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 „Augusztus, nyárutó... / A Göncöl tengelye, / 
Mint roppant égi óramutató, / Némán, merőn 
mutat már ősz fele” – nem tévedett Reményik 
Sándor Augusztus, őszutó című versében. Hiá-
ba a strandidő, lassan itt az ideje felkészülni az 
iskolára! Vannak gyerekek, akik már a becsön-
getésre gondolva is szoronganak, méghozzá 
az őket ért iskolai bántalmazás miatt. Hogyan 
készítheti fel gyermekét egy-egy atrocitásra? 
Egyik életmódcikkünk erre is választ ad.
Nyáron nagyon egészséges mezítláb futkosni 
a fűben, homokban, lúdtalp ellen remek, jót 
tesz a lábfejnek. Hogyan előzhető meg a „gá-
gogó” talp? Gyereksarok rovatunkból kiderül.
Jöhet egy jó sudoku? Izgalmas fejtörőkkel, is-
meretterjesztő érdekességekkel szórakoztatjuk 
az iskolásokat Észbontó oldalunkon.
Egészséges-e a kávézás kánikula idején? Ve-
szélyes-e a vízhajtó tulajdonságú italt fogyasz-
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tani a melegben? Többek között erre is választ 
kap Egészségtár rovatunkban.
A Híresek és betegek rovat egy olyan magyart 
mutat be, aki külföldön vált világsztárrá, de 
sosem feledte el hazai gyökereit. Tony Curtis 
néven hatalmas karriert futott be Hollywood-
ban, róla olvashatnak cikkünkben.
Mi a különbség az egyes hepatitisztípusok 
közt? Melyiket könnyebb kezelni? Beszéljünk 
komolyan rovatunk ennek járt utána.
Illés Fanni születési rendellenesség miatt alsó 
lábszárak nélkül és összenőtt ujjakkal jött a 
világra. Ez nem akadályozta meg abban, hogy 
világ- és Európa-bajnokként, illetve paralim-
piai bajnok paraúszóként szerezzen hírnevet 
magának. A 30 éves bajnok néhány hete adott 
életet kisbabájának. A Portréban a vele készült 
interjúnkat olvashatják.
Jöhet egy finom citromfagylalt? Legújabb szá-
munkban ennek receptjét ajánljuk figyelmük-
be. Persze a horoszkóp, a mese, a rejtvény és a 
patikabemutató sem maradhat ki. 
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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„Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi” 

Arthur Schopenhauer

Kedves Olvasó!
Gyógyszertárunk – az országosan 38 patikát számláló Pingvin Patikák hálózatának 
tagjaként – 2008 májusában kezdte meg működését. Kecskemét központjához kö-
zel, a Batthyány utca 37. szám alatt a hét hat napján várjuk kedves betegeinket és 
vásárlóinkat: hétköznap reggel nyolctól este hét óráig, szombaton reggel nyolctól 
tizenhárom óráig.

Jelenleg két szakgyógyszerész, egy gyógyszerész, három szakasszisztens, egy 
asszisztens és két drogériás eladó áll rendelkezésükre. Munkatársaink folyamato-
san képzik magukat az Önök minél teljesebb, minden igényt kielégítő kiszolgálása 
érdekében.

Patikánkban a hazai és külföldi gyógyszerek mellett gyógyhatású készítmények, 
étrend-kiegészítők széles palettája, speciális táplálkozási igényt kielégítő élelmi-
szerek, kozmetikumok, tápszerek, az egészségmegőrzést szolgáló termékek, va-
lamint gyógyászati segédeszközök, kötszerek is megvásárolhatók.

Négy gyógyszerkiadó helyet és egy drogériás pultot működtetünk. Igyekszünk, 
hogy Önök a lehető legkevesebb sorban állásra kényszerüljenek, és elégedet-
ten távozzanak. Bankkártyát és számos egészségpénztári kártyát is elfogadunk. 
Egészségünk az egyik legféltettebb és legfontosabb kincsünk. Folyamatos akci-
ókkal járulunk hozzá ahhoz, hogy Önök a legkedvezőbb áron szerezhessék be az 
egészségük megőrzéséhez szükséges készítményeket. Közkedvelt kiadványaink-
ban (Pingvin Árhírek, Pingvin Vitália, Pingvin Magazin) az aktuális akcióinkon kívül 
hasznos információkat, recepteket, rejtvényt is találhatnak. Visszatérő vásárlóink 
törzsvásárlói kártyát is igényelhetnek.

Bármilyen kérést, kérdést, gyógyszerigényt igyekszünk teljesíteni. Rendeléseinket 
a betegek kérései alapján állítjuk össze. Naponta többszöri szállítással biztosítjuk a 
gyorsan fogyó készítmények pótlását. Hosszú nyitvatartásunkkal, gazdag termék-
kínálatunkkal, udvarias kiszolgálásunkkal célunk, hogy minél többen távozzanak 
tőlünk elégedetten.

Köszönjük, hogy megtisztelnek minket bizalmukkal!
Tisztelettel:

dr. Vindeker Anita 
gyógyszertárvezető



PAJZSMIRIGYEDÉRT
ÉS SÚLYCSÖKKENTÉ-

SEDÉRT!

FOGYÁSODÉRT ÉS
KÖNNYŰ LÁBAKÉRT!

HAJVITAMIN A DÚS,
ÉLETTELI HAJADÉRT!

A Pajzsmirigy+Haj kapszula organikus szelén, cink és 
biotin tartalma a haj normál állapotához, míg réz 
tartalma a haj megfelelő pigmentációjához járul hozzá.
A benne lévő növényi kivonat, a Gotu kola támogatja a 
perifériás keringést, élénkíti a hajhagymákat.

A Klimin Slim Focus keserű narancs és kóladió 
kivonattal támogatja a súlycsökkentést, ázsiai gázló 
tartalma a könnyű lábak támogatásához járul hozzá. 
Jódmentes összetétel.
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Eredeti ár: 5 239 Ft
Megtakarítás: 1 740 Ft (33%)
Egységár: 58,32 Ft/db
Akció időtartama: 2022.07.25.-08.31.

Pingvin ár:

3 499 Ft

Eredeti ár: 5 639 Ft
Megtakarítás: 1 940 Ft (34%)
Egységár: 61,65 Ft/db
Akció időtartama: 2022.07.25.-08.31.

Pingvin ár:

3 699 Ft

Eredeti ár: 3 779 Ft
Megtakarítás: 1 280 Ft (34%)
Egységár: 41,65 Ft/db
Akció időtartama: 2022.07.25.-08.31.

Pingvin ár:

2 499 Ft

100 mikrogramm organikus szelénnel a normál 
pajzsmirigy működésért, keserű naranccsal a  zsír- 
és szénhidrát anyagcsere  támogatásáért, valamint 
guaranával a súlykontroll segítéséért.

*Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.
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RepaDolo® 1000 mg �lmtabletta, 20 db, diozmin hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer. 
A Reparon® 30 g végbélkenőcs és a Reparon® 12 db végbélkúp vény nélkül kapható gyógyszerek. Hatóanyag: elölt E.coli. 
Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai Üzletág. 1134 Budapest, Lehel utca 15.   Tel.: +36 1 803-2222   Fax: +36 1 803-2459   Web: egis.health    
www.reparon.hu   Kiadvány kód: HU20/21REPD2PA1.   Lezárás dátuma: 2021.04.01.

Hatékony kezelés
belül és kívül!

Aranyérre
aranyat ér!

RepaDolo® 1000 mg filmtabletta (20x)
3 959 Ft helyett, 2 799 Ft (139,95 Ft/db)
Megtakarítás: 1 160 Ft (29%)

Szájon át szedhető

Külsőleg alkalmazandó

Reparon® végbélkúp (12x)
3 149  Ft helyett, 2 199 Ft (183,25 Ft/db)
Megtakarítás: 950 Ft (30%)Reparon® végbélkenőcs (30g)

2 909 Ft helyett, 1 999 Ft (66,63 Ft/g)
Megtakarítás: 910 Ft (31%)

Az árak 2022.08.01-től 2022.08.31-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.
Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár.

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

KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

RepaDolo
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Mindig van árulkodó jel, de ezeket nehéz fel-
ismerni, mert a gyermek szégyellheti, ha az 
iskolában bántják, sok gyerkőc nehezen be-
szél róla. Leggyakoribb jelek: nyitott gyer-
mekből zárkózott lesz, nyugtalanokká válnak 
a gyermek mindennapjai vagy az éjszakái, 
dühkitörései lesznek, lehangolttá válik, nem 
akar iskolába menni.

A megelőzés a legjobb módszer
A mindennapos családi beszélgetés teljes oda-
figyeléssel, a támogató közösséghez tartozás, 
az önvédelmi alapismeretek elsajátítása, a 
magabiztos állás, járás és beszéd távol tartja a 
bántalmazókat – állítja Kovács Eszter kung-
fumester.
Az iskolai bántalmazásnak több fajtája ismert. 
Sokan a szóbeli változatával találkoznak, pél-
dául gúnyolódás, megszégyenítés, fenyege-

iskolai
bántalmazásról

Az

Szóbeli bántalmazásnál a verbális (szóbeli) 
önvédelem alkalmazása ajánlott: rövid, han-
gos szavak a bántalmazó szemébe nézve: 
„hagyd abba!”, „ne bánts!”, „ne zaklass!”, 
„lépj hátrébb!”, „hagyj békén!”.
Az online térben sem szabad válasz nélkül 
hagyni a bántalmazást: a gyermek értesítse a 
szülőt vagy pedagógust a történtekről, és 
együtt keressenek megoldást! Szükség esetén 
a rendőrség bevonása is szóba jöhet.
Mindhárom esetben értesítse a gyermek a pe-
dagógust. Az iskolának minden esetet köteles 
kivizsgálnia, és feladata a megoldás keresése, 
valamint az utánkövetés az ismétlődés elkerü-
lése miatt. Fontos, hogy a gyermek mesélje el 
a történteket a szülőknek, akik szintén tudnak 
külső segítséget bevonni (például tanár, szülői 
összefogás, a bántalmazó szülei, iskolapszi-
chológus). 

A kungfu magabiztossá tesz
A junior kungfu nemcsak küzdősportként ki-
váló, de komoly biztonsági védőhálót nyújt a 
gyermekeknek, akik játékos képességfejlesz-
tő gyakorlatok során megtanulnak magabizto-
san mozogni, sérülésmentesen esni, fegyel-
mezetten kommunikálni, és megismerik az 
alapvető önvédelmi technikákat és taktikákat 
– állítja Kovács Eszter kungfumester.

Bár javában tombol a nyár,  
és a legtöbb gyerek vígan 
élvezi a vakációt, ejtsünk 
szót az iskolai bántalmazás 
jelenségéről. Sok érintettből 
talán éppen most buggyan  
ki a tanév közben 
felgyülemlett sérelem, 
a szorongást, feszültséget 
keltő kisebb-nagyobb 
bántalmazás emléke. 
Szülőként nem árt 
felkészíteni a gyereket,  
mit tegyen, ha a következő 
tanévben szeretné elkerülni  
a nem várt incidenst.
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tés. Ez mély szorongást ébreszthet a gye-
rekben. A fizikai bántalmazáshoz tartozik 
például a lökés, ütés, rúgás, lefogás és a 
szabadság korlátozása, zsebpénz elvétele, 
tárgyak elvétele és rongálása. A harmadik 
kategóriát az internetes térben történő bán-
talmazás jelenti: az online elérhető képekre 
válaszként sértő képek és megjegyzések 
születnek, amelyeket a közösségi hálón bár-
ki láthat.

Mi a teendő iskolai  
bántalmazás esetén? 
Fizikai bántalmazásnál a gyermek védje 
meg magát anélkül, hogy visszaütne (ezt csak 
legvégső esetben szabad, amikor testi vagy 
lelki épségét nagy mértékben fenyegeti a tá-
madás), például hárítással, vagy eltaszítja a 
másikat magától, ha földre esik, azonnal fel-
kel, és elmegy a helyszínről. 



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

Ajakherpesz
kezelésére

790 Ft*

Richtofit Gél ajakherpesz kezelésére 5g • Orvostechnikai eszköz, ami egyben gyógyászati segédeszköznek is minősül • Forgalmazó:  Pharmaroad Distriution Hungary Kft. 
1037 Budapest Bécsi út 77-79. • info@prd-hungary.hu

*29% kedvezmény. Egységár:159,80 Ft / g Eredeti ár: 1129 Ft* *Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.

Pingvin ár:

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

Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.com 
Zilola® 5 mg levocetirizin-hidroklorid tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.

Mellékhatás / Nemkívánatos esemény bejelentése és a biztonságos alkalmazással összefüggő kérdés esetén elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu.
A termék alkalmazásával kapcsolatos információkról a termekinformacio@richter.hu címen érdeklődhet. Document ID: KEDP/DADKFP, Lezárás dátuma: 2022.07.13.

MÁR 6 ÉVES KORTÓL ADHATÓ.

WWW.ZILOLA.HU

EGY
TABLETTA
EGY
ÓRÁN BELÜL
EGY
NAPIG HAT

NE AZ ALLERGIÁT LÁSSA MINDENBEN!

Az árak 2022.08.01-től 2022.08.31-ig érvényesek a Pingvin Patikákban. *Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár.

Pingvin ár: 1 699 Ft

Eredeti ár*: 2 259 Ft
Megtakarítás: 560 Ft
Egységár: 60,68 Ft/db

25%

Zilola® 5mg/� lmtabletta (28x)

2_Zilola210x290_zold_2022jul_uj_Pingvin.indd   12_Zilola210x290_zold_2022jul_uj_Pingvin.indd   1 2022. 07. 14.   11:59:502022. 07. 14.   11:59:50

•  Természetazonos guajazulen 
hatóanyaggal

•  Gyulladáscsökkentő 
és ápoló hatású

•   Szilikon-, parabén- 
és illatanyagmentes

Gyártó: Protina Gyógyszergyár, Ismaning bei München, Németország. 
Forgalmazó: Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft. 1024 Budapest, Retek u. 32. Tel.: +36-1- 438-0257

Szoptatás előtt nem szükséges lemosni

1999 Ft
820 Ft
megtakarítás

2819 Ft

29%kedvezmény

Eredeti ár: 2819 Ft
Pingvin ár: 1999 Ft

Megtakarítás: 820 Ft
Megtakarítás: 29%

Egységár: 99,95 Ft/g
Eredeti ár: a Pingvin Patikákban 

az elmúlt 30 napban alkal-
mazott legalacsonyabb ár.

Az akció időtartama: 
2022.08.01 – 08.31. 

a klasszikus mellbimbóvédő krém

Garmastan 210x145.indd   1Garmastan 210x145.indd   1 2022. 07. 11.   11:442022. 07. 11.   11:44
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Sarokdőlés
Hatéves korig a státuszvizsgálatok alkalmával 
védőnő figyeli a gyermek általános fejlődését, 
így például 2-3 éves korban észleli a sarok-
csont dőlését: a két bokát hátulról vizsgálja. 
Ha a sarokcsontok középen állnak, vagyis 
nem dőlnek túlságosan sem jobbra, sem balra, 
normál sarokállásról beszélünk. Azonban 
gyanús esetnél – vagyis túlzott csontdőlésnél 
– szakorvosi vizsgálatot javasol. Hároméves 
korban a legalább húszfokos dőlés már indo-
kolja a szupinált (a sarokcsont tengelyét korri-
gáló) lábbeli használatát is, 10-15 fokos elté-
résnél pedig szintén érdemes gyógytornát 
alkalmazni.
– Ma már arra is van jogi lehetőség, hogy 
fénykép alapján állítson fel egyes esetekben 
hiteles diagnózist a szakorvos – magyarázza 
dr. Kovács Milán ortopéd traumatológus, 
sport- és mozgásszervi szakorvos, aki hang-
súlyozza: az orvos által felírt szupinált cipő 
csak segédeszköz a sarokcsontdőlésre, az iga-
zi gyógymódot a naponta végzett megfelelő 
mozgás és gyógytorna jelenti. Fontos hangsú-
lyozni, hogy a belső talpélt megemelő szupi-
nált lábbeli nem lúdtalpcipő. Utóbbi ugyanis 
például a haránt- és hosszboltozati emelővel 
ellátott lábbeli.

Bokasüllyedés vagy lúdtalp?
– A dimbes-dombos vidékhez szokott gyere-
keknél kevésbé fordul elő lúdtalp, hiszen a 
lábszárizmot, illetve a csípőt folyamatosan 
stimulálja az egyenetlen talaj. Ha az izomzat 
és a csípő inaktív a talaj egyenletessége miatt, 
a csípő izmai rövidülnek, a boltozatok süly-
lyednek. Hosszboltozat-süllyedéskor beszé-
lünk bokasüllyedésről. A harántboltozati süly-
lyedés is gyakori. Ha mindkét jelenség 
fennáll, akkor az már lúdtalp.
Iskolakezdés idejére alakulnak ki normálisan 
a boltozatok. Korábban a boltozatok csak ki-
alakulóban vannak. A talp boltozatai felnőtt-
korban is változnak – ezt nagyban befolyásol-
ja az életmód.

Mozgásra születtünk
Dr. Kovács Milán szerint a mozgásszegény 
életmód, a kevés gyaloglás szintén megágyaz 
a lúdtalpnak. Manapság a gyerekek többnyire 
autóval, esetleg biciklivel járnak iskolába, 
óvodába. Ha a lábszár izmai nem megfelelően 
terheltek, nem jó a lábszár húzási iránya és az 
izomerő, előbb-utóbb ennek hatása lép fel: ha 
testnevelésórán csak lassan tud futni a gyer-
mek a kevésbé rugalmas lábszárizomzat mi-
att, elmarad a sikerélmény, és elmehet a kedve 
a sporttól. Pedig az első 25 év rendszeres sport 
nélkül behozhatatlan hátrányokkal jár...

Hosszú távú következmények
Mint a legtöbb egészségügyi probléma ese-
tén, a lúdtalp tekintetében sem szabad a gene-
tikára hivatkozva belenyugodni a lábdefor-
máció tényébe. Bár a lúdtalp fiatalkorban nem 
jár azonnali fájdalommal, az évek múlásával 
megérkeznek a komolyabb tünetek is: a 
térd-csípő panaszok, a fiatalok körében is 
egyre gyakoribb deréktáji fájdalom – különö-
sen a fizikai munkát végzők körében. A térd- 
és csípőkopás, a gerincbántalmak részben 
sokszor szintén a gyermekkorban elhanyagolt 
lúdtalpnak köszönhetőek.
A harántboltozat-süllyedés hosszú távon 
bütykösödést és kalapácsujjat okoz, hiszen 
ilyenkor a lábközépcsontok végei teljesen lent 
fekszenek a földön, vagyis nincs boltozat. 
Erre utal a talp lábujjak alatti részén megfi-
gyelhető, visszatérő bőrkeményedés is.
Amikor a lábujjakat összefogó ív szétlapul, a 
csontok széttartanak, a nagylábujj befelé for-
dul, a szomszédos lábujjnál pedig karomtartás 
is megfigyelhető, kalapácsujjról beszélünk. 
Bütykösödést jelent az, amikor a befelé fordu-
ló nagylábujj töve kiszélesedik, kipirosodik, 
érzékennyé válik. Bár utóbbira számos gyó-
gyászati segédeszköz ismert, hosszú távon 
torna nélkül nem segítenek. Bár a kalapácsujj 
és a bütyök súlyos esetben több mint 30-féle 
műtéti beavatkozással bizonyos fokig korri-
gálható, tökéletes megoldást nem mindig ad-
hat – már csak azért sem, mert minden ember 
egyedi adottságokkal rendelkezik.

Megelőzhető a baj
A már említett gyógytorna, az otthon is végez-
hető játékos feladatok mellett remek preven- 
tív tevékenység a sport szinte valamennyi vál-
faja, különösen az úszás, a korcsolya, a jégko-
rong. A teremsportokat nem érdemes túlzásba 
vinni, nagy intenzitás mellett több kár szár-
mazhat belőle, mint haszon. A mezítlábas 
életforma fontosságát nem lehet eleget hang-
súlyozni!

lúdtalpa
okozója

A mozgásszegény 
életmód

Felesleges megijednie  
a szülőnek, ha gyer-
mekének szupinált  
lábbelit javasol  
a szakorvos.  
Ez ugyanis nem 
azt jelenti, hogy 
az óvodáskorúnak 
bokasüllyedése vagy 
lúdtalpa lenne. 

Sarokdőlése van. 
Az erre javasolt 
gyógycipő hasznos, de 
az igazi gyógymódot 
a megfelelő mozgás 
jelenti. Ez segíthet 
megelőzni a 
bokasüllyedés és a 
lúdtalp kialakulását is.

Mit tehet a szülő?
Lakásban élő gyermek számára 
érdemes talpingerlő szőnyeget 
beszerezni: azzal, hogy egyenetlen 
felszínt biztosít, jól aktiválja a 
lábszár izmait. Olyan helyre tegyük, 
ahol biztosan rálép, például a 
fürdőszoba bejáratához. A járólapnál, 
parkettánál már a vastag szőnyeg 
is bizonytalanabb, aktiváló hatású 
felszínnek számít. 

Jó, ha a kertben, homokban, kavicsos 
udvarban sokat futkos mezítláb a 
kicsi. Játékos feladatok formájában 
tornáztassuk: kérjük meg, hogy a 
lépcsőn csak lábujjon járva menjen 
fel, lefelé pedig sarkon állva. Vegyük 
rá, hogy a legót a lábujjai segítségével 
pakolja el néha. A túlságosan is 
egyenes talajú lakásban azonban ne 
járjon sokat mezítláb, mert ez nagyon 
ingerszegény a lábizmok számára, és 
gátolja a boltozatok kialakulását.

Van, ami tilos!
A hosszboltozatok és a 
harántboltozatok fenntartása 
érdekében változatosan kell 
stimulálni a különböző izmokat, 
az egyoldalú terhelés káros. Belső 
lábélen járatni TILOS a gyermeket! 
Ez ugyanis rontja a sarokbillenést 
és hosszboltozat-süllyedést okoz.

A túlsúlyos gyerek  
nem lúdtalpas
Bár a túlsúly számos betegség 
előidézője lehet, a lúdtalp kialakulásáért 
kivételesen nem okolható, sőt! Az 
elhízott gyerek szép boltozati ívekkel 
büszkélkedhet – ennek oka pedig a 
testtartásban rejlik: súlypontját nem 
helyezi előre, így ugyanis könnyebb 
tartania a felsőtestét.



Az árak 2022.08.01-től 2022.08.31-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.

Vizik szemcsepp nedvesítő - 10 ml

Eredeti ár: 2.749 Ft

Pingvin ár: 2. 199 Ft
Egységár: 219,90 Ft/ml

Vizik szemcsepp irritált szemre - 10 ml

Eredeti ár: 2.749 Ft

Pingvin ár: 2. 199 Ft
Egységár: 219,90 Ft/ml

-20%-20%

Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.
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Kipirosodott szem nedvességének 
fokozására, ápolására és 
a tünetek enyhítésére.

A száraz szem nedvesítésének fokozására, 
ápolására, a szemszárazság enyhítésére.

Irritációt enyhítő 
szemcsepp  – 10 ml 
Dexpantenollal és karbomerrel

Nedvesítő 
szemcsepp – 10 ml

Nátrium- hialuronáttal 0,015 % 
és karbomerrel

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

Gyártja: Penta Arzneimittel GmbH, Werksstraße 3, D-92551 Stulln/Németország
Magyarországon forgalmazza: Dr. Theiss Naturprodukt Kft. | 1116 Budapest, Barázda utca 42. | info@naturprodukt.hu | www.naturprodukt.hu

Orvostechnikai eszközök, melyek egyben gyógyászati segédeszköznek is minősülnek.  Csak külsőleges alkalmazásra!
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A BioCo Lizin C+Cink Komplex napi adagja jelentős, 1,5 - 2,5 gramm lizin bevitelt biztosít.
A készítmény kizárólag szerves kötésű formában tartalmaz cinket, amely hozzájárul:

• a bőr normál állapotának fenntartásához,
• az immunrendszer normál működéshez,
• szerepet játszik a normál fehérjeszintézisben.

A C-vitamin hozzájárul:
• az immunrendszer normál működéséhez,
• a megfelelő kollagénképződéshez, és ezen keresztül a bőr és fogak normál állapotának fenntartásához.*

BIOCO.HU
Akciós időszak: 2022.08.01-08.31 Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.
Gyártja és forgalmazza: BioCo Magyarország Kft.  3021 Lőrinci, Árpád u. 92-100.
Étrend-kiegészítő termék.  Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

A MAGABIZTOS
MOSOLYÉRT*

Eredeti ár: 3 059 Ft
Megtakarítás: 760 Ft      

Akciós ár: 2 299 Ft
-25%

(22,99 Ft / db) 
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Mindenki nyaral, ön sem 
akar otthon rostokolni. 
Az úti cél megvan, a 
pénztárca azonban le-
hetne vastagabb. Sebaj, 
kevesebb kiadás mellett 
is jól érezheti magát a 
család.

Egykori ismerősökkel 
hozta össze az élet, 
aminek nagyon örül. 
Szerencsére ez köl-
csönös, szívesen töltik 
együtt az időt. 
A közösen töltött 
időben feltöltődik, 
amit otthon a család is 
értékel.

Csodálkozva tapasztalja, 
hogy könnyebben mo-
zog, kevesebbet fájnak 
az ízületei. Ez nem csak 
a meleg idő miatt van. 
Sokkal több zöldséget 
eszik, mint korábban, 
ugye, hogy megéri egész-
ségesebben táplálkozni?

Baráti körében egyik tra-
gédia követi a másikat. 
Ez megviseli, ugyanak-
kor szeretne segíteni is 
rajtuk. Ne legyen tolako-
dó, csak akkor menjen, 
ha hívják.

Ne bosszankodjon 
mások szerencséjén, 
önnek sem lehet oka 
panaszra. Boldog az 
az ember, aki estén-
ként elégedetten hajtja 
álomra a fejét.

Az otthoni nagy mun-
kálatok dandárját az év 
közepére már letudta, 
máris újabb ötleteken 
töri a fejét. Pihenjen 
egy kicsit, párja is 
értékelné, ha több időt 
töltene vele.

Sok barátja van, de 
kevés olyan akad 
közöttük, akire minden 
titkát rá merné bízni. 
Ezt ne bánja, a keve-
sebb gyakran több.

Élvezi a meleget, a benti 
munkára nehezen veszi 
rá magát. A természetből 
töltekezik most a legtöb-
bet, használja ki  
a hűvösebb esti órákat.

Ezen a nyáron csodás 
kalandokba botlik! 
Gyönyörű tájak, sosem 
látott helyek, és ezért 
nem is kell sokat men-
nie. Töltekezzen minél 
többet, hamarosan nagy 
szüksége lesz a teherbí-
rására.

Mostanában jött rá, hogy 
az utóbbi években alig 
költ magára. Mások 
javára mindig háttérbe 
szorította önmagát. 
Utólag bánja, de semmi 
nincs veszve. Ne aggód-
jon, családja sem veszi 
zokon, ha saját magával 
is törődik kicsit.

Céltudatosan halad elő-
re az útján, ez dicséret-
re méltó. Talán a szent 
ügy érdekében túlzottan 
is félresöpör minden 
mást a hétköznapok-
ban. Ne tegye, később 
hiányozni fognak az 
életéből.

Higgadtan gondolja 
végig jelenlegi helyze-
tét, és ne ugorjon fejest 
felelőtlenül az ismeret-
lenbe! A biztosat nem 
mindig éri meg eldobni 
a bizonytalanért.

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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SZEMÖLCSFAGYASZTÓ

• Hatékony fagyasztás
• Egyszerű használat
• Precíz célzás

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

Wortie Cool szemölcsfagyasztó spray 50ml • Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz • Forgalmazó: Pharmaroad Distribution Hungary Kft. 1037 Buda-
pest, Bécsi út 77-79. • A hirdetés készítésének dátuma: 2022.07.14.

*29% kedvezmény. Egységár:75,98 Ft / ml Eredeti ár: 5319 Ft* *Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.

www.wortie.com

-29%
Pingvin ár:

3 799 Ft*
2022.08.01. - 2022.08.31.

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

KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Az árak 2022.08.01-től 2022.08.31-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.
Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár.
A Cralex ® 125 mg tabletta aktív szén hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai Üzletág.
1134 Budapest, Lehel utca 15.   Tel.: +36 1 803-2222    Fax: +36 1 803-2459    Web: egis.health    www.cralex.hu
Kiadványkód: HU21/22CRA1PO1 Lezárás dátuma: 2021.11.03.

Cralex® 125mg tabletta (60x)

Megtakarítás: 690 Ft (29%)

2 389 Ft helyett, 
1 699 Ft (28,32 Ft/db)
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MagneD2000+Szelén,

vitaminok az egész családnak

LENAVIT PHARMA KFT., 
6728 SZEGED,

KOLLÉGIUMI ÚT 11/H., 
WWW.LENAVIT.HU

Cukor- és gluténmentes, vegán gumivita-
min, finom narancs-málna-áfonya ízekben. 
9 fontos vitaminnal, magas D3- (200 NE) 
és C-vitamin (30 mg) tartalommal, az im-
munrendszer megfelelő működéséhez.

-25%
-810 Ft

2399 Ft
3209 Ft* helyett

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

A feltüntetett árak 2022. augusztus 1-től  
2022. augusztus 31-ig, vagy a készlet erejéig 

érvényesek a Pingvin Patikákban!

-24%
-830 Ft

2699 Ft
3529 Ft* helyett

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

2000 NE D-vitamin 
szerves ásványi 

anyagokkalMesemaci 
cukor- és glutén-
mentes, vegán 
gumivitamin
9 vitaminnal

Szerves Magnézium 
+B-komplex Forte 

LenaVit C1000 
+ szerves cink 

+ D3 retard 
vitamin

-24%
-700 Ft

2199 Ft
2899 Ft* helyett

60 db

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

-24%
-820 Ft

2599 Ft
3419 Ft* helyett

2000 NE D3-vitamin + 60 mg szerves mag-
nézium + 50 μg szerves szelén. A D3-vita-
min és a megfelelő felszívódásához nélkü-
lözhetetlen magnézium kiegészül a szelén 
hatásával a vírusfertőzések ellen, így 3 
fontos vitamint és ásványi anyagot együtt 
pótolhat jól felszívódó, szerves formában.

36,65 Ft/db

60 db
39,98 Ft/db

60 db
43,32 Ft/db

60 db
44,98 Ft/db

* Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.
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Chichén Itzá – Ez a mexikói romváros a legismertebb 
maja város a történelemben, amely még mindig kiváló 
állapotban őrzi a maja civilizáció emlékeit. 

A megváltó Krisztus szobra – Brazília meghatározó jel-
képe ez az óriási Krisztus-szobor, amely 27 méteres fesz-
távolságával és 38 méteres magasságával tornyosul Rio 
De Janeiro fölé a 700 méter magas Corcovado-hegy te-
tejéről. 

Colosseum – Róma leghíresebb épülete Kr. u. 82 óta áll a 
város szívében, amely egykor Amphitheatrum Flavium 
néven állat- és gladiátorviadaloknak adott otthont.

Kínai nagy fal – Kína legfontosabb szimbóluma, ez a 21 
ezer kilométer hosszú fal nemcsak óriási méreteivel, de a 
benne található több mint 43 ezer darab műemlékkel 
vonzza turisták ezreit mindennap. 

Macchu Pichu – Az egykori Inka Birodalomból megma-
radt romváros az Andok hegyláncai között található festői 
terület, amely egy hegynyergen helyezkedik el.

Petra romvárosa – 
Jordánia egykor 
virágzó kereske-
delmi központja 
időszámításunk 
előtt a 3. század 
óta áll és őrzi a 
több száz éves 
emlékeket a mai 
napig. Az egykori 
nabateusi király-
ság fővárosa. 

Tádzs Mahal – In-
dia legjellegzete-
sebb épülete, a 
helyiek számára a 
szeretet szimbólu-
ma, hiszen egy in-
diai mogul építtet-
te a palotát 
feleségének sze-
relme jeléül. 

Fenn is van, lenn is van, kinn is van, 
benn is van, néma is, zenél is, lágy 
is és kemény is, fehér is, szürke is, 
lomha is, fürge is. Mi az? 

Felhőből jön, földre ér, onnan 
hamar visszatér. Mi az? 

Hanyatt fekszik, úgy szalad, Erdőn,  
völgyön át halad. Mi az?

1. víz • 2. eső • 3. patak

Ismerd meg velünk a világ hét csodáját, 
válaszolj a találós kérdésekre, oldd  
meg a játékos feladatokat!  
Jó mulatást!

kikapcsolódás19

Szünidei
észbontó

Találós  
kérdések 

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

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

  D-mannózt tartalmaz.

  Véd a visszatérő húgyúti fertőzések
(hólyaggyulladás) kialakulása ellen.

  Az E.coli baktériumok által okozott
húgyúti fertőzések kezelésének
támogatására szolgál.

  Klinikailag bizonyított.

  Vegán formula.

Az árak 2022.08.01-től 2022.08.31-ig érvényesek a Pingvin Patikákban. Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár.

femidoc® UROEXPRESS® tasakok, 14x: gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.
Magyarországon forgalmazza: Hello Pharma Kft., 2131 Göd, Vasvári Pál utca 38/A • info@hellopharma.hu

HÓLYAGHURUT
MEGELŐZÉSÉRE, KEZELÉSÉNEK 
TÁMOGATÁSÁRA.

PINGVIN ár:
3699 Ft

Eredeti ár: 5089 Ft
Egységár: 264,21 Ft/ tasak

PINGVIN ár:
3699 Ft

-27%
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az egyes  
hepatitisztípusok  

közt?

Mi a különbség

Akut és krónikus is lehet  
a májgyulladás
A hepatitisz a máj gyulladását jelenti, és bár 
leggyakrabban vírusfertőzés okozza, más 
okozója is lehet a betegségnek. Gyakoribb 
formái:

Hepatitisz A
Ne higgyük, hogy csak a homoszexuálisok 
és a drogosok az igazán veszélyeztetettek  
a hepatitisz A vírussal szemben! A vírus  
által okozott betegség elsősorban a higiénia 
hiánya miatt fekáliával szennyezett anya-
gokkal (vízzel, étellel) terjed. Az általános 
higiénia hiányán kívül anális szex útján is 
terjedhet, ritkán, de vér útján is. Nincs kife-
jezett gyógymódja, a felépülési idő sze-
mélytől függően változik. Az A típus a többi 
hepatitiszformával szemben akut betegség, 
nem okoz krónikus májbetegséget. Oltással 
lehet megelőzni.

Hepatitisz B
Ugyancsak vírus, a hepatitisz B okozza ezt 
a megbetegedést, így szintén oltással lehet 
védekezni ellene. Két formája ismert: az 
akut és a krónikus májgyulladás, ez utóbbi 
vezethet májzsugorhoz és májrákhoz is, sok 
esetben mégsem jár tünettel. Fertőzött vér-
rel, vérkészítménnyel, szennyezett tűvel, 
orvosi eszközökkel, esetleg méhen belül és 
szexuális úton terjed. A vírus nem tűnik el a 
szervezetből, de az immunrendszer meg-
akadályozza, hogy aktív maradjon a beteg-
ség. A vírus megbújik a májsejtekben, im-
munsejtekben, és ha a szervezet legyengül 
például kemoterápia során, aktiválódik. A 
máj szerkezetének kötőszövetesen történő 
átalakulása nélkül is okozhat májrákot. Vé-
dőoltás van ellene, sőt 14 éves korban köte-
lező az oltás felvétele.

Hepatitisz C
Ugyanúgy terjed, mint a B vírus, de szexuá-
lisan nem jellemző annyira. Gyakori a dro-
gosoknál, fertőzött tű közös használatával. 
Az új generációs antivirális szerekkel közel 
100%-ban gyógyítható. Védőoltás sajnos 
nincs ellene.

Hepatitisz E
A hepatitisz E vírus miatt kialakuló beteg-
ség olyan földrajzi területeken szokott meg-
jelenni, ahol fertőzött vízzel találkozhatnak 
az emberek. Elszórtan kialakulhat a fertőzés 
nem megfelelően megfőzött, megsütött ser-
tés- vagy szarvashús miatt. Jellemzően ma-
gától gyógyuló betegségről van szó, ritkán 
szükséges kórházi ápolás. Ez a fertőzés a 
terhesekre különösen veszélyes, főleg a 3. 
trimeszterben fokozza az anyai és a magzati 
halálozást. A hepatitisz A és E nem válik 
krónikussá.

Nem fertőző hepatitisz
A nem fertőző májgyulladások főleg króni-
kusak, és a máj szerkezeti átépüléséhez ve-
zethetnek. Az alábbi formái ismertek:
• alkoholos hepatitisz,
• zsírmáj okozta steatohepatitis,
• autoimmun hepatitisz: más immunbeteg-

ségekhez társulva, de önállóan is előfor-
dulhat,

• vaslerakódás okozta májgyulladás  
(haemachromatosis),

• rézlerakódás a májban (Wilson-kór).

Mikor kell orvoshoz fordulni?
Ha valaki arra gyanakszik, hogy valamilyen 
módon kapcsolatba kerülhetett a hepatitisz-
vírussal, mindenképpen érdemes kivizsgál-
tatnia magát. Ugyancsak ezt kell tenni, ha 
olyan tünetek jelentkeznek – akár csak né-
melyik –, mint a láz, a hányinger, hányás, az 
étvágytalanság, az alhasi fájdalom, az ízüle-
ti fájdalom, a sötét vizelet, a világos széklet, 
a hasmenés, a fáradtság, és a bőr vagy a 
szemfehérje sárgasága. Vérvizsgálattal iga-
zolható a hepatitisz jelenléte, annak típusa, 
továbbá megállapítható, akut vagy krónikus 
betegségről van-e szó. A diagnózisnak meg-
felelően kezdődhet meg a kezelés, amivel 
megelőzhető az esetleges súlyos szövőd-
mény.

A hepatitisznek, vagyis 
májgyulladásnak több 

formája ismert, így az  
A, a B, a C, a D, az E és a G. 
Leggyakoribbnak az első 

három számít, a hepatitisz 
G egy újonnan felfedezett 

típus. 
 

A vírusok okozta hepatitisz  
akut formájánál a 

laboratóriumi eredmények 
fél év alatt általában 
rendeződnek, míg a 

krónikusnál nem.



 Pingvin ár 
2 699 Ft

Eredeti ár: 3 599 Ft
Egységár: 96,39 Ft

Megtakarítás: 900 Ft

 Pingvin ár 
2 699 Ft

Eredeti ár: 3 599 Ft
Egységár: 96,39 Ft

Megtakarítás: 900 Ft
Akció időtartama: 
2022. augusztus 01-31.

-25%-25%
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Tony Curtis, eredeti nevén Bernard 
Schwartz a New York-i Bronxban látta meg 
a napvilágot 1925. június 3-án, miután csa-
ládja – Schwartz Emanuel és Klein Ilona 
(Helen Schwartz) – a magyarországi Má-
tészalkáról kitelepült az USA-ba.
Amikor Tony 1943-ban 18 éves lett, bevo-
nult a haditengerészethez, majd a háború 
után színészként folytatta pályafutását Kali-
forniában, az Universal Studiónál, ahol ren-
geteg fantáziát láttak színészi tehetségében.
A színészkedésen kívül a lovaglás és a ví-
vás érdekelte. Karrierje kezdetén vette fel a 
Tony Curtis nevet, amivel később bevonult 
a filmtörténelembe. Összesen 130 alkotás-
ban szerepelt a világszerte kedvelt filmcsil-
lag és szexszimbólum, producer, író. 1959-
ben Oscar-díjra jelölték, de végül sosem 
kapta meg a legnagyobb filmes elismerést.

Mátészalkáról  
indult  

családja
Tony Curtis  

A Minden lében két 
kanál című filmsorozat 
és a Van, aki forrón 
szereti ikonikus film 
sztárja magyar zsidó 
származásúként 
futott be karriert 
Hollywoodban.  
A kétszeres  
Golden Globe-díjas 
színészlegenda  
85 évesen, szívroham 
következtében hunyt el.

Pedig olyan filmtörténeti jelentőségű fil-
mekhez adta a nevét, mint A tolvaj hercege, 
az Ali baba fia, Trapéz, A siker édes illata, 
A megbilincseltek (ezért jelölték Oscarra 
is), Van, aki forrón szereti. Ő volt a bostoni 
fojtogató sorozatgyilkosa. Játszott a Sparta-
cusban, a Minden lében két kanál című so-
rozatban – és még sorolhatnánk. 
Nagy nőcsábászként élte az életét, többször 
nősült. 1951-ben feleségül vette a 2004-ben 
elhunyt ismert színésznőt, Janet Leigh-t. A 
házasságból két leány született, Kelly és Ja-
mie Lee Curtis. Utóbbi, apja nyomdokaiba 
lépve elismert színésznő lett. Curtis házas-
sága 1962-ben válással végződött. Az első 
feleséget követte Christine Kaufmann, Les-
lie Allen, Lisa Deutsch, Andrea Savio és Jill 
Vandenberg. Sosem titkolta, hogy szerinte 
a hosszú élet titka a fiatal nőkben rejlik, így 
aztán habzsolta is őket, még a feleségek 
mellett is. Összesen hat gyermeke született. 
Nicholas fia herointúladagolásban halt meg.
Magyar származására büszke volt, a rend-
szerváltás után többször is Magyarországra 
látogatott. Először 1996-ban járt hazánk-
ban: a kormány meghívására részt vett a 
Magyar Filmesek Első Világtalálkozóján. 
Magyarországot reklámozó filmaspotban 
házigazdaként szerepelt. Alapítványt hozott 
létre a Dohány utcai zsinagóga felújításának 
támogatására. Felkereste Mátészalkát is, 
ahonnan szülei kivándoroltak Amerikába.
A filmezést később lecserélte a festészet-
re. Festményei híres galériákban láthatók. 
2009-ben jelent meg önéletrajzi kötete, a 
Hollywood hercege, amelyet a 16. Nemzet-
közi Könyvfesztiválon Budapesten, a Mil-
lennáris Parkban dedikált.
2010. szeptember 29-én álmában érte a ha-
lál, nevadai otthonában szívroham követ-
keztében hunyt el 85 évesen.
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– Júliusra várja első gyermekét, de nagy 
pocakkal most is szeli a vizet a medencé-
ben. Mennyi időt tölt a vízben?
– Nem annyit, mint egy rendes felkészülési 
időszakban, amikor a napi kétszer 2,5 óra 
úszás és 1,5 órás kondizás jelenti az edzést. 
A nyolcadik hónapban vagyok, a napi másfél 
óra úszás azért megvan. A sokat edzett vállai- 
-mat már kétszer műtötték, a terhesség alatt 
felszedett pluszsúly miatt óvatosabb vagyok.
– Többen óva intették a gyermekvállalás-
tól, nincs önben félsz?
– Már a terhességtől is riogattak, de nagyon 
jól viseltem. A negatív megjegyzésekkel úgy 
vagyok, az egyik fülemen be, a másikon ki. 
Kifejezetten szeretem a nehéz helyzeteket, 
nem tartok az éjszakázástól sem.
– Küzdő típus, akit a sok pofon csak erő-
sít. Ennek tudja be sportsikereit is?
– Igen. Minden negatív előítéletből a jót ho-
zom ki, a csúfolódás lepereg rólam. Tudtam, 
mit szeretnék elérni, azt is, milyen sportoló 
vagyok. Elfogadtam magam ilyennek, nincs 
hiányérzetem. Amikor megszülettem, a társa-
dalom beskatulyázott, hol a helyem...
– Mára azonban vitathatatlan az elismert-
sége.
– A szánalom státuszból az úszás emelt ki. 
Akkor is elismertek már, amikor jóval keve-
sebb eredményt tudtam felmutatni. Hiszen én 
Illés Fanni sportoló vagyok, nem Illés Fanni, 
az életképtelen mozgáskorlátozott.
– Közösségi oldalán Lábatlan helységnév-
tábla fotójával nyit. A humoros oldaláról 
fogja meg az életet?
– Egyrészt igen. Másrészt többen beszóltak 
nekem, miért szerepelek „nyomorékként”. 
Öniróniával kezelem a dolgot; a fotó óta 
megszűntek a rosszízű kommentek is. Akit 
zavar a lábatlanságom, és ennek hangot is 
ad, az az ő problémája. Én csak nevetek 
rajtuk: egy életem van, én felelek érte, és úgy 
szeretem, ahogy van.
– Szép küldetést fogalmazott meg: önhöz 
hasonló sportolóknak és nem sportolók-
nak kíván példát mutatni, segíteni.
– Sosem volt időm és energiám a mi 
lenne, ha... kérdéssel sanyargatni magamat, 
nem jutottam volna előrébb, mint most. 
A helyzetemből kihoztam a maximumot, 
ezt tanácsolom mindenkinek: olyan életet 
éljen, amire, ha visszanéz időskorában, azt 
mondhassa, megérte. Persze nekem is voltak 
hullámvölgyeim, de kijöttem belőlük, méltó 
életet élek. Otthon, a világ elől elbújva, 
önsajnálkozva ez nem fog menni. Attól, hogy 
fogyatékossággal élek, nekem nem jár sem 
kevesebb, sem több, mint az épeknek. Persze 
a sporteredményeimet értékelték, de az más. 
Nem kell minket túlfélteni, sem sajnálni. 
Én a megoldásokat keresem. Nem jó arra 
nevelni a fogyatékossággal élő gyereket, 
hogy a szüleik szolgálják ki őket, hiszen, ha 

kikerül a nagyvilágba, nem tudja majd, mit 
kezdjen magával, sokszor ezek a felnőtté vált 
emberek magukra maradnak. 
– Kisgyerekkorához képest lát pozitív 
változást a társadalom hozzáállásában?
– Amikor kisebb voltam, többször ki kellett 
állnom magamért úgy, hogy a szüleim is 
mindig támogattak, segítették a beilleszke-
désemet. Szerintem mára javult a társadalom 
hozzáállása, elfogadóbbak velünk szemben. 
Azt kell nézni, miben vagyunk mi jók. A 
törött szárnyú verebet is elég két napra be-
fogadni, de utána azzal teszünk jót, ha útjára 
engedjük. Nekünk is arra van szükségünk, 
hogy szabadon élhessünk. 
– Motivációs előadásain a saját történetét 
meséli el?
– Nem szeretem magamat reklámozni, ha 
jön egy felkérés, és időm engedi, eleget 
teszek bármilyen felkérésnek. Nem vagyok 
beszédes típus a magánéletben, mégis így, 
illetve a sporteredményeimmel tudom 
motiválni sorstársaimat és az ép társadal-
mat is. Valamint a számomra létrehozott 
alapítvánnyal, amelynek az én támogatásom 
volt az eredeti célja. Ma már hozzám hasonló 
fiatalokat segítek vele. Az úszás drága sport, 
a versenynevezés is költség. Szerencsére a 
parasport támogatottsága ott tart, hogy pár 
éve már megélek az úszásból úgy is, hogy 
nem magamra fordítom az alapítvány pénzét. 
A Vasas paraúszó növendékeit és családjaikat 
segítem vele.
– Paralimpiai bajnoki címet szerzett 
Tokióban. Ez volt élete álma?
– Nem azért kezdtem úszni, hogy kijussak a 
paralimpiára, hanem az egészségem miatt. 
Valamiért azt gondoltam, belőlem sosem lesz 
paralimpiai bajnok. Az volt a cél, hogy pon-
tokat és érmeket gyűjtsek. Amikor Tokióban 
nyertem, hirtelen nem is tudtam ezzel a siker-
rel mit kezdeni. Ahhoz voltam szokva, hogy 
nekem elsőre soha semmi nem jön össze. De 
ennek ellenére sosem adtam fel az úszást.
– Mi lesz ezután? Ennél feljebb szakmai-
lag már nem érhet.
– 17 és fél év úszás után akasztották a 
nyakamba az aranyérmet, akkor találtam 
ki, ha szülés után visszatérek, az nekem 
nagy lendületet adna. A sportban elértem 
már mindent, innentől amit elérek, az csak 
plusz, és úgy éreztem, hogy itt az ideje a 
magánéletembe is energiát fektetni, hogy ne 
csak az úszásról szóljon minden. Ez motivál 
most, hiszen kisbaba mellett edzeni nem 
lesz könnyű. De szeretnék ott lenni a párizsi 
paralimpián 2024-ben, ami nekem már az 
ötödik lesz. 
– A profi sporttól visszavonulva hogyan 
képzeli el magát?
– Van egy úszóedzői végzettségem, szociális 
munkás szakos hallgató vagyok. Az után-
pótlás-nevelés és a motivációs tréningezés 

szerepel a terveim között. Szeretném, ha a 
sorstársaimnak nem kellene azt átélniük, 
amit nekem, amikor megbámulnak az utcán 
vagy esetleg negatív diszkrimináció ér. Én 
jót nevetek ezen, de van, akinek könnyű a 
lelkébe gázolni, főleg a kisebbeknek, és ezt 
egy ember sem érdemli.
– Évekig műlábat hordott, aztán bátran 
felvállalta a kerekesszéket. Mennyivel lett 
könnyebb az élet lábak nélkül?
– A derekamra csatolt műlábak miatt csak 
két mankóval tudtam közlekedni, alig tudtam 
valamit megfogni például bevásárláskor. 
Azonban fiatal koromban mégis hasznos volt 
a láb, mert még a fővárosban is kevés aka-
dálymentesített hely létezett. Hozzám nőttek, 
volt sok cipőm, szoknyám, de a tömegköz-
lekedés műlábbal keserves volt, ezért ültem 
bele a kerekesszékbe. Mindig is lábak nélkül 
voltam igazán önmagam, hiszen otthon vagy 
az uszodában sosem hordtam őket. Túrázni 
is szeretek, de ott azért van néhány nehézség, 
bár ez sosem zavart. Egyre több az akadály-
mentesített épület, de több színház, középület 
még nem az, van hova fejlődni. 
– Vőlegénye egyben az edzője is, így szinte 
az egész napot együtt töltik.
– Mindketten nagyon szeretjük az úszást, ez 
inkább hobbi, mint munka számunkra. Ha 
feszültség van az uszodában, azt nem visszük 
haza, hamar megoldjuk a konfliktusokat. Az 
uszodában Álmos (Szabó Álmos – a szerk.) a 
főnök, az uszodán kívül pedig közösen dön-
tünk mindenről. Szeretünk együtt természetet 
járni, színházba menni, vagy csak úgy együtt 
lenni. 
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Ilés Fanni  1992. május 1-jén 
született Keszthelyen. A paralimpiai, világ- és 
Európa-bajnok paraúszó Reziben nőtt fel. 
Születési rendellenesség miatt alsó lábszá-
rak nélkül és összenőtt ujjakkal jött a világra. 
Vőlegényével, egyben edzőjével, Szabó 
Álmossal Budapesten él, közös gyermekük 
pár hetes. Közreműködésével indult el a Vasas 
Paraúszó Szakosztály, az első olyan klub Ma-
gyarországon, amely kifejezetten a paraúszók 
felfedezésére és a kezdő parasportolók profi 
szintre történő kinevelésére, fejlesztésére sza-
kosodott, nem integrált klubkörnyezetben.

Mire az Illés Fannival 
készült interjú 

megjelenik, a Vasas 
SC paralimpiai, 

világ- és Európa-
bajnok úszója 

boldogan ringatja 
néhány hetes 

kisbabáját.  
A 30 éves, alsó 

lábszárak nélkül és 
összenőtt ujjakkal 

született paraúszót 
sokan felelőtlennek 

tartották, amiért 
gyermeket vállalt, 

szerinte viszont 
nincs az a feladat, 

amivel ne tudna 
megbirkózni.  

Mi több: szereti  
a kihívásokat.  

Júniusban készült 
interjúnkat  

olvashatják.

N
év

je
g

yFanni
Illés

„ A visszatérésekben   
 nagyon jó vagyok”



Forgalmazza: Dr. Theiss Naturprodukt Kft. | 1116 Budapest, Barázda utca 42. | info@naturprodukt.hu | www.naturprodukt.hu
Étrend-kiegészítők

Az árak 2022.08.01-től 2022.08.31-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.

MaxiMag Women Étrend-kiegészítő filmtabletta 
nőknek magnéziummal, B-vitaminokkal és 

L-triptofánnal 30 db

Eredeti ár: 2.099 Ft

Pingvin ár: 1. 599 Ft
Egységár: 53,30 Ft/db

MaxiMag Men Étrend-kiegészítő filmtabletta 
férfiaknak magnéziummal, B6-vitaminnal, cinkkel 

és maca gyökér kivonattal 30 db

Eredeti ár: 2.099 Ft

Pingvin ár: 1. 599 Ft
Egységár: 53,30 Ft/db

-24%

-24%

A pörgős mindennapok kimaxolására!

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

A magnézium és a B6-vitamin:
  hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

NŐKNEK  magnéziummal, B-vitaminokkal és L-triptofánnal
FÉRFIAKNAK magnéziummal, B6-vitaminnal,  cinkkel és maca gyökérrel

MaxiMag Women 
étrend-kiegészítő filmtabletta nőknek

Adagolási javaslat: 
Felnőtt nőknek naponta 2x1 filmtabletta.

MaxiMag Men 
Étrend-kiegészítő filmtabletta férfiaknak

Adagolási javaslat: 
Felnőtt férfiaknak naponta 1 filmtabletta.

201_22_NP_H_MAXIMAG_PINGVIN.indd   1201_22_NP_H_MAXIMAG_PINGVIN.indd   1 2022.07.14.   17:35:422022.07.14.   17:35:42

Jó közérzetJó közérzet
a változókorbana változókorban

Étrend-kiegészítő tabletta vitaminokkal, 
ásványi anyagokkal és gyógynövényekkel

Hőhullámok? Ingerlékenység?

24 órás 
komplex rendszer

nappali és éjszakai 
tabletta 

egy dobozban

Az árak 2022.08.01-től 2022.08.31-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.

Forgalmazza: Dr. Theiss Naturprodukt Kft. | 1116 Budapest, Barázda utca 42. | info@naturprodukt.hu | www.naturprodukt.hu

DuoFemin 
étrend-kiegészítő 

tabletta 
(28x+28x)

Eredeti ár: 4.929 Ft
Pingvin ár:

3.899 Ft
Egységár: 69,63 Ft/db

-21%

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

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

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

203_22_NP_H_DUOFEMIN_PINGVIN.indd   1203_22_NP_H_DUOFEMIN_PINGVIN.indd   1 2022.07.14.   17:42:442022.07.14.   17:42:44
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De vajon tényleg indokolt ez a megszorítás? Nos, nem muszáj el-
méleti fejtegetésre alapozni, ugyanis ebben a témában is végeztek 
klinikai vizsgálatokat. Az egyik ilyen vizsgálatban 50 egészséges, 
rendszeres kávéfogyasztó férfi vett részt. A vizsgálat első felében, 
ami három napig tartott, a férfiak fele 4×2 dl kávét, másik csoport-
juk ugyanennyi vizet ivott naponta (a szokásos vízfogyasztáson 
kívül). A kávéfogyasztást úgy állították be, hogy testsúlykilogram-
monként 4 mg koffeint fogyasszanak naponta (ez kb. 3-4 átlagos 
presszókávénak felel meg egy átlagos testsúlyú férfi esetén). 
A vizsgálat második felében (ami szintén 3 nap volt) a csoportok 
felcserélődtek. Az ilyen keresztezett vizsgálatok előnye az, hogy 
kiküszöbölhető az a torzítás, ami a két csoportba osztott résztvevők 
eltérő adottságaiból adódik.
A vizsgálat eredménye szerint a kávéfogyasztás nem befolyásol-
ta a test víztartalmát, a vizelettérfogatot, a vizelet sűrűségét, a 
hematológiai paramétereket, beleértve az ozmolalitást (elektro-
litokat és anelektrolitokat egyaránt tartalmazó oldatok koncentrá-
ciójának jellemzésére használatos fogalom) is. 
Kávéfogyasztás esetén a vizelet nátriumtartalma magasabb volt. 
Ez utóbbi megfigyelés nem meglepő, ugyanis a koffeinről ismert, 
hogy fokozza a nátrium ürítését. A koffein vizelethajtó hatása 
azonban – a vizsgálat tanúsága szerint – nem elég jelentős ah-
hoz, hogy a vizelettérfogatot, és ami még fontosabb, a test víz-
tartalmát érdemben befolyásolja.
Hasonló eredményre jutott egy rövidebb távú vizsgálat is. Egy 
vizsgálat megállapításai szerint (amely 16 vizsgálat adatait össze-
gezte) a napi mintegy 3 kávénak megfelelő koffeinbevitel mérsé-
kelten (kb. napi 1 deciliterrel) növeli a vizelettérfogatot, ám ha a 
koffeinbevitelt mozgás követi, ez a hatás nem mutatható ki.
Összességében úgy tűnik tehát, hogy a mérsékelt kávéfogyasztás 
(3-nál nem több átlagos kávé) nem jelent számottevő kocká-
zatot a kiszáradás szempontjából. Különösen akkor nem, ha 
hosszú kávét iszunk – vagy ha az eszpresszó vagy ristretto után 
megiszunk egy jó nagy pohár hűs csapvizet.
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Kánikula idején többet izzadunk, ezért  

a vízháztartás egyensúlyának megőrzése 

érdekében a szokásosnál több vizet kell 

inni. Logikusnak tűnik, hogy kerülni kell 

azokat az italokat, amelyek vizelethajtó 

hatásúak – ezért hangzik el ilyenkor 

 az általános tanács, hogy hőhullám 

 idején ne igyunk kávét. 

Dr. Csupor Dezső cikke
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kánikula idején

Nem muszáj korlátozni 

a kávézást



www.vizols.hu

Gondolj
a szemedre!

Ovostechnikai eszköz. Forgalmazza: Penta Pharma Zrt.

22
02

07

szemszárazságra
szemsérülésekre

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

ENYHE
szemszárazságra

SÚLYOS
szemszárazságra

SZARUHÁRTYA
sérülésre

■ Tartósítószer-mentes
■ Természetes hatóanyag
■ Hatékony kezelés

■ Speciális szűrőrendszer
■ Hűtést nem igényel
■ 6 hónapig eltartható

Visol_Pingvin_1_2_210x145_hird_2022.indd   1 2022. 04. 27.   14:32:02

Húgyúti fertőzés tüneteinek csökkentésére 
és megelőzésére, vény nélkül kapható készítmény*.

Forgalmazó magyarországi képviselete: 
Elva Pharma Kft., 4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 5/4.

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

Összetétel: xiloglükán-zselatin, hibiszkusz és propolisz. 

Csak természetesen!

EP kártyára
kapható.

Eredeti ár# :  4.499 Ft
Pingvin ár:

 2.999 Ft
Egységár: 199,93 Ft/db

Az Utipro plus árai:

33%
Megtakarítás: 

# A Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban 
alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.
Akció időtartama: 2022.08.01-31.

* Orvostechnikai eszköz, mely egyben gyógyászati segédeszköznek is minősül. CE0373

210x145 UTIPROPLUS-Pingvin.indd   1 2022. 07. 15.   12:43
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Elkészítése:Hozzávalók 4 személyre:

•	 1	fej	karfiol
•	3,5	dl	főzőtejszín
•	 só	és	bors	ízlés	szerint
• 30 dkg füstölt sajt
• 1 tk. Cayenne-bors

A	karfiolt	rózsáira	
szedjük,	majd	bő	
vízben	félpuhára	
főzzük.	Akkor	jó,	
amikor a villát 
bele tudjuk szúrni. 
A	karfiolrózsákat	
hőálló	edénybe	he-
lyezzük,	a	fűszerek-
kel egybeforgatjuk, 
majd ráöntjük a 
főzőtejszínt,	végül	
pedig	reszelt	sajttal	
beborítjuk.	A	karfiolt	
180	fokosra	elő-
melegített	sütőben	
20-35	perc	alatt	
megsütjük,	így	szép,	
aranybarna	színt	
kap.	

Hozzávalók:

 

Csőben sült karfiol

Citromfagylalt  
mentával
Íme egy fagyirecept, ami akkor is tökéletesen elkészíthető, 
ha nincs otthon fagylaltgép. Ilyenkor keverjünk bele kevés 
alkoholtartalmú italt, lapos tálban tegyük a mélyhűtőbe,  
és időnként villával lazítsuk fel. Így is nagyon finom lesz!

A kiadós finomság önálló fogásként is  
az asztalra kerülhet, de köretként is kínálható.

•	 1.5	dl	víz
•	 10	dkg	cukor
•	 175	g	joghurt	(vagy	kefir)
•	 1	dl	habtejszín
•	 1	citromból	nyert	citromlé
•	 1	citromból	nyert	citromhéj
•	6	db	menta	(levél)
•	citromfű	ízlés	szerint

R E C E P T E K

A	vízből	és	a	cukorból	sziru-
pot	főzünk.	Belereszeljük	a	
jól	megmosott	citrom	héját,	
belefacsarjuk	a	levét	is.	Jól	
lehűtjük,	majd	hozzáöntjük	a	
joghurtot,	a	félig	felvert	tejszínt	
és	az	apróra	vágott	mentát.	Az	
egészet	a	fagylaltgépbe	öntjük,	
és	bekapcsoljuk.	Ha	elkészült,	
jól	lehűtött	tálkába	vagy	kely-
hekbe adagoljuk, mentalevéllel, 
esetleg	tejszínhabbal	tálaljuk.	
Fagyigép	híján	kevás	alkoholt	
adjunk	hozzá,	villával	lazítsuk.

Forrás: www.sobors.hu

Elkészítése:
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 Szokott kávézni? Mennyit iszik belőle naponta?

Nem szoktam. Semmilyen koffein-
tartalmú italt nem fogyasztok.

Márta (47),   
számviteli	ügyintéző,	Karcag

Anikó (78),    
nyugdíjas,	Szeged

Kávét nem iszom, de időnként 
koffeinmentes cappuccino-t igen.

16 éves koromtól rendszeresen iszok 
kávét. Szeretem az illatát, hangulat-
javító hatását. Fiatalabb koromban 
napi hármat ittam. Jelenleg – a 
mértékletességet betartva – kettőt 
fogyasztok naponta, természetesen 
cukor nélkül. 

Bizonyos mértékig megszokás is. Egy 
kávét iszom naponta. Főzött kávét. 
Nem szoktam többet, mert úgy vagyok 
vele, nem kell doppingolni a szívem. 
De egy kávé az jólesik. 

Gergő (28),  
adminisztrátor,	Karcag

Irma (70),  
nyugdíjas	tanár,	Szeged

www.keresztrejtveny-reklam.hu

INDA
ALKOHOL

GYÖKE

INVERZ

KNOCK
OUT

UTALÁS,
CÉLZÁS

ÁTMÉRŐ
JELE

HARCI
KUTYA

VILÁGOS
SZÍNŰ LÓ

UJJATLAN
KÖPENY

ÁRAM-
FORRÁS

SZÍNIG
LESZ

KELET

OROSZ
IGEN

BOTRÁNY

HÚST
BEVAGDAL

KEDÉLY,
LELKI-

ÁLLAPOT

SÓVÁROG

KIVÁLÓ

ILLATOS
VIRÁG

ÉJSZAKA

GŐG
RÉSZE!

OLASZ
FOLYÓ

POFON
TRÉFÁSAN

FELSŐ
VÉGTAG
RÉSZE

MUZSIKA

GYENGE
BOR

MELY
DOLGOK?

PILLANGÓ
NÉPIESEN

VÉLEMÉNY

PÁRATLAN
DUNA!

MENETEL

MEG-
FEJTÉS 2.

IPSZILON!

ZAMBIA
AUTÓJELE

TÁR

VILÁGMIN-
DENSÉG

CÉLBA JUT

ÉLESET
KIÁLT

ÜVEGCSE

RÉZTAR-
TALMÚ

ÁSVÁNY

DÖNT
NÉPIESEN

ÁLLATÖVI
JEGY

SZERETNE
BELŐLE

NŐI NÉV

ÜDVÖZLÉS
SZAVA

KÓBOR
HANGZÓI!

NÉMA KÍN!

... STEP
(TÁNC)

RÓMAI 50

KÖZÉPEN
KOHOLT!

BALATON
LEFOLYÓJA

CSECSE-
BECSE

... FERRARI
(AUTÓGYÁR

ALAPÍTÓ)

DAL

BAGOLY-
FAJTA

MEGADOTT
ÉRTÉK

JÓD
VEGYJELE

DOKTRÍNA

KÖNYÖ-
RÖG

HÚZOTT

KÁLIUM
VEGYJELE

ÉRDEKTE-
LENSÉG

ERIKA
BECÉZVE

VERSTAN
RÉSZE

AZ ELEJÉN
ÓCSKA!

INNEN
MÁSHOVA

FAKAD

MAGA

SZINTÉN
FÉL GYEP!

ENERGIA

LELOM-
BOZZA

RÓMAI 1

OSZTRÁK
AUTÓJEL

MÁS
KÖZEPE!

N

Az élet olyan, mint egy
fagylalt

.... !
(Maria Fontaine)

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: 2022.08.31.  
Sorsolás: 09.09. Csomag tartalma: Gyömbér instant tea mézzel ízesítve DR.CHEN (20x10g), Gyömbér szelén kapszula DR.CHEN).  
A Pingvin magazin XII. évfolyam 8. számában szereplő nyereményjáték nyertese:  Szabó Bettina

1A teve  A teve  
Egyszer egy teve mit gondolt, mit nem magában, fa-
képnél hagyta a gazdáját, s elindult világgá. Kötőfék 
volt a fejében, s a kötőfék hosszú szára vonszolódott 
a földön utána. Meglátja ezt egy kis egerecske, s – 
hopp! – szájacskájával megfogja a kötőfékszárnak a 
végét, hirtelen elébeiramodik a tevének, s megy előt-
te, mintha ő vezetné.
– Na lám – cincogott a kis egér –, micsoda egy erős 
egér vagyok én!
A teve nem szólott semmit, csak mosolygott magá-
ban, s szép csendesen mendegélt a hencegő egerecske 
után. Az meg csak cincogott tovább:
–  Szép, szép, ó de szép,
 én vezetem a tevét!
Így cincogott, hencegett az egerecske, de egyszerre 
csak torkán akadt a nóta. Az ám, egy nagy folyó part-
jára értek: nosza, egerecske, vezesd át ezen a tevét!
– Előre, előre! Mit álldogálsz, hős egér? Vezess át a 
folyón, hisz csak térdig ér! – szólalt meg a teve.
Felelte az egerecske:
– Van eszem, hogy nem teszem,
 mély ez a víz énnekem!
– No, mindjárt megmutatom, hogy nem mély – mon-
dotta a teve, s azzal bement a folyóba, megállott a 
közepén.
–  Látod-e, te kis egér,
 a folyó csak térdig ér!
– Az ám, neked, de nekem! – válaszolt a kis egér.
–  Ami neked térdig ér,
 megfúl abban az egér.
Így cincogott, aztán könyörgésre fogta:
–  Gyere vissza, végy hátadra,
 vígy által a túlsó partra!
– Jól van – mondotta a teve –, általviszlek, de előbb 
fogadd meg, hogy nem hencegsz többet.
Azt cincogta, nyöszörögte a kis egér:
–  Esküszóval fogadom,
 magam többre nem adom,
 mint amennyit ér,
 egy kicsi egér.
– Úgy legyen – mondotta a teve, s átvitte a folyón az 
egerecskét.

egéregérazaz++

Rejtvény
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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 rugalmasságának, valamint  
az egészséges ízületek fenntartásához.  

Napi 1 kapszula!
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres ProBio6   
kapszula, 30 db
Élőflórát tartalmazó  
étrend-kiegészítő készítmény  
6 baktériumtörzssel.  
Garantált 5 milliárd csíra  
kapszulánként.
Étrend-kiegészítő készítmény.

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

Béres C-vitamin 500 mg  
filmtabletta, 100 db
C-vitamin hiányos állapotok kezelésére.
Vény nélkül kapható aszkorbinsav-tartalmú gyógyszer.

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

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

Béres Szépségvitamin+Q10   
filmtabletta, 30 db
Komplex készítmény 15 hatóanyaggal!  
A Béres Szépségvitamin+Q10 filmtabletta  
hatóanyagai hozzájárulnak a haj, a köröm,  
valamint a bőr normál állapotának fenntartásához.
Étrend-kiegészítő készítmény.

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.

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

KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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