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„Gyapjasodik a / kicsi őz: / észre se vettük, / itt 
az ősz.” Kányádi Sándor Szeptember című ver-
séből idézve köszöntöm legújabb lapszámunk 
olvasóit. A nyártól lassan búcsúzunk, de nem 
érdemes búcsúzni a testmozgástól, a tomboló 
kánikula után megéri túrázni, a természetben 
gyönyörködni. A séta kényelmes cipőben az 
igazi! Ezt azok tudják leginkább, akik régóta 
bütykösödéstől szenvednek. A lábfejdeformitás 
ezen típusa a magas sarkúnak, a túlsúlynak tud-
ható be. Beszéljünk komolyan rovatunk cikke a 
bütyök megelőzéséről, kezeléséről szól.
A mozgásnál maradva a gyerekeket úszás-
ra buzdítjuk. A Gyereksarokban ezúttal egy 
olyan úszásra hívjuk fel a figyelmet, amely a 
babaúszás és a gyermek úszásoktatás között 
helyezkedik el, és a 1,5–5 éves csöppségeknek 
javasolt.
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A keresztnevek divathullámait meglovagolva 
egyik Életmód rovatunkban összegyűjtöttük, 
mely férfi és női keresztnevek voltak a leg-
kapósabbak az elmúlt évtizedekben, persze a 
mai kedvencekről is szólunk. 
A tisztaság fél egészség, tartja a mondás. 
Csakhogy sokáig cseppet sem volt népszerű 
tevékenység a fürdés és a mosakodás. Össze-
foglalónk letűnt korok érdekes szokásait idézi 
meg.
Schulek Elemér neve a hazai gyógyszer- 
ellenőrzés kifejlesztőjeként lehet ismerős. 
Múltidéző rovatunk a késmárki születésű  
patikusról szól.
Olasz Anna nevétől volt hangos a sajtó a júniu- 
si, hazai megrendezésű vizes vb-n: a szegedi 
úszónő ezüstérmet szerzett a magyar vegyes 
váltóval. A Portré vendége a napokban 29. 
életévét betöltő sportoló.
Szeptemberi számunkból sem hiányozhatnak 
a receptek, a rejtvény. Kínálunk mesét, játékos 
feladványt. Mindehhez jó lapozgatást 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! 
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Győri Vilmos tér 1.

szeptember

Kedves Olvasó!
Reformházunk Orosháza központjában, közvetlenül a Pingvin Patika szomszédsá-
gában, a Győri Vilmos tér 1. szám alatt található. Üzletünk hétfőtől péntekig 8-tól 
18-ig, szombaton 8-tól 12-ig tart nyitva. Nemrég megújult, 4 fős csapatunkkal vár-
juk kedves meglévő és leendő vásárlóinkat.

Szorosan együttműködve próbáljuk vásárlóink igényeit teljes mértékben kielé-
gíteni, legyen szó étrend-kiegészítőkről, gyermekvitaminokról, gyógyhatású ké-
szítményekről, gyógynövényes krémekről, kozmetikumokról, állatgyógyászati 
készítményekről, különleges táplálkozásról. Készleteink folyamatosan bővülnek, 
mindent igyekszünk rövid időn belül beszerezni az igények alapján, hiszen egyre 
több a magára odafigyelő, egészségtudatos ember. 

Reformüzletünk étrend-kiegészítők széles választékával, illetve cukor-, glutén-, 
tej- és tojásmentes élelmiszerekkel várja vásárlóit. Magas színvonalú, bőrgyógyá-
szok által javasolt kozmetikumokat forgalmazunk. Precízen tájékoztatjuk az érdek-
lődőket, igyekszünk őket személyes jó tanácsokkal ellátni, koruknak, bőrtípusuk-
nak és problémájuknak megfelelően.

Szabadpolcainkon hatás szerinti csoportosításban helyeztük el a termékeket, 
amelyeket jól láthatóan feliratoztunk, így segítve a könnyebb eligazodást. Havonta 
nyílik lehetőség ingyenes haj- és fejbőrvizsgálatra, amelyet szakképzett kolléga-
nőnk végez. Rendszeresen megjelenő kiadványainkban szereplő akciós termé-
keink, a bónuszpontok gyűjtése és a kuponbeváltás, az egészségpénztár-kártyás 
értékesítés lehetősége sok vásárló érdeklődését felkelti, és betérnek hozzánk.

Köszönjük vásárlóink bizalmát.

Várunk mindenkit továbbra is szeretettel!

Az orosházi Pingvin Reformház dolgozói

orosházi
Reformház



A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, 

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Könnyedén KEZELI  

      az ALLERGIA TÜNETEIT,

                álmosító hatás nélkül!
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Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.com
Lordestin® Akut 5 mg dezloratadin hatóanyagú, 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/DAD9IQ, Lezárás dátuma: 2022.08.03.

KEZELI

Pingvin ár: 1499 Ft

Eredeti ár: 1979 Ft
Megtakarítás: 480 Ft
Egységár: 49,97 Ft/db

24%

Lordestin Akut® 
5mg/� lmtabletta (28x)

Az árak 2022.09.01-től 2022.09.30-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.
Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott 
legalacsonyabb ár.

lordestin_akut_210x290_2022aug_ujlezaras.indd   1lordestin_akut_210x290_2022aug_ujlezaras.indd   1 2022. 08. 03.   7:38:052022. 08. 03.   7:38:05
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1959-ben a László, István, József, János, 
Ferenc, Sándor, Gábor, Zoltán, György,  
Tibor; illetve az Éva, Zsuzsanna, Mária, 
Katalin, Ágnes, Judit, Erzsébet, Ildikó, Ilo-
na, Edit volt a legnépszerűbb. 
1979-ben a férfinevek sorát a Zoltán, Attila, 
Péter, Gábor és András; a női neveket  
a Krisztina, Andrea, Mónika, Katalin és az 
Ágnes vezette. 

Ez a divat – 80-as évek
1983–87 között a női nevek nagyrészt a di-
vatnevek közül kerülnek ki. A Katalin mö-
gött gyakoriságban az Anita, Andrea, Niko-
lett, Tímea a sorrend. A fiúk ekkor is 
hagyományosabb neveket kaptak: Gábor, 
Tamás, Péter, Zoltán, László.
Ebben az öt évben – a húsz évvel korábbi 
listához képest – húsz-harminc hellyel ke-
rült előbbre az Adrienn, Renáta, Dóra, 
Anett, Nóra, Zsanett, Nikolett. A férfiaknál 
népszerű volt a Balázs, András, Gergely, 
Dávid, Máté, Márk, Márton, Bence, Kris-
tóf, Áron, Ábel, Milán. 

Bejött a különleges és ritka
Nagyon megnőtt a ritka keresztnevek szá-
ma is, hiszen 1983–87 között 1088 női és 
924 férfinevet anyakönyveztek. Például 
Szamanta, Paméla – egyenesen a televíziós 
sorozatokból.
A különleges, ritka, többnyire külföldi ne-
vek iránti érdeklődés megugrott, bejött  
a Dzsenifer, Dzsesszika, Bonita, Leonetta. 
Mások szerették volna ezeket az idegen ere-
detű neveket eredeti helyesírásban beje-
gyeztetni, ám ez a magyar anyanyelvűek 
számára nem lehetséges, mert csak magyar 
helyesírással, a kiejtésnek megfelelő formá-
ban anyakönyvezhetők (ilyen a Ivett, 
Zsanett, Krisztián, Nikolett, Babett, Mir-
jam, Vivien).

Bence és Anna tartós sikere 
A 2010-es évek adataiból kiderül, hogy da-
cára a több ezer választható névnek, a szü-
lők 80 százaléka a leggyakoribb 100-100 
női és férfinév közül válogat. A férfinevek 
esetében évek óta nincs változás, ahogy 
2010-ben, úgy 2019-ben is a Bence név áll 
a leggyakrabban adott nevek élén – ez a név 
2003 óta a leggyakrabban adott férfinév. 
A 2. és 3. helyen a Máté és a Levente oszto-
zott, de 2018-ban feljött a Dominik is. 
2019-ben ismét Bence–Máté–Levente lett  
a sorrend. A lányoknál 2016-ig az első há-
rom helyen álló név ugyanaz volt: Jázmin, 
Anna, Hanna.
A 2021-es évben a legnépszerűbb utónevek 
szinte változatlanok. Az Olivér viszont egy-
re kelendőbb. A lányok sorrendje: Hanna, 
Zoé, Anna, Léna, Luca.

A névdivat a nemesség és a városi polgárság 
köreiben jelentkezett először, és csak nagyon 
lassan, néhány évtizedes késéssel jutott el a 
parasztsághoz. A falusi közösségek konzervatív 
névadási szokásai – a szülők, nagyszülők 
keresztnevének öröklése – sokáig útját állták  
a különleges hangzású, ritka nevek terjedésének. 

Legnépszerűbb

keresztneveink

Ezredfordulós lista
A 2001-ben született fiúgyermekek eseté-
ben leggyakoribbak a Bence, a Dániel, a 
Dávid, a Máté és a Tamás.
A régies magyar nevek népszerűségi sor-
rendje: Bence, Zsolt, Levente, Csaba, Sza-
bolcs, Botond, Zsombor, Soma, Bendegúz, 
Csongor, Árpád, Csanád, Hunor, Koppány, 
Álmos, Kende, Előd, Vajk, Bulcsú, Örs.
A bibliai nevek közül az Ádám, Benjámin, 
Ábel, Boldizsár, Mózes, Ábrahám, Lukács, 
Noé volt a legkedveltebb.
A 2001-ben született leányoknál ezernél 
több esetben fordul elő a Viktória, a Vivien, 
400–1000 esetben szerepel az Alexandra,  
a Petra, a Laura, a Nikolett, a Dorina,  
a Klaudia, a Kitti, a Bianka, a Dzsenifer,  
a Vanessza, a Cintia, a Dominika.
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Akciós termékek a                  -től

Az akció 2022. szeptember 1-től 30-ig érvényes a Pingvin Patikákban. 
* Érvényes: 2022.08.16.-2022.09.30.
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.  BERES2209ADPI

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

www.beres.hu

Béres Vas Vital  
filmtabletta, 30 db
A vas hozzájárul a fáradtság és kifáradás 
csökkentéséhez és a normál szellemi 
működés fenntartásához. A Béres Vas Vital 
komplex készítmény 6 hatóanyaggal.
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres Szelén Vital  
filmtabletta, 30 db
A szelén hozzájárul a pajzsmirigy és az 
immunrendszer megfelelő működéséhez. 
A Béres Szelén Vital filmtabletta 100 µg 
szelént szerves formában, illetve cinket  
és 3-féle vitamint tartalmaz. 
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres Vita-D3 Forte 
3200 NE   
tabletta, 60 db
A D-vitamin hozzájárul az egészéges 
csontozat, fogazat és izomfunkció 
fenntartásához, emellett szerepet játszik  
az immunrendszer megfelelő működésében is.
Étrend-kiegészítő készítmény.

Actival Extra  
filmtabletta, 30 db
Készülj az őszi időszakra az Actival Extra támogatásával! 
31 hatóanyag, vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, 
bétakarotin, lutein és likopin. Actival Extra. Csak így tovább  
az egészségedért!
Vény nélkül kapható gyógyszer.

C-vitamin Béres 1000 mg  
filmtabletta, 30 db
Magas hatóanyag-tartalom:  
1000 mg C-vitamin  
filmtablettánként
Vény nélkül kapható  
aszkorbinsav-tartalmú gyógyszer.

Béres C-vitamin 500 mg  
filmtabletta, 30 db
C-vitamin hiányos állapotok kezelésére.
Vény nélkül kapható aszkorbinsav-tartalmú gyógyszer.

Actival Gumivitamin 
felnőtteknek   
gumitabletta, 50 db
Megújult összetétel! Cukormentes 
multivitamin, természetes aromával.  
Az A-, B6 -, B12 -, C-, D3 -vitamin 
folsav és cink hozzájárulnak az 
immunrendszer normál működéséhez.
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres Magnézium 
Komplex   
filmtabletta, 50 db
Komplex készítmény, 250 mg 
magnéziummal és 5 féle B-vitaminnal 
fokozott fizikai megterhelés esetén.  
A magnézium hozzájárul a fáradtság  
és kifáradás csökkentéséhez. 
Étrend-kiegészítő készítmény.

PINGVIN ÁR
1 699 Ft

Eredeti ár: 2 389 Ft
33,98 Ft/db

-29%

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

KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

PINGVIN ÁR
2 499 Ft
Eredeti ár: 3 269 Ft

83,3 Ft/db

-24%

PINGVIN ÁR
3 599 Ft
Eredeti ár: 4 899 Ft

71,98 Ft/db

-27%

PINGVIN ÁR
1 099 Ft
Eredeti ár: 1 489 Ft

36,63 Ft/db

-26%

PINGVIN ÁR
899 Ft

Eredeti ár: 1 129 Ft
29,97Ft/db

-20%

PINGVIN ÁR
1 699 Ft

Eredeti ár: 2 269 Ft
56,63 Ft/db

-25%

PINGVIN ÁR
1 699 Ft

Eredeti ár: 2 359 Ft
56,63 Ft/db

-28%

PINGVIN ÁR*

1 799 Ft
Eredeti ár: 2 609 Ft

29,98 Ft/db

-31%

7751_Pingvin hirdetes hatoldal szeptember 1/1_02.indd   17751_Pingvin hirdetes hatoldal szeptember 1/1_02.indd   1 2022. 08. 09.   16:072022. 08. 09.   16:07
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Sulikezdés

...hogy biztosan jól
kezdődjön az iskola!

AZ ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, 
VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.
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Szabaduljon meg a fejfájástól!
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ÉVES KORT
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*L*L
ibuprofént 

tartalmaz 

tablettánként

400  mg400  mg

Vény nélkül kapható, ibuprofén hatóanyagú gyógyszer.

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

*20 testtömeg-kilogramm felett

FÁJDALOM ÉS LÁZ
        CSILLAPÍTÁSÁRA
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Úszás 
gyermekkorban

Az úszás babakorban, 
kisgyermekkorban, 

kamaszként és 
persze felnőttként is 
ajánlott. Ha az orvos 

szerint indokolt, 
gyógyúszásra is járhat 
a csemete. Dióhéjban  

a kisgyermekkori 
úszás lehetőségeiről.

Úszás receptre
A gyógyúszás számos betegség esetén in-
dokolt, például szív- és érrendszeri betegsé-
gek (például gyermekkori magas vérnyo-
más), krónikus légzészavarok (asztma), 
gerinc- és mellkasdeformitások (például 
gerincferdülés, tartáshibák, ízületi betegsé-
gek), elhízás esetén.
Feladata, hogy a has, a hát, illetve a medence 
izmait erősítse és felkészítse az erősítő célza-
tú gyógytornára. A lányoknál a gerincferdü-
lés gyakoribb, mint a fiúknál. Ennek magya-
rázata hormonális okokban keresendő.

– A kamasz korú lányoknál, kimondottan 
abban az időszakban, amikor a kislányból 
nagylány lesz, és megkezdődik a nemi érés, 
bizonyos hormonhatások miatt ízületi lazu-
lás következik be. Ez kihat a gerincre is. A 
gerincferdülés már ekkor kialakulhat. Pre-
ventív céllal ezért fontos az időben elkez-
dett rendszeres úszás. Ha már kialakulóban 
van a gerincprobléma, az idejében megkez-
dett gyógyúszás segíthet a korrekción – ma-
gyarázza dr. Kovács Milán ortopéd trau-
matológus, sport- és mozgásszervi 
szakember.

A gyógyúszás fejleszti a has, a medence és 
a hát izomzatát, valójában minden izmot. 
Az úszással elérhető megfelelő nyújtás és 
lazítás nem csak a gerincnek tesz jót: az ízü-
letek rugalmasságát növeli, és ezzel együtt 
az állóképességet is. Úgy mozgatja át a tes-
tet, hogy közben nem terheli meg az ízüle-
teket, a csigolyákat.

Babaúszás mindenáron?
Persze az úszás nemcsak különböző 
egészségi problémák miatt javasolt, 
egészségmegőrző hatásáról is ismert. 
Többek szerint ezért sem lehet elég korán 
kezdeni, erre remek példa a babaúszás. 
Bizonyított és vitathatatlan tény, hogy  
a néhány hónapos korban elkezdhető 
„úszás” erősíti az izmokat, edzi a légző- 
rendszert és a keringést, erősíti az immun-
rendszert. Ugyanakkor a szakemberek 
egyik tábora nem pártolja az idejekorán 
megkezdett lubickolást: a baba esetleges 
túlerőltetése, az esetleges fertőzések miatt 
óvatosságra intenek. Az úszásoktatók sok-
szor azt javasolják a szülőknek, várják 
meg az egészséges gyermek 5 éves korát, 
akkor érdemes elkezdeni a barátkozást az 
úszással. De mi van akkor, ha a szülő nem 
akar addig várni?

Az eredmény: kreativitás
Ma már létezik olyan, gyermekek számára 
kifejlesztett úszásfoglalkozás is, amely 2 
éves korban is biztonsággal elkezdhető – 
mondja Kovács Milán. – Ez a Manhattan-
ben évek óta kipróbált, a babaúszás és a 
hagyományos úszásoktatás között elhelyez-
kedő módszer óriási vízbiztonságot ad a 
kicsiknek, legyőzi a víztől való félelmet. 
Igazolt tény, hogy a ma már hazánkban – 
többek között Szegeden – is elérhető mód-
szernek köszönhetően kreatívabb, jobb tel-
jesítményt nyújtó lurkók másznak ki a 
medencéből.

Az első lépés a vízbiztonság felé
E speciális módszer azzal a korosztállyal fog-
lalkozik – 2, 2 és fél éves kortól a betöltött 6. 
éves korig –, amely csoportra egyetlen úszóis-
kola sem specializálódott. Az életkorhoz iga-
zodva speciális megközelítést alkalmazva ta-
nítja a kicsiket, kifejezetten jó hangulatú 
légkört teremtve ahhoz, hogy biztonsággal 
tanulhassanak meg úszni a gyerekek. De nem 
csak ezért hasznos.

Előkészíti az úszást
A korai vízbiztonság mellett óriási előnye, 
hogy 6 évesen legalább egy úszásnemet jól 
ismerő gyermek érkezik az idősebb korosz-
tályra szakosodott, következő úszóedző szár-
nyai alá.

Már babakorban érdemes megszokni a me-
dence vizét, akár egyéves kor előtt is, ott 
még a szülő bemehet a vízbe a gyermekkel. 
Nagyjából 3 éves kortól a szülő már csak 
bekíséri a gyermeket a medence széléig, 
majd a foglalkozás végén a kicsiért megy.

A gyógyúszással szemben itt nincs kifeje-
zett célcsoport. 
– Azon szülők gyerekeinek lehet ez remek 
oktatási forma, akik szeretnék, hogy a 4 
évesüket a vízparton parton ne kelljen fo-
lyamatosan „helikopterezni”, hanem akár 
egy kávéra is leülhessen a felnőtt 5 méterre 
a víztől, természetesen nem veszítve szem 
elől a kicsit – hangsúlyozza Kovács Milán.

Pancsolni, lubickolni minden kicsi szeret, 
akkor is, ha az úszást a legtöbb baba néhány 
hónapos korára elfelejti. A víz ellazít, át-
mozgat, jótékonyan hat az idegrendszerre 
– életkortól függetlenül. Persze nem csak 
ezért egészséges.



Új lehetőségek a női panaszok gyors, 
előzetes felismerésére – otthon is!

Gyógyászati segédeszközök. CE 0483
Forgalmazza: A-Lab Pharma (Arvali Kft.) 
1054 Budapest, Szabadság tér 7. I. em. 

Az akció időtartama: 2022. 09. 01 - 09. 30. 
Érvényes a Pingvin Patikákban. 
Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 
30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.

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

myCARE Húgyúti 
fertőzés gyorsteszt

myCARE Chlamydia

Húgyúti gyulladásra és fertőzésre 
utaló tünetek esetére (kellemetlen 
fájdalmas vizelés, csípő fájdalom 
vizelés esetén)

Az egyik leggyakoribb nemi 
betegség, a Chlamydia trachomatis 
kimutatására.

A korai, gyakran tünetmentes vagy 
enyhe tünetekkel járó fertőzés 
kimutatására is.

A női fertőzések eredete sokáig 
ismeretlen lehet, tünetek nem mindig 
jelentkeznek. Érdemes először otthona 
kényelmében tesztelni, ezzel sokkal 
hamarabb jut információhoz. 

2 teszt / doboz

1 teszt / doboz

2 teszt / doboz

1 teszt / doboz

Eredmény 
15-20 perc 

alatt!

A 3 leggyakoribb 
paraméter kimutatása 

(fehérje, nitrit, 
fehérvérsejt)

Eredmény 
1 perc alatt!

Pingvin ár: 2599 Ft
Eredeti ár: 3549 Ft 
Megtakarítás mértéke 27%
Egységár: 1299,50 Ft / teszt

Pingvin ár: 3899 Ft
Eredeti ár: 5219 Ft 

Megtakarítás mértéke 25%
Egységár: 3899 Ft / teszt
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Ha a vizelés hirtelen kellemetlenné, fájdal-
massá válik, érdemes azonnal átgondolni a 
lehetséges okokat. A nők ilyenkor leggyak-
rabban húgyúti fertőzéssel állnak szemben, 
mely ötből legalább négy felnőttet érint éle-
te során. A gyulladásos betegséget vírusok, 
baktériumok és gombák okozzák. Az anató-
miai jellemzők miatt leginkább a nők érin-
tettek: a rövid húgycső segíti a baktériumok 
megtelepedését, így könnyebben és gyor-
sabban jutnak feljebb a kórokozók. A beteg-
ség kialakulására egyéb tényezők is hajla-
mosíthatnak, például az immunrendszer 
legyengülése, krónikus betegségek, váran-
dósság, változókor, stb. 

A patikákban elérhető prémium minőségű 
gyorstesztek segítségével otthon is könnyen 
és diszkréten azonosíthatók ezek a fertőzé-
sek. A húgyúti fertőzés teszt azon alapszik, 
hogy a fertőzésmentes nők vizeletében nem 

található fehérje, fehérvérsejt és nitrit; a 
teszt fertőződés esetén ezek jelenlétét mu-
tatja ki. Ha a vizeletbe mártott teszten bár-
melyik csík egy percen belül elszíneződik, 
akkor a teszt pozitív, és érdemes azonnal 
orvoshoz fordulni. Ha a teszt eredménye 
megerősíti a húgyúti fertőzést, akkor az 
rendszerint könnyű lefolyású, antibioti-
kummal tökéletesen kezelhető. A Chla- 
mydia-tesztet egy tampon segítségével 
gyerekjáték elvégezni; a kinyert oldatból 
elegendő két cseppet a tesztkazettába csep-
penteni, majd 15 percet várni. 

Ha valamit mégis „összeszed”  
az ember 
A nemi úton terjedő betegségek közül a 
Chlamydia trachomatis nevű baktérium 
a leggyakoribb, mivel a fertőzöttek három-
negyede tünetmentes, így észrevétlenül ad-
ható tovább. Ezért minden aktív nemi életet 

élő személy érintett lehet; különösen a fia-
talok és a partnerüket gyakran váltogatók 
a veszélyeztetettek. Kezeletlen fertőzés 
esetén a Chlamydia akár évekig is életké-
pes maradhat a petevezetékben és a belső 
nemi szervekben. Ennek meddőség és mé-
hen kívüli terhesség is lehet a következ-
ménye, vagy szülés közben a szülőcsator-
nán áthaladó magzat is megfertőződhet. 
Bár a Chlamydiát nemi betegségként is-
merjük, vannak típusai, amelyeket szexuá- 
lis érintkezés nélkül, például egy uszodá-
ban is elkaphatunk (pl. kötőhártya- 
gyulladás). 

A következő tünetek jelentkezésekor va-
lószínűsíthető, hogy Chlamydia fertőzés-
sel van dolgunk: gyakori vizelési inger, 
fájdalmas vizelés, alhasi fájdalom, sárgás, 
nyákos váladék vagy közösüléskor fellépő 
fájdalom. Pozitív teszt esetén javasolt ér-
tesíteni a partnert is. 

Fertőzéses tünetek észlelésekor sok nőnek gondot okoz  
azonnal orvoshoz fordulni. Gyakran napok telnek el, mire eljut  
a rendelőbe, elkészül a diagnózis és megkezdődhet a kezelés. 

Az időnként láthatatlan női intimfertőzések 
bármikor megjelenhetnek 

Elkerülni nehéz,  
azonosítani egyre könnyebb

életmód 12



VISZLÁT, VÁLTOZÓ-
KORI PLUSZ KILÓK!

Keserű narancs tartalma a zsír- és a 
szénhidrát anyagcserét, míg a kóladió a 

súlycsökkentést és a zsírégetést támogatja.
Krómtartalma hozzájárul a normál 

vércukorszint fenntartásához. 
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AZ AGY
VITAMINJA!

Halolaj (DHA)* tartalma az agyműködést, a benne 
lévő ginzeng a memóriát és a koncentrációt 

támogatja, ráadásul lecitint is tartalmaz. 
*A kedvező hatás 250 mg dokozahexaénsav (DHA) 

napi bevitelével érhető el.

Eredeti ár: 4 139 Ft
Megtakarítás: 840 Ft (20%)
Egységár: 54,98 Ft/db
Akció időtartama: 2022.09.01.-09.30.

Pingvin ár:

3 299 Ft

Eredeti ár: 5 639 Ft
Megtakarítás: 1 840 Ft (33%)
Egységár: 63,32 Ft/db
Akció időtartama: 2022.09.01.-09.30.

Pingvin ár:

3 799 Ft

FOGYÁS ÉS
PAJZSMIRIGY
TÁMOGATÁS!

Eredeti ár: 6 999 Ft
Megtakarítás: 2 000 Ft (29%)
Egységár: 83,32 Ft/db
Akció időtartama: 2022.09.01.-09.30.

Pingvin ár:

4 999 Ft

A keserű narancs kivonat hozzájárul a 
súlycsökkentéshez. 

A szelén hozzájárul a pajzsmirigy normál 
működéséhez és az immunrendszer 

állapotának fenntartásához.

*Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.
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Nyáron arra törekedett, 
hogy minél több vitaminnal 
töltse fel a szervezetét. Ez jól 
sikerült, bár egy kis súlyfe-
leslegre is szert tett. Kezdjen 
el tornázni, mozogni! A pén-
zére vigyázzon, túl gyorsan 
folyik ki a kezéből: olyanok-
ra is költ, amire máskor egy 
petákot sem áldozna.

Mostanában igencsak 
hirtelen természete van, 
ezt nem mindenki tudja 
tolerálni. Ne lepődjön 
meg, ha valaki szembe-
síti önmagával. Mielőtt 
reagálna bármire is, 
számoljon el tízig.

Igyekszik békét kötni 
önmagával és másokkal 
is. Ez jó kezdeményezés, 
ugyanis lelki békéjét 
már régen sutba vágta. 
Pihekönnyű lesz a szíve, 
ha minden vitát, korábbi 
sérelmet rendez környe-
zetével.

Szeretne elutazni 
valahová, idén nem sok 
alkalma volt erre. A 
környezetváltozás, az 
új ingerek hiányoznak 
önnek – ehhez azonban 
nem kell nagy távokat 
megtennie, egy új, isme-
retlen, de közeli vidék 
is könnyen lenyűgözheti.

Itt van az ősz, itt van 
újra! Azért ez ne szegje 
kedvét, tartogat még egy-
két szép napot az időjárás 
szeptemberben is. Valójá-
ban az bántja önt, hogy 
nem akaródzik elkapni a 
munka fonalát. Vágjon 
bele, gyorsan megjön 
hozzá a kedve!

Szeret dolgozni, a 
tétlenkedés nem az ön 
műfaja. Azonban kicsit 
túlteljesített az elmúlt 
hetekben, ideje pihenni 
egy kicsit.

Szép hetek vannak ön 
mögött, hálás lehet 
mindazért a jóért, ami 
önt körülveszi. Olykor 
azonban mintha még-
sem venné észre mind-
ezt. Töltsön el egy estét 
magányosan, tisztábban 
fog látni!

Anyagilag egyre jobban 
áll, de hagyja, hogy 
ezt mások kihasznál-
ják. Bánjon okosan a 
vagyonával, elvégre nem 
volt könnyű összehozni 
a javakat.

Egy alapos kivizsgálás-
ra ne sajnálja az időt!  
A hajhullása, a gyenge-
sége, a fáradékonysága 
mögött ki tudja, mi áll. 
És legyen minél többet 
a napon, használja ki 
a nyár utolsó meleg 
sugarait.

A munkájában jól 
teljesít, otthon viszont 
már kevésbé. Kicsit 
elhanyagolja a család 
körüli teendőket, ezt 
nem feltétlenül nézi 
jó szemmel a párja. 
Minden vitájuknak ez az 
alapja.

Alaptalanul sokat ide-
geskedik mostanában, 
a nyugtalanság még 
éjszaka sem hagyja 
pihenni. Sok apró gond 
zavarja, ezek viszont 
valószínűleg maguktól 
megoldódnak majd. 
Legyen türelmes.

Túl sok feladatot vállal 
magára, hagyjon más-
nak is belőle! Ha úgy 
érzi, indokolatlanul 
nagy a teher a vállán, 
dobjon le belőle! 
Mindenki pótolható, és 
nem áll meg az élet ön 
nélkül sem.

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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BIOCO.HU

A DÍJNYERTES 
C-VITAMIN

A BioCo C+D duo filmtabletta Érték & Minőség Nagydíj, valamint „Az Év Terméke Díj 2021” (C-vitamin kategóriában,  
az Inspira Visionary Research 2000 fős lakossági közvéleménykutatása alapján) kitüntető címekkel rendelkezik. 
 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.
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Forgalmazza: Dr. Theiss Naturprodukt Kft. | 1116 Budapest, Barázda utca 42. | info@naturprodukt.hu | www.naturprodukt.hu

Az ár 2022.09.01-től 2022.09.30-ig érvényes a Pingvin Patikákban.

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

* 20 ml ajánlott napi adag bevétele esetén 
a napi beviteli referenciaérték %-a 
felnőttek esetében.

DR. THEISS IRON ENERGY 
100% VASBEVITEL*

Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.
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Dr. Theiss IRON energy 
folyékony étrend-kiegészítő 

vaskészítmény 250 ml
Eredeti ár: 4.039 Ft

Pingvin ár: 3. 099 Ft
Egységár: 12,40 Ft/ml

-23%

Dr. Theiss IRON energy 
folyékony étrend-kiegészítő 

vaskészítmény 500 ml
Eredeti ár: 6.469 Ft

Pingvin ár: 4.899 Ft
Egységár: 9,80 Ft/ml

-24%

* 1 kapszula ajánlott napi adag bevétele esetén 
a napi beviteli referenciaérték %-a 
felnőttek esetében.

Dr. Theiss Iron energy 
étrend-kiegészítő 

kapszula 
30 db

Eredeti ár: 1.409 Ft

Pingvin ár: 1.099 Ft
Egységár: 36,63 Ft/db

-22%

Laktózmentes Kellemesen gyümölcsízűVegán Alkoholmentes Gluténmentes

224_22_NP_H_IRONENERGY_PINGVIN_v2.indd   1224_22_NP_H_IRONENERGY_PINGVIN_v2.indd   1 2022.08.12.   14:54:442022.08.12.   14:54:44
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Az ókorban nagyon népszerű volt fürdőkbe 
járni, fontos politikai kérdések dőlhettek el 
egy-egy fürdőzés alatt például az ókori Rómá-
ban. Fürdőszoba híján a tisztálkodást közös 
fürdőkben oldották meg. A 4–5. században 
még beengedték a keresztényeket a fürdőkbe, 
de elítélték, ha a fürdőket más élvezetekre 
használták. Egy idő után már nem nézték jó 
szemmel, ha nők is jártak ide.

Bűzös középkor
Míg az ókor bővelkedett a szépségápolás és a 
fürdőkultúra vívmányaiban, és a szennyvízel-
vezetés civilizált módját, a csatornázást is fel-
találták, a középkor óriási visszaesést jelentett 
ezen a téren Európában. A pöcegödrök és éj-
jeliedények sötét évszázadaiban a városfalon 
kívülre, folyókba, utcai árkokba vagy egyene-
sen az utcára löttyintették az ürüléket. 
A középkort nem érdekelte a személyes higié-
nia, a rendszeres tisztálkodás szükségességét 
azonban komolyan nem vitatták: tudták, hogy 
a látható kosz másként nem távolítható el a 
testről, és azt is, hogy a láthatatlan szennyező-
dések – például az izzadság –, amelyeket az 
emésztés káros melléktermékeinek tartottak, 
idővel árthatnak az egészségnek, fertőzések 
és az élősködők megtelepedése formájában.
A legtöbb középkori orvos pártolója volt  
a fürdésnek. Úgy gondolták, a rendszeres  
fürdés megelőzheti a betegségeket, továbbá 
gyógymódként is előírták számos panasz ese-
tén, a hólyagkövektől a rosszkedvig. 

Hazai (mosdó)vizeken
Magyarországon a nemesi, főúri lakhelyek-
hez tartozó fürdőházak, mosdótálak és egyéb, 
tisztálkodáshoz használatos tálak, szappanos-
műhelyek létezése már a 15. századtól bizo-
nyított. Elterjedt volt a hajápolás, a különböző 
gyógyvizes fürdők, illatos olajok használata. 
A 18. század végéig vásárokban jutottak hoz-
zá vagy házilag készítették a szappant, a 19. 
század elejétől pedig már pesti és budai üzle-
tekben is vásárolhattak piperecikkeket. Az 
ápoltság, jó megjelenés és tisztaság persze a 
tehetősebb réteg kiváltsága volt egészen a 20. 
század derekáig, pedig a központi szabályo-
zás igyekezett kiterjeszteni az egész népre a 
higiéniai kultúrát.

Kútra járó lányok
Bár 1960-ra a lakosság 21 százaléka rendelke-
zett vezetékes vízzel, nagy része mégis úgy 
tisztálkodott, mint előtte évszázadokig: ásott 
vagy fúrt kutakból, esetleg a felfogott esőből 
vagy hóléből nyert vízzel. A család számára a 
vizet a lányok, asszonyok, gyerekek hordták a 
falusi kútról, általában naponta egyszer – vö-
dörben, kannában, korsóban. A napi vízada-
got rendszerint a konyhában lévő vizespadon 
tárolták letakarva.
A mosakodáshoz használt kismelencét (fából 
készült teknőféle) az ágy alatt tartották, csak a 
mosakodáshoz vették elő. A 20. század elejé-
től már inkább a lavór vált általánossá, 1918 
után pedig egyre több helyen jelent meg a fém 
mosdóállvány. Mosáshoz, tisztálkodáshoz há-
ziszappant használtak, amelyet otthon főztek 
disznóvágások után kora tavasszal. A házi-
szappan használata általánosnak tekinthető 
egészen az 1950-es évek végéig, a bolti szap-
pannal inkább a szekrényt illatosították.
Az 1900-as években a fővárosiak nagy része 
nem tisztálkodott rendszeresen. Ők a tisztasá-
gi fürdőket használták, amelyek tömegesen a 
20. század közepétől terjedtek el Budapesten.

A közös 
fürdőtől 

A tisztaság fél egészség – tartja a mondás. Tudták ezt a régiek is, legfeljebb 
nem sokat törődtek a rendszeres mosakodással. Kasztíliai Izabella spanyol 
királynő (1474–1504 között uralkodott) állítólag dicsekedett is azzal, hogy 
életében két alkalommal vett fürdőt: a születése napján, és aznap, amikor 
feleségül ment Aragóniai Ferdinándhoz.
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a bütyök?
A bütyök elsősorban az idősebb korosztály körében 
fordul elő, azonban az örökletes tényezők miatt akár  

a fiatalokat is érintheti ez a lábdeformitás.  
Mit tehetünk ellene?

Hogyan kezelhető 

Egészséges láb esetén a láb az ujjak alap- 
ízületének magasságában a legszélesebb, 
és a nagyujj egyenesen előre mutat.  
A bütyök kialakulásakor a harántboltozat 
süllyedése miatt a megrövidült inak a nagy- 
ujjat a kisujjak felé húzzák.
A bütyök kialakulásának leggyakoribb 
oka a szűk és magas sarkú cipő viselése, 
ezért ez a betegség általában a nők köré-
ben fordul elő, de már meglévő terpeszláb 
és örökletes tényező is okozhatja ezt az 
ízületi elváltozást.

Tünetek
A bütyök a legtöbb esetben fájdalommen-
tes ortopédiai elváltozás, de a megfelelő 
cipő kiválasztása a betegeknek nehéz fel-
adat. Ha ez nem történik meg, a cipő ol-
dalsó nyomása miatt erős fájdalom kelet-
kezhet, aminek a következménye lehet a 
nyáktömlőgyulladás, a tyúkszem kiala-
kulása és a többi lábujj oldalirányú eltoló-
dása is. 

Kezelése
A bütyköt kezelni és a fájdalmat mérsékelni 
fájdalomcsillapító tablettával, lábtornával, 
járást könnyítő cipőbetéttel, egyedi cipővel 
vagy sebészeti beavatkozással lehet.
• Cipőválasztás: A legfontosabb a meg-

felelő cipő kiválasztása, ami helyet biz-
tosít az ujjaknak. Ha ez nem történik 
meg, akkor a lábujjakat folyamatos 
nyomás éri, és ízületi gyulladás alakul 
ki. Cipész segítségével akár már a meg-
lévő cipőit is átalakíttathatja.

• Lábtorna: Javasolt a rendszeres lábtor-
na elvégzése, ami jótékony hatással le-
het a betegségre, de fontos tudni, hogy a 
bütyökdeformitás teljes korrekciója a 
tornával nem várható, a további kialaku-
lásának üteme viszont lassítható.

• Műtét: Kizárólag műtéttel végezhető el 
a láb alakjának helyreállítása, ez azonban 
nem mindig hozza meg a várt eredményt. 
A műtét után a láb deformitása újra előjö-
het, és a járás is nehézkessé válhat. Ha 
csak a csontos kinövést távolítják el, ak-
kor a bütyök újra kialakulhat.

Utókezelés
A bütyökműtét utáni utókezelésnél fon-
tos, hogy kezdetben terhelés nélkül, majd 
részterhelve, illetve fokozatosan terhelve 
lehet az operált lábat használni. Ennek 
időtartama függ attól, hogy milyen típusú 
műtétről volt szó. Függ a beteg testsúlyá-
tól is, ugyanis nagyobb testtömeg esetén 
elhúzódhat a műtét utáni panaszos idő-
szak. Erős fizikai igénybevételtől óvni 
kell a beteg operált lábát.
Hiába távolíttatjuk el műtéti úton jól fejlett 
bütykeit. Ha a helytelen terhelési viszonyo-
kon (azaz a rossz testtartáson) nem változta-
tunk, a bütyök hamarosan visszatér.
Tüneti kezelés helyett vagy mellett érde-
mes tehát az oki kezelésre is koncentrálni. 
Megfelelő cipő viselése, a helyes testtar-
tás elsajátítása és a rendszeres mozgáste-
rápia segít abban, hogy helyreálljon a láb 
(és a teljes test) megfelelő struktúrája. 
Számos remek fizikoterápiás kezeléssel 
(manuálterápia, az ízületek mobilizálása, 
kineziológiai tapasz) segíthetjük, gyorsít-
hatjuk a regenerálódást, de a főszerep 
minden esetben a mozgásterápiáé.

Sportolás bütyökkel
Nem kell véglegesen lemondani a sport-
ról a bütyök kialakulása után, de olyan 
sportot válasszunk, amelyek nem gyako-
rolnak erős nyomást a nagylábujj részére. 
Válasszuk a kerékpározást vagy az úszást!

Hogyan előzhető meg?
Válasszunk kényelmes, alacsony sarkú és 
szélesebb orrú cipőt, amelyben elférnek a 
lábujjak.
Rendkívül fontos a helyes testtartás elsa-
játítása is. A probléma azonban ott kezdő-
dik, hogy a helyes testtartást nem elegen-
dő megtanulni. Meg is kell tartani, és ez 
sajnos nem lehetséges megbomlott izom-
egyensúly mellett. Szomorú és érthetet-
len, hogy az iskolában nem tanítják meg a 
gyermekeket helyesen ülni és állni, így 
legtöbbünknél felnőttkorra már testszerte 
kialakulnak izomegyensúly-megbomlá-
sok. Nézzünk csak szét a környezetünk-
ben, és keressünk olyan embert, akinek 
megfelelő a testtartása, azaz egy függőle-
ges vonalba (súlyvonal) esik a füle, válla, 
csípője, térde és bokája!

Az összeállítás a www.webbeteg.hu  
cikkei alapján készült.



1087 Budapest, Hungária krt. 30/A 
Tel.: 06-1/799-7320

*Az IQVIA FULL WHS 2021 évi teljes adatbázisa 
alapján a Lioton a legnagyobb forgalmú márka 
Magyarországon a 10B2 OTC3 csoportban (doboz és Ft).

A Lioton 1000 NE/g gél 
vény nélkül kapható, 

heparin hatóanyagú gyógyszer.

HATÉKONYAN KEZELI A:

VISSZERES PANASZOKAT 
(LÁBDAGADÁS, NEHÉZLÁB ÉRZÉS)

VISSZÉR SZÖVŐDMÉNYEIT 
(VISSZÉRGYULLADÁS, LÁBSZÁRFEKÉLY)

 VISSZÉRMŰTÉT UTÁNI PANASZOKAT

SÉRÜLÉSEK UTÁNI VÉRALÁFUTÁSOKAT, 
ZÚZÓDÁSOKAT

A LÁBAI
SZÉPSÉGÉÉRT ÉS 
EGÉSZSÉGÉÉRT
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Egy késmárki gyógyszerészcsaládba szü-
letett Schulek Elemér 1893. szeptember 
3-án. Gyógyszerészetet tanult a budapesti 
egyetemen, de tanulmányait 4 évre meg-
szakította az első világháború. Eleinte 
katonaként harcolt, majd 1915-től 1918-
ig egy tábori kórházban, végül egy tábori 
laboratóriumban teljesített szolgálatot. 
1920-ban doktorált. 1927-ig az egyetemen 
dolgozott mint asszisztens, Winkler Lajos 
mellett. Közben hosszabb amerikai tanul-
mányutat tett. 1927-ben az Országos Köz-
egészségügyi Intézet Kémiai Osztályán 
vállalt állást, később az osztályvezetője 
lett. Életrevaló ötleteivel és megvalósítha-
tó elképzeléseivel lett a korszerű hatósági 
gyógyszerellenőrzés hazai megteremtője.
1944-ben a budapesti Pázmány Péter Tu-
dományegyetem Tanácsa a Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tanszék professzorá-
nak hívta meg. Húsz éven át, haláláig ve-
zette az intézetet. Ezalatt a gyógyszerész, 
a vegyész, a tanárjelölt, valamint a bioló-
gus és a geológus hallgatóság generációi 
sajátították el az analitikai és a szervetlen 
kémia ismereteit. Munkatársaival az ana-

A hazai 
gyógyszerellenőrzés 
kifejlesztője
Schulek Elemér gyógyszerész, egyetemi tanár,  
a Magyar Tudományos Akadémia tagja az analitikai 
kémia tudományának hazai művelői közül az évszázad 
második harmadának kiemelkedő egyénisége volt. 

litikai kémiának akkoriban művelt leg-
több ágában elismert kutatási eredménye-
ket ért el, és maradandó értékű analitikai 
iskolát teremtett. A második világháború 
után kétszer részesült Kossuth-díjban. Az 
1954-ben megjelent V. Magyar Gyógy-
szerkönyv szerkesztése Schulek Elemér 
elnökletével folyt. 

Több tudományos szervezetnek volt a 
tagja, és bizonyos tudományos folyó-
iratoknak a szerkesztőjeként dolgozott. 
Jelentősek gyógyszer-analitikai, továbbá 
halogénvegyületeket alkalmazó metodi-
kái. A titrimetriába új indikátorokat veze-
tett be. 1941-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező, 1945-ben rendes tag-
jává választották.

A hazai gyógyszerellenőrzés kifejlesztő-
je, a gyógyszerész- és vegyészgenerációk 
oktatója Budapesten hunyt el 1964. októ-
ber 14-én. A Nemzeti Emlékhely és Ke-
gyeleti Bizottság 2004-ben úgy döntött, 
hogy Schulek Elemér Farkasréti temető-
ben található sírhelyét a nemzeti sírkert 
részévé nyilvánítja.

Emléktáblája Budapest XI. kerületében, a 
Bartók Béla út 10–12. alatt található. 
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– Megannyi érem birtokában melyikre 
vagy a legbüszkébb?
– Mint minden sportolónak, nekem is az 
olimpiai érem a legfontosabb, a közönség is 
ezt tartja leginkább számon. Bár én nem érem-
mel értem haza Tokióból, a negyedik hely is 
túlszárnyalta az elképzeléseimet. Főleg úgy, 
hogy gyerekként sosem képzeltem el magam 
sportolónak. Minden éremnek megvan a maga 
szépsége. A 2015-ös vb-n a 25 kilométeres 
távon kapott ezüstérmemre nagyon büszke va-
gyok. A tavalyi Eb-ezüstérmem életem legbát-
rabb és egyik legjobb versenyzése volt. Annak 
is örülök, hogy a hazai vizes vb-n ezüstérmet 
értünk el a vegyes váltóval a Lupa-tavon, igaz, 
a sikert feldolgozni még nem volt időm.
– Hogyan keveredtél a medencébe, ha nem 
is akartál úszó lenni?
– Több sportoló is van a családban, köztük a 
szüleim is; központi szerepet játszik nálunk a 
sport és annak szeretete. Ezért szerették volna 
édesapámék, ha én is választok egy sportágat. 
Már óvodában is jártam úszni, aztán beírattak 
a szegedi úszóegyletbe, azzal, hogy amíg nem 
találom ki, mihez lesz kedvem, tanuljak meg 
rendesen úszni, egyébként is az úszás min-
dennek az alapja. Jó volt a közösség, élveztem 
az edzéseket. Akkor még sokat jártam síelni, 
így az úszás monoton részét jól tudtam ezzel 
kompenzálni. 
– Aztán egyre jobb úszó lettél, a síelés pedig 
háttérbe szorult.
– Igen, egyre jobb eredmények születtek, 
és kicsiként is egyértelműen látszott, hogy 
én hosszabb távokon vagyok jó úszó. Nem 
vagyok robusztus alkat, a sprintszámok nem 
álltak nekem jól. A medencében is 400, 800, 
1500 métereket úsztam gyorson. Akkoriban 
jött az ötlet, hogy próbáljam meg a nyílt vízi 
úszást, ami még nem is volt a Magyar Úszó 
Szövetség szakága. Kivittek az ifjúsági Eb-re 
az eredményeim alapján. Tapasztalat nélkül 
harmadik helyezést értem el, nagyon élveztem 
a versenyzést. Ez 2011-ben történt.
– Most pedig, 11 évvel később a római Eb-
re készülsz. Sokat versenyeztél már tenger-
ben, de Rómában ez lesz az első alkalom. 
Mire számítasz a 10 kilométeren?
– Nagyon nagy hullámokra. A nyílt vízi úszás, 
főleg tengeren, nagyon kiszámíthatatlan, de 
ennyi év rutinnal már nem lepődöm meg sem-
min. Korábban mindig kitűztem magam elé 
egy célt, hol szeretnék végezni a versenyeken. 
Idén úgy döntöttem, ilyen célok most nem 
lesznek. Szeretném a versenyzést élvezni. Az 
eredményeimmel a hátam mögött talán ezt 
meg is engedhetem magamnak, de természe-
tesen szeretném a lehető legjobbat nyújtani. A 
felkészüléseken úgyis körvonalazódik, mire 
számíthatok a versenyen.
– Ennyire sokat nyom a latba a felkészülési 
edzés?
– Igen, ha mentálisan is koncentrálok az edzé-
seken, annak megvan az eredménye a megmé-
rettetéseken is. Az idei év nekem nem volt 

egyszerű, tavaly nagyon jó formában voltam 
fejben is; erre is edzeni kell sportpszichológus 
segítségével. Most már a pihenésre kell több 
hangsúlyt fektetnem, hiszen fizikailag már 
többet aligha tudok fejlődni.
– A napi edzés hány órát takar?
– Minimum 5 órát, de edzőtáborban a 7 órát is 
elérheti. Ezt hosszú távon csak közbeiktatott 
pihenéssel lehet bírni. Tavaly a Covid sokat 
segített, csak edzésekre jártam, idén ezt már 
nehezebb megvalósítani. A szervezet regene-
rálódására jól bevált módszer a masszázs, jég-
kamra, szauna, de az elmémre is figyelni kell. 
Szociális személyiség vagyok, sokat vagyok 
a barátaimmal. Szeretek olvasni, sorozatokat 
nézni, de a félig aktív programok a családdal 
és a barátokkal kiválóan feltöltenek. 
– Hamarosan újabb edzőtábor vár rád. A 
télen például Thaiföldön készültél, az egyik 
fotódon medenceparton lazítasz. A ritka 
pillanatok egyikét örökítetted meg?
– Úgy valahogy. Sokakat félrevezethet a 
külföldi edzőtábor, ha mosolygós képet látnak 
onnan rólam, de azt nem örökítem meg, hogy 
nézek kétórányi edzés után 40 fokban, paradi-
csomvörös fejjel. A háromhetes edzőtáborból 
kb. 3 nap a pihenés a napi 6-7 órás edzések 
mellett. Ilyenkor van idő városnézésre, strand-
ra menni, kikapcsolódni.
– A középiskolai évek alatt magántanuló 
voltál, aztán Amerikáig meg sem álltál, Ari-
zonában végezted el az egyetemet. Mennyit 
formált rajtad az USA?
– Életem legjobb döntése volt kimenni, és 
éppen oda menni. Nagyon sokat formált 
rajtam az Amerikában eltöltött 4 és fél év, 
de én mindig is nagyon céltudatos, nyitott 
személyiség voltam. A szüleim miattam nem 
aggódtak, tudták, engem nem adnak el egy 
tevéért, talpraesett vagyok. Azok az élmények 
páratlanok, rengeteg kultúra és életszemlé-
let találkozott ott. Persze fel kellett nőnöm, 
hiszen távol voltam otthontól. Még pozitívabb 
lettem, azt hiszem.
– Van még terved Amerikával?
– Amikor egyetemre mentem, úgy gondoltam, 
nem is jövök haza, aztán nem úgy alakult kint 
a sportkarrierem. Nagyon szeretem Amerikát, 
a nővérem is kint él. Valószínűleg a világ 
bármelyik pontján feltalálnám magam, most 
mégis úgy érzem, Magyarországot és Ameri-
kát szeretem a legjobban. 
– Gondolkozol már azon, mi lesz az aktív 
sportévek után?
– Igen, régóta. Én magam sem gondoltam, 
hogy 29 évesen még versenyszerűen sportolni 
fogok. 23 éve ezt csinálom, alig emlékszem 
arra az időszakra, amikor még nem ez töl-
tötte ki a mindennapjaimat. Lassan végzek a 
szakdolgozatommal a Debreceni Egyetemen, 
sportközgazdász leszek. A sporttal tervezek, 
de a háttérből irányítanék. Edzőként nem 
tudom magam elképzelni. Szerintem hasznos 
lennék az úszótársadalom vagy bármilyen 
más sportág számára.

– Arra felkészültél, hogy nem is olyan köny-
nyű az aktív sportélet után a civil életben is 
boldogulni?
– Valóban, itt már nem tol senki konkrét 
edzéstervet az ember orra alá. És ez a nagyon 
furcsa a sportolók számára, mindenki magára 
utaltan valósítja meg önmagát. De bízom 
magamban.
– Tudod, hogy sokak számára te vagy a 
példakép?
– Igen, és nem is feltétlen szegediek ők. 
Többükkel ma is együtt úszunk a válogatott-
ban. Nyitott vagyok, sosem tartok távolságot 
senkivel, ezen meg is lepődnek. Tudok olyan 
ifjúsági Eb-bajnok lányról, aki miattam kez-
dett el nyílt vízen úszni. Ez nagyon jó érzés. 
– Egy hónap múlva kezdődik az Eb. Belefér 
egyáltalán egy kis szabadság?
– Talán decemberben lesz rá legközelebb 
időm.
– Van időd a szerelemre?
– Én örülnék neki a legjobban, ha lenne rá 
időm. Már csak jönnie kellene a megfelelő 
személynek.
– Milyen elvárásoknak feleljen meg, aki 
Olasz Annával próbálkozik?
– Engem nem lehet csak úgy sarokba állítani, 
mint egy szobanövényt, ő se legyen az! 
Értelmes, hozzám hasonló, céltudatos párra 
vágyom.
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Olasz Anna Gréta    
világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes 
hosszútávúszó 1993. szeptember 19-én 
született Szegeden. Középiskolai tanulmá-
nyai után Amerikában, Arizonában végezte 
el az egyetemet, idén a Debreceni Egyete-
men sportközgazdász szakon diplomázik. 
A 29 éves klasszis Szegeden él, edzője 
Gellért Gábor. A 2021-es tokiói olimpián 10 
kilométeren 4. helyet ért el. Eddig öt világ-, 
illetve Európa-bajnokságon remekelt.

23 éve úszik az ország, különösen a szegediek büszkesége, 
Olasz Anna. A 29 éves sportoló még ki sem pihente a hazánkban 
megrendezett vizes világbajnokságot – ahol a vegyes váltóval 
ezüstérmet nyert –, máris világkupán úszott Franciaországban, 
majd országos bajnokságon védte meg bajnoki címét.  
A HAÁSZ SZUE versenyzője decemberig meg sem áll.
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Anna
Olasz

„ Még nem volt időm  
 feldolgozni 
 az ezüstérmet”



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

Az ár 2022.09.01-től 2022.09.30-ig érvényes a Pingvin Patikákban.
Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár. KOZMETIKUMOK

Stimuláló sampon és Energizáló tonik, Intenzív hajkúra nőknek 
Stimuláló sampon férfiaknak
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g és klinikailag tesztelt

 
STIMULÁLÓ SAMPON 
FÉRFIAKNAK – 200ML

Eredeti ár: 4.859 Ft
Pingvin ár: 

3. 599 Ft
Egységár: 18,00 Ft/ml

 
INTENZÍV HAJKÚRA 

NŐKNEK – 125ML

Eredeti ár: 3.799 Ft
Pingvin ár: 

2. 799 Ft
Egységár: 22,39 Ft/ml

 
STIMULÁLÓ SAMPON 

NŐI – 200ML

Eredeti ár: 4.859 Ft
Pingvin ár: 

3. 599 Ft
Egységár: 18,00 Ft/ml

-26
%

-26
%

 
ENERGIZÁLÓ TONIK 

NŐI – 200ML

Eredeti ár: 4.859 Ft
Pingvin ár: 

3. 599 Ft
Egységár: 18,00 Ft/ml

-26
%

-26
%

Csökkenti a hajritkulást és a hajhullást 
Támogatja a haj növekedési fázisát
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A szoptatásnak köztudottan számos előnye van mind az anyák, 
mind az újszülöttek számára: elősegíti a csecsemő kognitív fej-
lődését, védi a fertőző és krónikus betegségekkel szemben. 
A szoptatott csecsemők körében alacsonyabb a hasmenés vagy 
tüdőgyulladás miatti halálozási arány. Mindemellett a szoptatás 
elősegítheti az anya egészségét és jóllétét, csökkentheti a petefé-
szekrák és az emlőrák kockázatát. Az anyai szoptatás nyilvánvaló 
előnyei alapján az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Nem-
zetközi Gyermekmentő Alapja a születést követő első 6 hónapban 
a tartós kizárólagos szoptatást ajánlja, mielőtt 6 hónapos kor-
ban elkezdenék bevezetni a szilárd táplálkozást.
Mindezek ellenére a 2015–2020 közötti időszakban világszerte a 
0–6 hónapos csecsemők mindössze 44%-át szoptatták kizárólago-
san. Ennek számos oka lehet, többek között a mellbimbófájdalom, 
a mellgyulladás és az anyatej elégtelen mennyisége is. Mivel az 
elégtelen mennyiségben termelődő anyatej gyakran akadálya 
a szoptatásnak, az anyatej mennyiségét növelő szerek iránti igény 
jelentős. Világszerte számos módszert, készítményt alkalmaznak 
ennek érdekében. Magyarországon az anyatejtermelés fokozását 
szolgáló teák leggyakoribb összetevői az édeskömény és az ánizs, 
míg az étrend-kiegészítők elmaradhatatlan komponense a görög-
széna. Ezek hatásosságát preklinikai és részben humán adatok is 
alátámasztják.
Egy nemrég megjelent összefoglaló cikk és metaanalízis a gyöm-
bér tejelválasztásra kifejtett hatásait elemezte. Összesen öt 
klinikai vizsgálatot azonosítottak a szerzők, ezek közül kettőben 
napi 1–10 g gyömbért alkalmaztak kezelésként, a másik háromban 
kombinációs termékek összetevője volt a gyömbér. A vizsgálatok 
fókuszában az elválasztott tej mennyisége állt; egyes kutatásokban 
a tej tápértékét, valamint a tejelválasztást befolyásoló hormon, a 
prolaktin mennyiségét is vizsgálták az anyai szervezetben.
A gyömbérkezelést alkalmazó mindkét vizsgálatban kimutatha-
tó volt valamilyen mértékű fokozódás a tejtermelésben, de a 
placebóhoz képest csak az egyikben volt statisztikailag is szignifi-
káns a hatás – érdekes módon pont abban, amelyben 1 g szárított 
gyömbért kaptak a résztvevők. A másik vizsgálatban a napi 10 g 
gyömbérpor ugyan mutatott valamiféle hatást, de ez statisztikailag 
nem volt szignifikáns.
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A gyömbért (Zingiber officinale) Thaiföldön 
és néhány délkelet-ázsiai országban 

használják a tejelválasztás fokozására. 
Ennek a sokoldalú gyógynövénynek ez  
a hatása Európában nem igazán ismert  

– jóllehet vannak klinikai kutatások, 
amelyek ezt alátámasztani látszanak.

Dr. Csupor Dezső cikke
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segíthet növelni 
 az anyatej mennyiségét

A gyömbér



Akció időtartama: 2022.09.01-2022.09.30. között 
érvényes a Pingvin Patikákban.

 Pingvin ár 
2 199 Ft

Eredeti ár:* 3 059 Ft
Egységár: 157,07 Ft

Megtakarítás: 860 Ft

-28%

 Pingvin ár 
2 499 Ft

Eredeti ár*: 3 569 Ft
Egységár: 312,38 Ft

Megtakarítás: 1 070 Ft

-30%

 Pingvin ár 
1 799 Ft

Eredeti ár*: 2 509 Ft
Egységár: 179,90 Ft

Megtakarítás: 710 Ft

-28%
 Pingvin ár 
2 699 Ft

Eredeti ár*: 3 849 Ft
Egységár: 96,397 Ft

Megtakarítás: 1 150 Ft

-30%

Sandoz Hungária Kft. · 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.  
Tel.: 430-2890 · Fax: 430-2899 · www.sandoz.hu · OLNX1798/01.21

Étrend-kiegészítő.  Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a ki-
egyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Élőflórás készítmények az egész családnak!
Keresse a Linex családi ajánlatát 

különleges kedvezménnyel!

*A Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.

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

Vény nélkül kapható, ibuprofén hatóanyagú gyógyszer.

Az ár 2022.09.01-től 2022.09.30-ig érvényes a Pingvin Patikákban.

Fájdalom- és lázcsillapító,
gyulladáscsökkentő gyógyszer

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

Dolgit AKUT 400 mg 
lágy kapszula 

20 db

Pingvin ár: 

1. 599 Ft
Egységár: 79,95 Ft/db 
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Elkészítése:Hozzávalók 4 személyre:

• 1 kg édesburgonya
• 4 ek. olaj
• 1 fej vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
•	500	g	csirkemellfilé
• só, bors
• 300 g koktélparadicsom
• 1 marék friss bazsalikom
• 200 g feta

Az édesburgonyát megmossuk, kicsit 
megszurkáljuk, majd mikrohullámú 
sütőben	10	perc	alatt	előfőzzük.	(Mikró	híján	
160	fokos	sütőben,	40	perc	alatt	is	
megsüthetjük a krumplikat.) A hagymát, 
fokhagymát	finomra	vágjuk,	és	2	kanál	
olajon	megpirítjuk,	majd	hozzáadjuk	a	kis	
kockákra vágott csirkemellet, amit sózunk, 
borsozunk,	és	jól	megpirítjuk.	Belekeverjük	
a felezett koktélparadicsomokat, és addig 
főzzük,	míg	egy	kicsit	megfonnyad,	de	még	
nem esik szét. Rászórjuk a durvára vágott 
bazsalikomot, egyszer átkeverjük, és 
levesszük	a	tűzhelyről.	A	krumplikat	
hosszában	végighasítjuk,	majd	a	belsejüket	
megkenjük	olajjal,	és	200	fokra	előmelegí-
tett	sütőben	10	percig	sütjük.	Megtöltjük	a	
krumplikat a csirkemelles-paradicsomos 
töltelékkel, rámorzsoljuk a fetát, és további 
10	percre	betoljuk	a	sütőbe.

Hozzávalók 8 adaghoz:

 

Sütőtökös pite
A sütőtökből nem csak leves készülhet.  
 Íme egy ízletes desszert ínyenceknek.

Diétázóknak is ajánlott a finom batáta, amely 
megtöltve igazán különleges vendégváró falat.

A tésztához:
•25 dkg  liszt
• 5 dkg cukor
• 1 csipet só
• 12,5 dkg hideg vaj  

kockázva
• 1 tojás
• kevés tej vagy tejföl

A töltelékhez:
•	50	dkg	sütőtök
•	2,5	dl	tejszín
• 2,5 dl tej
• 15 dkg cukor
• 2 tojás
• negyed tk. fahéj, 
szegfűszeg,	citromhéj

• negyed tk. szerecsendió, 
kardamom

• csipet só

R E C E P T E K

A	tököt	berakjuk	a	sütőbe,	190	fokon	kb.	fél-egy	
órát	sül,	sütőtől	függően.	Akkor	jó,	amikor	pépes.	
Közben	elkészítjük	a	tésztát:	a	lisztet,	a	cukrot	és	a	
sót összekeverjük egy tálban, majd összemorzsol-
juk a hideg vajjal. Ezután hozzáadjuk a tojást, és 
kevés hideg tejet vagy tejfölt is teszünk hozzá, hogy 
összeálljon. A lényeg, hogy ne essen szét. Fóliába 
csomagolva	betesszük	a	hűtőbe.

Amikor már majdnem kész a tök, a tésztát 
piteforma	méretűre	nyújtjuk,	majd	belefektetjük	a	
formába. Jól belenyomkodjuk, a szélét levágjuk, 
középen	pedig	megszurkáljuk.	Betesszük	a	sütőbe	
a tök helyett.

Porrá	zúzzuk	a	fűszereket.	A	tököt	egy	tálba	kana-
lazzuk.	Hozzáadjuk	a	tejszínt	és	a	tejet,	a	cukrot,	a	
fűszereket,	és	botmixerrel	pépesítjük.	Hozzákeverjük	
a	tojásokat	is.	Amikor	a	tészta	kisült	(15-20	perc	
alatt),	kivesszük	a	sütőből,	és	hagyjuk	kihűlni.	Bele-
töltjük a tésztába a tökös keveréket, visszatoljuk a 
sütőbe,	és	addig	sütjük,	amíg	meg	nem	szilárdul	a	
töltelék.	Szeletelés	előtt	hagyjuk	kihűlni.
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Fetával és csirkével  
töltött édesburgonya



kikapcsolódás 30

VÁLASZ

kérdés
4

Melyek a kedvenc férfi- és női nevei?

Női: Anett, férfi: Tamás. Mindkettő 
nevet kimondjuk, mosolyt csal az 
arcunkra. Könnyű őket becézni. 
Leendő gyermekeim anyukája.

Tibor (46),   
eladó,	Nyíregyháza

Katalin (38),    
kismama, Csongrád

Dániel és Viktória.

Sára és Ádám a kedvenc neveim.

Márk és Viktória.

Tamás (35),  
vállalkozó,	Nyíregyháza

Béla (46),  
MÁV-alkalmazott,	Csongrád

www.keresztrejtveny-reklam.hu

GYORS MEG-
FEJTÉS 1.

BECÉZETT
BEÁTA

SPANYOL
AUTÓJEL

SÁL
SZÉLEI! CSINTALAN VICCES JUNIOR

RÖV. ENERGIA KEDVETLEN ILYEN HÁZ
IS VAN

SZEMÉLYES
NÉVMÁS

VÉGTELE-
NÜL RÚT!

KISEBB
CSOKOR

ABBA AZ
IRÁNYBA

KÁR-
OKOZÁS

TELEPET
ŐRZI

MOSZAT

SZAGLÓ-
SZERV

MEGILLETŐ
RÉSZ

GERMA-
NIUM

VEGYJELE

TESTRÉSZ

MOSDÓTÁL

PÁRATLA-
NUL KELL!

TEKE
KÖZEPE!

EZ A HAL
NEM HAL!

TÖRTÉ-
NELMI

KORSZAK

TISZTÍTÁS

LEMEZ

ÉRTÉKESÍT

TÁPLÁL

FOGAS
JELZŐJE!

SZAVAZÓ-
EDÉNY

TYÚK
TESZI

JAPÁN
AUTÓJEL

HÍZELGÉS

MEG-
FEJTÉS 2.

KÁVÉ
SZÉLEI!

MOCSÁRI
MADÁR

LANTÁN
VEGYJELE

MINIMUM
RÖV.

KORREKT

BIZALMAS
RÖV.

SZITÁL

RÉSZBEN
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Nyerje meg Ön!

Fejtse meg a rejtvényt, vágja ki, tegye borítékba, majd vigye be az Önhöz legközelebbi Pingvin Patikába! A borítékra írja rá a nevét, 
postacímét, telefonszámát és e-mail-címét. Részletek: https://pingvinpatika.hu/rejtveny Beküldési határidő: 2022.09.30. 
Sorsolás: 10.07. Csomag tartalma: Vitaking Stress B-complex tabletta (60x), Vitaking C-vitamin 1000mg+D-vitamin 4000NE 
tabletta (90x) A Pingvin magazin XII. évfolyam 9. számában szereplő nyereményjáték nyertese:  Aggodné Mátyus Márta
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Mátyás ifjú korától igen nagy vitéz volt. Sokat csa-
tázott mindenféle ellenséggel. Egyszer, hogy, hogy 
nem a poroszok fogságába került. A porosz vezér úgy 
gyűlölte, annyira haragudott rá, hogy megparancsolta 
a katonáinak:  
– Mátyást mindennap fogjátok eke elé! Hadd szántsa 
a hegyoldalakat, bánja meg azt is, hogy a világra jött!   
Így szenvedett Mátyás, nehéz rabságban, porosz 
földön. Egyszer az édesanyja, Szilágyi Erzsébet, 
meghallotta, hogy az ő egyetlen fia micsoda nyomo-
rúságban sínylődik. Előhívatta az egész háza népét, 
szolgákat, s katonákat. Megkérdezte tőlük: 
– Melyiktek vinné el hamarabb ezt a levelet a fiam-
nak? 
– Én viszem, én viszem! – versengtek a szolgák. Ak-
kor csak lereppent egy nagy, fekete holló, kikapta a 
levelet Szilágyi Erzsébet kezéből, s elszállt. Mátyás 
még azon az estén megkapta az édesanyja levelét, s 
választ is küldött a hollóval. Megírta, hol szenved, 
hogy szenved, s hogy eke elé fogják mindennap. 
Mikor Szilágyi Erzsébet ezt elolvasta, a szíve szin-
te meghasadt a gyermekéért. Nagy szándékot tett fel 
magában, s üzenetet küldött Mátyásnak: 
– Apád helyett apád leszek! Ebből Mátyás megtudta, 
hogy hamarosan kiszabadul. Szilágyi Erzsébet akkora 
csapatot gyűjtött, hogy Mátyást ki tudták szabadítani 
a rabságból. Az asszony is ott harcolt a katonákkal, 
mint egykor Mátyás apja, Hunyadi János. Amikor 
Mátyást királlyá választották, a címerébe hollót tete-
tett, mert a holló vitt neki hírt a nehéz rabságba.

Mátyás
király
címerébe

Fejtörő

?

Hogyan került holló



A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL 
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY

KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

1. A lidokain érzéstelenítő hatása helyi alkalmazást követően 2-5 percen belül jelentkezik.
2. A klórhexidin kationaktív antiszeptikus szer, mely erős baktericid hatást fejt ki mind a Gram-pozitív, mind pedig a Gram-negatív baktériumokra.
Angimed citrom szopogató tabletta, Angimed méz szopogató tabletta, Angimed mentol szopogató tabletta, Angimed mentol szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray.
Vény nélkül kapható gyógyszerek.

P&G Hungary Kkt., 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38. • Tel.: +36 1 451 1256 • MAT-HU-VICKS-22-000024 (2022.08.09.)

MÁR 6 ÉVES KORTÓL,
TERHESSÉG ÉS SZOPTATÁS ALATT,
CUKORBETEGEKNEK IS 

MESTERSÉGES
SZÍNEZÉKEKTŐL
MENTES  

CUKORMENTES

1. GYORS HELYI FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁS1

2. ANTISZEPTIKUS HATÁS2

KETTŐS HATÁSSAL A

TOR   KFÁJÁSRA

Angimed citrom
szopogató tabletta (24 db)

Angimed méz
szopogató tabletta (24 db)

Angimed mentol
szopogató tabletta (24 db)

Angimed mentol
oldatos spray (30ml)

Az árak 2022.09.01-től 2022.09.30-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.
*Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár.

Eredeti ár*:  2759 Ft
Megtakarítás: 760 Ft
Egységár:  83,29 Ft/db

Eredeti ár*:  2759 Ft
Megtakarítás: 760 Ft
Egységár:  83,29 Ft/db

Eredeti ár*:  2759 Ft
Megtakarítás: 760 Ft
Egységár:  83,29 Ft/db

Eredeti ár*:  3249 Ft
Megtakarítás: 850 Ft
Egységár:  79,97 Ft/ml

Pingvin ár: 1999 Ft Pingvin ár: 1999 Ft Pingvin ár: 1999 Ft Pingvin ár: 2399 Ft
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