parton. 
Nem sok felesleg van rajtam, de az étkezés 
tekintetében valóban beszélhetünk némi 
lemondásról, édességeket csak erősen korlá-
tozva ehetek, főleg bikinifotózáskor. A hajam 
sem lehet rövid, a hosszú haj a modellszak-
mában fontos. Egy fotózásra rámegy egy 
napom, van, hogy órákig készül a frizurám.
– Költséges mulatság a modellkedés?
– Bár jó kereseti lehetőség, azért extra kiadá-
sok is vannak, egy-egy bőrkezelés, az útikölt-
ség, a ruhatár. Utóbbira tényleg költeni kell: 
elvárás, hogy legyen trendi, változatos, jól 
variálható. Meggondolatlanul azonban nem 
vásárolok, mert nem akarom ezzel terhelni a 
környezetet, és a ruháimnak is adok egy má-
sodik esélyt, például kiváló portörlő válhat 
belőlük. Csak olyan termékeket reklámozok 
és használok, amelyek a környezettudatos-
ságra nevelnek. A low waste irányzat (kevés 
pazarlás) híve vagyok.
– Nyilatkoztad is, hogy fontos számodra a 
környezetvédelem. Ez annak is betudható, 
hogy vidéki lány vagy, akinek korábban 
még lova is volt?
– Az egyetem elkezdéséig lovagoltam, de 
a fővárosban ez már nehezen kivitelezhető. 
Ha az állat igényeit szem előtt tartva lovagol 
az ember, akkor ez egy nagyon időigényes 
sport. De azért jó lenne később ismét lova-
golni!
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Tótpeti Lili  2001. július 2-án 
született Nagykanizsán. Jelenleg a budapesti 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem ag-
rármérnök szakán tanul. 2020-ban megnyerte 
a Tündérszépek országos szépségversenyt, 
majd a Miss World Hungaryt. Győztesként 
a márciusban Puerto Ricóban megrende-
zett Miss World világversenyen képviselte 
hazánkat, ahol 39 lány mellett mérettette meg 
magát. A 21 éves lány tanulmányai mellett 
modellkedik is, Budapesten él.

Lili

A vizsgaidőszak kellős közepén, telefonon értük el a márciusban Puerto Ricóban 
megrendezett Miss World szépségverseny 21 éves magyar résztvevőjét.  
A nagykanizsai Tótpeti Lili a Miss World Hungary győzteseként – a világ legszebb 
40 lánya között – képviselte hazánkat a világversenyen. 

„ Nem csak a  
 20 éveseké a világ”
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FOGYÁS- ÉS A
PAJZSMIRIGY

TÁMOGATÁSÁÉRT!

VÁLTOZÓKORI
HŐHULLÁMOK ÉS

INGERLÉKENYSÉG
ELLEN !

FOGYÁS ÉS
NORMÁL

KOLESZTERINSZINT!
Itt az ÚJ Szív+Slim 2022 újdonsága! Galagonya 
kivonattal támogatja a szív működését. Fokhagyma
kivonattal járul hozzá a szív- és érrendszer működé-
séhez és a normál koleszterin fenntartásához, keserű 
narancs kivonattal támogatja a súlycsökkentést!

A hőhullámok és az izzadás elleni harcot a réti here, 
a nyugalom növelését a citromfű tartalom támogatja. 
Az idegrendszer normál működéséért magnéziumot
és B6-vitamint tartalmaz.

A keserű narancs kivonat hozzájárul a 
súlycsökkentéshez. A szelén hozzájárul a 
pajzsmirigy normál működéséhez és az 
immunrendszer állapotának fenntartásához.
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Eredeti ár: 6 999 Ft
Megtakarítás: 2 400 Ft (34%)
Egységár: 76,65 Ft/db
Akció időtartama: 2022.07.01.-07.31.

Pingvin ár:

4 599 Ft

Eredeti ár: 3 759 Ft
Megtakarítás: 1 260 Ft (34%)
Egységár: 41,65 Ft/db
Akció időtartama: 2022.07.01.-07.31.

Pingvin ár:

2 499 Ft

Eredeti ár: 5 159 Ft
Megtakarítás: 1 660 Ft (32%)
Egységár: 58,32 Ft/db
Akció időtartama: 2022.07.01.-07.31.

Pingvin ár:

3 499 Ft
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A nyers brokkoli alig tartalmaz szulforafánt, viszont jelentős meny-
nyiségű glükozinolátot halmoz fel – ezek a vegyületek a szulfo-
rafán előanyagai. Ahhoz, hogy a glükozinolátokból szulforafán 
képződjön, szükség van egy mirozináz nevű enzimre, amely 
elősegíti ezt az átalakulást. 
A mirozináz enzim egy fehérje, és mint a fehérjék, hőérzékeny. 
Magas hőmérsékleten megváltozik a szerkezete, elveszti műkö-
dőképességét, nem alakítja át a glükozinolátokat szulforafánná. De 
nemcsak a hőmérséklet számít: az is szükséges, hogy a glüko-
zinolát és a mirozináz fizikailag kapcsolatba kerüljön – ehhez 
fel kell darabolni a brokkolit. 
Ha a brokkolit darabolás nélkül megfőzzük, esélyt sem adunk 
arra, hogy az átalakulás megtörténjen: a 100 fokos hő még az-
előtt semlegesíti az enzimet, hogy az „elvégezné feladatát”.

Egy kínai kutatócsoport tudományos módszerekkel vizsgálta meg, 
hogyan készíthető el úgy a brokkoli, hogy az étel legnagyobb 
mennyiségben tartalmazza a szulforafánt. Első lépésben a 
brokkolit apró darabokra vágták. Erre azért volt szükség, hogy 
a glükozinolátok érintkezzenek a mirozináz enzimmel – a friss, 
nyers, ép brokkoliban ugyanis ezek a növényi sejtekben egymástól 
elkülönítve tárolódnak. Ezután három csoportra osztották a min-
tákat – az egyiket nyersen hagyták, a másikat közvetlenül a felda-
rabolás után négy percig kevergetve sütötték, a harmadikat pedig 
feldarabolták, majd 90 perc várakozás után négy percig kevergetve 
sütötték. A 90 perces várakozási idővel azt akarták kideríteni, hogy 
ez elősegíti-e a szulforafán képződését.
A vizsgálatban nem született meglepetés: a feldarabolás után 
azonnal megsütött brokkoliban kevesebb szulforafán volt. A 
különbség mértéke jelentős: az azonnal megsütött brokkoli-
ban mintegy háromszor kevesebb szulforafán volt, mint ab-
ban, amelyet állni hagytak sütés előtt.
Mindebből az a tanulság, hogy ahhoz, hogy a brokkoli legnagyobb 
mennyiségben tartalmazza a szulforafánt,
• fogyasztás előtt fel kell darabolni (ez kell ahhoz, hogy a mirozi-

náz át tudja alakítani a glükozinolátokat)
• minél kisebb darabokra, annál jobb (annál nagyobb felületen 

megy végbe a reakció)
• hőkezelés, azaz sütés/főzés előtt hagyjuk állni a brokkolit (idő is 

kell a szulforafán képződéséhez)
• ha mindez megtörtént, nyersen is elfogyaszthatjuk a brokkolit
• ha pedig inkább sülve/főve ennénk, az is jó, ugyanis a hőkezelés 

nem csökkenti jelentősen a szulforafán mennyiségét.
A szulforafán képződésére az is hat, hogy mivel fűszerezzük a 
brokkolit. Ha ezt is figyelembe vesszük, akkor az optimális el-
készítési móddal maximalizálható az étel szulforafántartalma 
– egészségességének mértéke is.
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a brokkoli,

egészségesebb
3x

ha jól 
készítjük el

is lehet

Az egészséges brokkoli kedvező hatásai javarészt a szulforafán nevű 
vegyülethez kapcsolódnak. Kísérletes adatok szerint a vegyület szerepet 
játszik a vércukorszint szabályozásában, és potenciálisan a daganatok 
kialakulásának kockázatát is csökkenti.

Dr.	Csupor	Dezső	cikke
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RICHTOFIT
RAPID ACTIVE
SPORTGÉL
MARADJ AKTÍV!

7 gyógynövény kivonatából álló különleges és egyedül-
álló komplex formulát tartalmaz mentollal.  A köröm-
virág, levendula, kamilla és közönséges vadgesztenye 
kivonatai révén természetes módon segíti a micro-
cirkulációt, a mentol frissítő érzést nyújt. Sportolás előtt 
és után támogatja a bemelegítést és a regenerálódást. 
A gél formula gyorsan beszívódik. 

A NAGYON AKTÍVAKNAK.

Kozmetikum. Forgalmazza: Pharmafit Sport Kft 
1024 Budapest Ady E. u. 19. A dokumentum 
lezárásának időpontja: 2022.06.15.

www.richtofit.com
    richtofit

RICHTOFIT
RAPID ACTIVE

SPORTGÉL 
125ml
Pingvin ár:

1.699 Ft
Eredeti ár:

2.449 Ft

KEDVEZMÉNY:

31%
Akció

időtartama:

2022.07.01
-2022.07.31

Egységár: 13,59 Ft / ml

Pontérték: 16

természetesen 28süssünk, főzzünk 28
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Elkészítése:Hozzávalók:

• 1 közepes cukkini
• 3 közepes burgonya
• 2 gerezd fokhagyma
• só, bors ízlés szerint
•	kakukkfű	ízlés	szerint
• 1 db tojás
•	 1	evőkanál	finomliszt	 

(vagy amennyit felvesz)
• 0,5 dl napraforgóolaj

A cukkinit megmossuk, végeit 
levágjuk,	nagy	lyukú	reszelőn	
lereszeljük. A burgonyát 
meghámozzuk, megmossuk, 
lereszeljük, összekeverjük  
a cukkinivel, és megsózzuk. 
Pár perc után kinyomkodjuk, 
hozzátesszük	a	fűszereket,	 
a fokhagymát préselve, a 
tojást, a lisztet, majd fakanál-
lal	összekeverjük.	Serpenyőbe	
kevés olajat teszünk, felforró-
sítjuk,	majd	kb.	1	evőkanálnyi	
masszát teszünk bele,  
a kanállal laposra nyomjuk, 
kb. egy féltenyérnyire, majd 
mindkét oldalát pirosra sütjük.

Hozzávalók:

 

Cukkinis	tócsni

Málnás-zabpelyhes szelet
Diétázók számára is finom falatnak ígérkezik a málnás-
zabos süti. A recept 15×24 cm-es formához ajánlott.

A lapcsánka szezonális változata, friss cukkinivel.  
A burgonyát el is hagyhatjuk belőle, vagy  

keverhetünk hozzá kevés reszelt sajtot,  
esetleg reszelhetünk bele egy kis sárgarépát.

A tésztához:
• 170 g puha vaj
• 120 g cukor
• 1 db tojás
• 135 g zabpehely
• 190 g liszt
•	 12	g	sütőpor
• 1 csipet só

A málnaréteghez:
• 400 g málna  

(lehet fagyasztott is)
•	 1	ek.	keményítő
• 1 vaníliarúd kikapart  

magjai
• 1 ek. liszt
• 80 g cukor

R E C E P T E K

A tésztához a vajat a cukorral 
kikeverjük, majd beletesszük  
a tojást. A zabpelyhet, lisztet, 
sütőport,	sót	összekeverjük,	 
és a vajas részhez adjuk. 
Az átkevert tészta kétharmadát 
a tepsi aljába simítjuk, és 175 
fokra	előmelegített	sütőben	 
10	perc	alatt	elősütjük.	Közben	
a málnaréteghez egy lábasban 
3-4 perc alatt összeforraljuk  
a málnát a többi hozzávalóval. 
Az	elősütött	tésztára	simítjuk,	
erre rátépkedjük a maradék 
tésztát,	visszatoljuk	a	sütőbe, 
és aranybarnára sütjük további 
kb. 18 perc alatt.
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek 
a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a 
nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és 
a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor feléb-
redt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyet-
te. Felnézett reá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte 
a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza. 
Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vág-
ja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát. De a 
fejsze nem vágta ki a fát. Most a nyulacska elment a köszörű-
kőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, 
hogy a fa adja vissza a harangocskát. De a köszörűkő nem fente 
meg a fejszét. Ekkor a nyulacska elment a vízhez, hogy hajtsa a 
köszörűt, hogy a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a 
fát, a fa adja vissza a harangocskát. 
De a víz nem hajtotta a köszörűt. Ekkor a nyulacska elment 
a bikához, hogy igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a 
köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja 
vissza a harangocskát. De a bika nem itta meg a vizet. Ekkor 
a nyulacska elment az egérhez, hogy csípje meg a bikát, a bika 
igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a 
fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. 
De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment 
a macskához, hogy fogja meg az egeret, az egér csípje meg a 
bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű 
fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a 
harangocskát. A macska azt mondta, hogy ő megfogja, de előbb 
adjon neki tejecskét.   
A nyulacska elment a tehénhez, kért tőle tejecskét. A tehén azt 
mondta, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyu-
lacska elment a kaszáshoz, hogy adjon neki füvecskét. A kaszás 
adott is füvecskét, s a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén adott 
neki tejecskét, s a nyulacska vitte a macskának. A macska meg-
fogta az egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, 
a víz hajtotta a köszörűkövet, a köszörűkő megfente a fejszét, a 
fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. 
A nyulacska megörvendett, a szépen szóló harangocskát vissza-
akasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta. Itt a vége, fuss el 
véle, ha nem hiszed, járj végére!      

kikapcsolódás 30
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Használ-e fényvédőt? Ha igen, milyet?

Alapos arctisztítás után minden 
reggel fényvédőt használok, 
télen-nyáron. 

Hanna (18),  
tanuló,	Hódmezővásárhely

Ibolya (63),   
nyugdíjas, Debrecen

Fontosnak tartom a nap elleni 
védelmet, ezért télen-nyáron fény-
védőt használok, 50 faktorost.

Igen, használok. A patikusom javas-
latára olyat, amit a bőrtípusomnak 
megfelelően választottunk ki.

Igen, használok egy 50 faktoros  
fényvédőt, amivel elégedett vagyok.

Marcsi (37), 
értékesítő,	Hódmezővásárhely

Mária (51),  
dajka, Debrecen

www.keresztrejtveny-reklam.hu

LAPOL AZONOS
BETŰK!

SVÁJCI
FOLYÓ

JÖVŐ
EGYNEMŰI!

BAKONYI
HEGY

ÖNTŐ-
FORMA

RÁGCSÁLÓ
ÁLLAT

ALKONYT
KÖVETI

RÓMAI 1

LEVEGŐ
HŐFOKA ESZME ERRE

FELE!

RAGAD

VANÁDIUM
VEGYJELE

ELŐTAG:
DUPLA

MEG
FEJTÉS N

KIRÁNDU-
LÁSRA

VISSZÜK

ATTÓL AZ
EMBERTŐL

SZÜLŐI
MIVOLT

ITÓKA

BELEMÉ-
LYESZTI A

FOGAIT

PÁROS
TRÉFA!

ELLENÁLLÁS

VÁSZON
ALAP-

ANYAGA

KISKATONA

ELISME-
RÉST KELT

RÉSZBEN
HAMVAD!

RÓMAI 50

BÁRIUM
VEGYJELE

... SPENCER
(SZÍNÉSZ)

SPANYOL
AUTÓJEL

SZEMÉ-
LYÉRE

FÉL-
DRÁGAKŐ

ŐSEI

ÁGNES
BECÉZVE

KABARÉ-
DAL

NEM MEGY

LÉPRE
MEGY

ZENEI
ALAPHANG

SÚLY-
MÉRTÉK

KÖZÉPEN
CSAHOL!

SPANYOL
FÉRFINÉV

ALUMÍNIUM
VEGYJELE

RADON
VEGYJELE

ELŐINDIAI
ŐSNÉP

GRAMM
RÖV.

DIÁRIUM

TÁVÍRÁSI
RENDSZER

MADARAK
KIRÁLYA

SZITA

MÉRICSKÉL

KÁRTYA-
CSOMAG

KÖZÉPEN
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Kosztolányi Dezső - A nyár
A nyár az én szerelmem, érte égek,

halálthozó csókjára szomjazom,
erdőket áldozok szilaj tüzének,

...

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: 2022.07.31.  Sorsolás: 08.05. Csomag 
tartalma: Tropy Echinacea + béta glükán filmtabletta (100x), Tropy Multivitamin felnőtt filmtabletta (60x), Tropy Lecitin 1200 mg lágyzselatin 
kapszula (100x). A Pingvin magazin XII. évfolyam 7. számában szereplő nyereményjáték nyertese:  Gigacz Józsefné
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A PINGVIN PATIKÁK TERMÉKCSALÁDJA!

www.pingvinpatika.hu •  www.pingvinshop.hu

ISMERJE MEG A TELJES TROPY TERMÉKCSALÁDOT!

Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
*Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.

KIEMELT AJÁNLATUNK!

TOVÁBBI TERMÉKEINK:

Tropy C-vitamin 1000 mg
pezsgőtable� a 20 db
Eredeti ár: 999 Ft*, 34,95 Ft/db

 699 Ft

Az árak 2022. július 1-től 2022. július 31-ig érvényesek

Pingvin ár: Egységár:

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

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

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

TROPY Gumi-Brumi Multivitamin gumitable� a 

60 db 3 449 Ft 57,48 Ft/db

TROPY Koenzim Q10 50 mg lágyzselatin kapszula 

30 db 2 199 Ft 73,30 Ft/db

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

TROPY L-karnitin 500 mg fi lmtable� a 100 db 3 599 Ft 35,99 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 Szerves Króm 200 µcg 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 Cickafarkfű 50 g 299 Ft 5,98 Ft/g

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 

1299 Ft

TROPY
C-vitamin 500 mg
fi lmtable� a 60 db
21,65 Ft/db

TROPY

1999 Ft

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

TROPY
+ béta glükán

 899 Ft

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

 899

TROPY

 429 Ft

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

A PINGVIN PATIKÁK TERMÉKCSALÁDJA!

1699 Ft

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

2949 Ft

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

-30%
kedvezménnyel!
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