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Keresse nálunk a legnépszerűbb kozmetikai márkákat!

* Az akció kizárólag a Pingvin Patikákban érvényes. A kedvezmény mértéke márkánként különböző lehet.   Az akciós kínálat patikánként eltérő, kérjük tájékozódjon az érintett gyógyszertárban az adott termék elérhetőségéről! 
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„Sárguló, ritkuló lombú fák, / üresen ásító fész-
kek. / A fák alatt egy kis legény / vidáman fütyö-
részget.” Kányádi Sándor Októberi lakomája a 
természet lassú elmúlásával szembesít, de azért 
ne csüggedjünk! A nagy kánikula után jólesnek a 
hűvösebb reggelek, a kert tatarozása. Talán még 
kései paradicsom is akad a kertben. Használjuk 
ki, a paradicsom színanyaga, a likopin csökkenti 
a magas vérnyomást. Már csak a népbetegség-
nek számító hipertónia miatt is érdemes kézbe 
venni legújabb lapszámunkat, amelynek Egész-
ségtár rovata tér ki a paradicsom okozta vérnyo-
máscsökkenés részleteire.
Sok hölgyet bosszant a hirsutizmus, vagyis a 
fokozott szőrösödés. A fokozott szőrnövekedés 
önmagában nem betegségnek, hanem tünet-
nek tekinthető. Leggyakrabban a PCOS, a hor-
monzavar áll a hátterében, de pontos diagnózis 
csak alapos kivizsgálás után állítható fel. Beszél-
jünk komolyan rovatunkban olvashat többet a 
témáról.
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Kialakulhat-e övsömör gyermekeknél? A bá-
rányhimlő elleni védőoltás kivédi az övsö-
mört? Gyereksarok rovatunk szakértő bevoná-
sával erre keresi a választ.
Vizeletcsepegés, feszültség, rossz közérzet – a 
változókor nehézségeivel szembesülő hölgyek-
nek segít Életmód rovatunk, amely a holisztikus 
intimterápia előnyeire is felhívja a figyelmet.
Ki emlékszik Hyppolitra, a lakájra? Csortos 
Gyula, a színészóriás remek alakításairól sok-
sok magyar film tanúskodik, ezt teszi Híresek és 
betegek rovatunk is. 
Több mint 20 éve van a pályán Péter-Szabó Szil-
via, aki a NOX együttes frontembereként vonult 
be a hazai köztudatba. Ugyan 13 évig a zenekar 
nem adott életjelet magáról, most a NOX törté-
netének legnagyobb koncertjét hozza tető alá. A 
Portré vendégszékét ezúttal a forráskúti születé-
sű, szegedi kötődésű énekesnő foglalta el.
Legújabb számunkból sem hiányozhat két, ezút-
tal őszi receptajánlat, a mese, a horoszkóp és a 
játékos feladvány. 
Mindehhez kellemes és hasznos időtöltést kíván:

 Dr. Nagy Ildikó
gyógyszerész-tanácsadó 

Pingvin Patikák

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

Immár 20 éve Szeged belvárosában, a Kálvin téreni Pingvin Patika mellett várjuk kedves 
vásárlóinkat, ma már mint Pingvin Gyógynövény- és Reformház.

Ezen neves alkalom kapcsán szeretném néhány mondatban összefoglalni a múltunkat 
és jelenünket. 2018-ban teljes belső átalakulás történt, amellyel sokkal modernebb, 
átláthatóbb szabadpolcos üzletté váltunk.

Az elmúlt 20 évben sok változáson mentünk keresztül, ugyanakkor hűek maradtunk 
ahhoz az elvünkhöz, hogy kicsit mások vagyunk a versenytársainkkal szemben. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a pontos, gyors és szakszerű kiszolgálásra. Ennek elérése érdeké-
ben üzletünkben a termékek kihelyezése kategóriánként, hatóanyagok szerint csopor-
tosítva találhatók meg, ezzel is könnyítve a tájékozódást és vásárlást.

Pár hónapja kibővült kasszasorunk is a minél gyorsabb kiszolgálást hivatott teljesíteni. 
A vásárlói elégedettség két évtized után is a legfontosabb szempont maradt számunk-
ra. A változó piaci feltételek mellett is havonta megújuló akcióinkkal, 3 napos kuponra 
megvásárolható rendkívül kedvező árú termékekkel, törzsvásárlói programmal, kelle-
mes környezetben, összesen 200 négyzetméteren, két szinten és közel ötezer termék-
ből álló széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat.

A földszinten, a bejárat mellett közvetlenül a Tropy saját márkás termékeinket talál-
hatják meg, igen kedvező áron. A környék legnagyobb gyógynövény-, tea-, reform-  
élelmiszer- és étrendkiegészítő-választékával és egyre bővülő kozmetikai termék- 
kínálattal rendelkezünk.

Nem rejtett célunk, hogy azon leendő vásárlóinkkal is megismertessük reformházun-
kat, akiket érint a reformétkezés és/vagy valamely mentes táplálkozás (laktóz-, glutén-, 
cukorérzékenység esetén), hiszen emeletünkön mindig bővülő, széles választékot kí-
nálunk ezekből az élelmiszerekből.

Havonta megújuló akcióinkról újságos terjesztés útján és weboldalunkon tájékozódhat 
Pingvinpatika.hu/ajánlataink/Pingvin Gyógynövény Árhírek címszó alatt.

Szeretném bemutatni kollégáimat is, akik 5–18 éve már az üzlet hírnevét erősítik, és 
szaktudásukkal, tapasztalataikkal megteremtik mindazt, ami az Önök kényelmét és 
előzékeny kiszolgálását biztosítja.

Örülök, hogy több mint 2,5 éve ennek az empatikus, szorgalmas csapatnak részese le-
hetek, és segíthetem alázatos munkájukat.

Kérem, továbbra is tiszteljen meg bennünket bizalmával, és ha nem volt még nálunk, 
látogasson el hozzánk, győződjön meg minderről személyesen!

Kovács Anikó
üzletvezető

bemutatkozik a

szegedi
ReformházTisza Lajos krt. 37.
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2000 I. E.

VITAMIN K2
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 -  normalen Funktion  

des Immunsystems
 -  Erhaltung normaler  

Knochen und Muskel-
funktion 

•   Einfach zu dosieren

Nahrungsergänzungsmittel  
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Kühl, trocken und vor Licht 
geschützt aufbewahren. 
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Dr. Theiss Naturwaren GmbH, 
Michelinstraße 10,  
D-66424 Homburg 
www.dr-theiss.de 
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Az innovatív DIREKT-SPRAY 
K-vitamint is tartalmaz, amely 
részt vesz a normál csontozat 

fenntartásában.

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.

Dr. Theiss D3-vitamin 
direkt-spray 2000 NE 20 ml
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KOMPLEX VÉDELEM AZ EGÉSZ CSALÁDNAK!
EGÉSZSÉGES FEHÉREBB FOGAK 
A FOGZOMÁNC SÉRÜLÉSE NÉLKÜL.

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

Az ár 2022.10.01-től 2022.10.31-ig érvényes a Pingvin Patikákban.

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

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

Lacalut fogkrém 
White & Repair 
+ Black Edition 
fogkrém (75ml)

Eredeti ár: 2.009 Ft
Pingvin ár:

1.599 Ft
Egységár: 21,32 Ft/ml

-20%

276_22_NP_H_LACALUT_WHITEREPAIR_PINGVIN.indd   1276_22_NP_H_LACALUT_WHITEREPAIR_PINGVIN.indd   1 2022.09.19.   16:25:142022.09.19.   16:25:14

h
ir

d
e

té
s

h
ird

e
té

s
h

ird
e

té
s



életmód 6

A változókor ugyanis nem egyik napról a 
másikra kopogtat be a nők ajtaján: a havi 
ciklusok már sokkal korábban szabálytala-
nokká válhatnak. A petefészkek ösztrogén- 
és progeszterontermelése csökkenni kezd. 
Amint a hormontermelés minimálisra csök-
ken, a hüvelyben és a méhtestben is sorva-
dás  indulhat el. A hüvelysorvadás hozzájá-
rulhat a hüvelyszárazsághoz, ami miatt a 
hüvely szövete vékonyabbá válhat, akár be 
is gyulladhat. Sajnos ez nem kedvez a sze-
xuális életnek, mindemellett a szexuális 
vágy is csökkenhet. 
Ahogy a petefészek-működés leáll, az idős-
korra jellemző zsírlerakódás indulhat meg, 
vagyis még az is hízásnak indulhat, aki vi-
lág életében karcsú volt. Az elhízás pedig 
elősegíti a szövetek és szervek süllyedését. 

Vizeletcsepegés, 
feszültség, rossz 
közérzet – csak néhány 
jelenség azon markáns 
tünetegyüttes közül, 
amely megkeseríti a 
változókor nehézségeivel 
szembesülő hölgyek 
életét. A sport, amely 
nem ugrálással és 
belső hasűri nyomással 
történik, mindezeken 
sokat segíthet, azonban 
az intim testrészeket 
is magába foglaló 
holisztikus intimterápia 
a legkényesebb 
területeken is szép 
eredményt mutat.

Csepegő gondok,

folyó ügyek

Bár a köztudatban az intimizmok edzé-
se a vizelettartást segíti, valójában 
életkortól függően számos haszna van 
még. Gyermekáldásra váró nőknél se-
gítséget nyújthat a hormonrendszer 
harmonizálásában, peteérésben, méh- 
nyálkahártya vastagságának optimali-
zálásában, így a beágyazódásban is. 
Férfiaknál a spermaszám növelésé-
ben. Menstruációs fájdalmakra, zava-
rokra, hormonális problémákra, húgy-
úti, hüvelyi fertőzések kezelésére, 
gyakori felfázásra is hasznos lehet. 
Mióma, ciszta esetén, aranyeres pana-
szoknál, székrekedésre is jótékonyan 
hat. Önbizalmat erősít, ami a párkap-
csolatban és az intim pillanatokban is 
megnyilvánul.
Csorba Zsuzsanna hangsúlyozza, az 
intimedzés egy összetett intimterápia 
részeként segíti az érintetteket: a tes-
ti-lelki életmódváltásra pedig nem-
csak a változókorba ért hölgyeknek 
van szüksége, hanem az uraknak is.

Minden  
korban 
jól jön

Sorvadó szervek
Dühítő, hogy ebben az életkorban a hízás 
ellen egyre nehezebb a hatékony védeke-
zés. De más is van, amivel jócskán meg- 
gyűlik a hölgyek baja.
Az egyik az inkontinencia, vagyis a vizelet-
tartási nehézségek. Van, aki szülés óta vize-
letcsepegéssel él, de a változókorban ez 
könnyen fokozódhat. Ilyenkor a húgycső 
összefekvése megszűnik, a nyálkahártyák 
szárazabbak lesznek, a húgycső merevebbé, 
ridegebbé válik, így a záróizomnak na-
gyobb erőkifejtést jelent a vizelet visszatar-
tása. Ezért jelentkezik a kellemetlen problé-
ma. Persze a kezdeti tünetek speciális 
betéttel kezelhetőek, de csak ideig-óráig, 
ugyanis hosszú távon mindennapi használa-
ta, akár gombásodáshoz és különböző fertő-
zésekhez is vezethet.
A záróizmok is gyengülnek, ami szintén ne-
gatívan hat a húgycsőre, sőt, a hüvelyre és a 
végbélre is. A húgyhólyag kapacitása csök-
ken, gyakoribb a vizelési inger, és persze a 
csepegés is, később tüsszentés, köhögés 
vagy akár egy jóízű nevetés hatására na-
gyobb mennyiség is távozhat a hólyagból. 
A kismedence izmainak és kötőszöveteinek 
korral járó meggyengülése, sorvadása a bel-
ső szervek süllyedését okozhatja. Ezért ala-
kulhat ki a hólyagsérv, hüvelysérv, méh-
süllyedés, illetve végbélsérv. Sajnos a 
csontritkulás életkori sajátosság is lehet.

Miért jó a holisztikus intimterápia?
Ma már létezik olyan holisztikus intimterá-
pia, amely több síkon nyújt segítséget az 
intimpanaszokra.
Egyik alkotóeleme a fizikai síkra, azaz a 
testre hat, a másik az energetikára, míg a 
harmadik sík a tudatra. Mivel minden min-
dennel összefügg, teljesen nem lehet ezeket 
a síkokat elkülöníteni egymástól, e hármas 
kombináció alkot egy kerek egészet. 
A torna, a fizikai aktivitás minden életkor-
ban javallott. Segítségével jó kondícióban 
tarthatók a medencealapi izmok, a kötőszö-
vetek, és a hormonrendszerre is jótékonyan 
hat.
Az edzett, rugalmas izomzat könnyen ellen-
súlyozza a változások hatásait, így az 
egészség és a jó közérzet is jobban megtart-
ható.
Szerencsére a torna haszna akkor is tetten 
érhető, ha a vizeletcsepegés már a hétköz-
napok része. Ekkor sincs késő elkezdeni! 
Rendszeresen végzett gyakorlatokkal az in-
kontinencia megszüntethető vagy nagymér-
tékben javítható. Szervi süllyedések esetén 
nem kell azonnal kés alá feküdni, edzéssel 
nagyrészt helyrehozhatóak. Persze jó mun-
kához idő kell!

– Tíz, maximum tizennégy – attól függ, mi 
a megoldandó probléma – hetes személyre 
szabott edzésterv rendszeres gyakorlásával 
olyan eredmények érhetők el, amelyek 
szükségtelenné tehetik a műtéti beavatko-
zást – állítja Csorba Zsuzsanna intim- 
terapeuta. A szakember szerint bármelyik 
életkorban érdemes elkezdeni intimterápiá-
val foglalkozni, hiszen a változókori tüne-
tek késleltetése legalább olyan fontos, mint 
a tünetkezelés. – Az idősebbek ugyanolyan 
eredménnyel végzik a gyakorlatokat, mint a 
fiatalabbak. Olyan esettel is találkoztam, 
amikor a hölgy 10 hét alatt 30 éves, súlyos 
inkontinenciáját szüntette meg.
A terapeuta felhívja a figyelmet a megelő-
zésre: panaszmentesen is hasznos minél 
előbb elkezdeni ezen terület gondozását,  
fiatalon tartását. 

Változó, hogy mikor érkezik
Hőhullám, változó kedélyállapot, álmatlan-
ság, ingerlékenység, hüvelyi szárazság, vi-
zeletcsepegés. Ha ez nem lenne elég: gya-
kori szívdobogásérzet, feszültség, 
nyugtalanság, türelmetlenség, memória- és 
koncentrációzavar, lelassultság, befelé for-
dulás, gyakori fejfájás, indokolatlan izza-
dás, csontritkulás. Bizony, ez a változókor 
(menopauza) velejárója, amely 10-15 évet 
jelent a nők életében. Akkor kezdődik, ami-
kor a menstruáció egymást követő 12 hó-
napban végképp elmarad – vagyis a ciklu-
sos petefészek-működés befejeződésekor. 
Ez általában 48–52 éves korban jelentkezik. 

Van, akinél korábban, a 40. életév körül már 
megkezdődik a menopauza. Ilyenkor nem 
kell megijedni, a korai szakaszban a hor-
monháztartás fokozásával még visszahoz-
ható a menzesz. Nem feltétlen a hormon-
tablettákra kell gondolni, hanem a 
megfelelő intim terület edzésére és a meg-
felelő táplálkozásra. 
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 15 éves 

kortól 

adható.

Csillapító 
cseppek 
a családnak

Flamborin®

az első oldatos 
csepp lázra és 

fájdalomra*

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
Flamborin® 500 mg/ml belsőleges oldatos cseppek és 
Flamborin® 500 mg 20 db tabletta. 
Metamizol-nátrium-monohidrát 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/DAEJ3Z, Lezárás dátuma: 2022.09.12.

A marketing anyagon szereplő termékcsomagolás, 
melyet az OGYÉI 2020.07.01-én elfogadott, eltérhet a 
gyógyszertárban kapható termékcsomagolástól.

* Metamizol-nátrium-tartalmú készítmények közül.

Újszülött 

kortól

adható.

Az árak 2022.10.01-től 2022.10.31-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.
Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár.

Flamborin® 500 mg/ml
belsőleges oldatos cseppek
(20 ml) 

Pingvin ár: 1 099 Ft
Eredeti ár: 1 579 Ft
Megtakarítás: 480 Ft
Egységár: 54,95 Ft/ml -30%

Flamborin® 500 mg
tabletta
(20 x) 

Pingvin ár: 999 Ft
Eredeti ár: 1 479 Ft
Megtakarítás: 480 Ft
Egységár: 49,95 Ft/db -32%

Flamborin_layer_osszes_210x290_2022szept_tablettaval_ujlezaras_Pingvin.indd   1Flamborin_layer_osszes_210x290_2022szept_tablettaval_ujlezaras_Pingvin.indd   1 2022. 09. 14.   9:03:582022. 09. 14.   9:03:58

NeurogerloN
B1-vitamin, B6-vitamin, B12-vitaminF I L M T A B L E T T A

®

 A fi lmtablettában lévő vitaminok – tiamin (B1), piridoxin (B6) és kobalamin (B12) – koenzimként fontos szerepet játszanak a központi és a környéki idegrendszer intermedier anyag-
cseréjében. Ezen vitaminok terápiás alkalmazása az idegrendszer megbetegedéseiben egyaránt szolgálja a kísérő, feltehetően a betegség kapcsán megnövekedett szükséglet miatt 
kialakuló vitaminhiányos állapotok ellensúlyozását, és az idegrendszeri természetes helyreállító mechanizmusok serkentését. Forrás: NeurogerloN alkalmazási előírás, betegtájékoztató: 
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=176027 További információk: www.bvit.hu OGYI-T-23237 Vény nélkül kapható gyógyszer.

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

B1-, B6-, B12- vitamin
hiányállapotok kezelésére
A három vitamin* együttesen nyújt támogatást 
az idegbántalmak kezelésében.

Eredeti ár*:
4 559 Ft helyett 

3 199 Ft
Egységár: 53,32 Ft/db

Megtakarítás:
1 360 Ft

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

NeurogerloN
B1-vitamin, B6-vitamin, B12-vitaminF I L M T A B L E T T A

-30%

Kód: 2022-109    Lezárás dátuma: 2022.09.12.

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

Az akció időtartama: 2022.10.01.-2022.10.31.

NN_210x145_PingvinPatika_60x_220912.indd   1NN_210x145_PingvinPatika_60x_220912.indd   1 2022. 09. 12.   14:312022. 09. 12.   14:31
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gyermekkorban

Az övsömör a vírus okozta betegségek 
közé tartozik. Az a vírus felelős érte, 
amely a bárányhimlő kapcsán kerül a 
szervezetbe.

– Amikor a szervezet először találkozik a bá-
rányhimlő vírusával, a fertőzés súlyosságá-
tól, a gazdaszervezet immunállapotától füg-
gően jelentkeznek a mindannyiunk által 
ismert tünetek: láz, rossz közérzet, testszerte 
viszkető piros pöttyök, hólyagok, majd se-
bek, amelyek általában, egy-két elvakart 
góctól eltekintve, nyom nélkül gyógyulnak – 
mondta el dr. Szász-Német Réka bőrgyó-
gyász szakorvos. 

Bármikor visszatérhet
A vírus azonban örökre beköltözik a szerve-
zetünkbe, egy idegdúcban megbújva éve-
ken, évtizedeken át alszik, lappang. Előfor-
dul azonban, hogy ez az alvó vírus felébred, 
van, akinél soha, de lehet, hogy többször is 

Törzshelye a törzs
Leggyakoribb előfordulási helye a törzsön 
van, innen ered az elnevezés is, de bárhol a 
testen, végtagokon, sőt fejbőrön, arcon is 
megjelenhet. Ezek a súlyosabb formák, a 
szem, hallószerv, illetve az arcon lévő idegek 
esetleges érintettsége miatt. Bár a vírust ki-
pusztítani nem lehet a szervezetből, a gyor-
sabb, szövődménymentesebb gyógyulás ér-
dekében vírusellenes, illetve gyulladás- 
csökkentő, fájdalomcsillapító gyógyszerek 
szedése szükséges. Emellett az immunrend-
szer erősítése is indokolt, az általában haszná-
latos C- és D-vitamin, cink mellett a B-vita-
minok szerepe is fontos.

az élet során, és bár inkább felnőtteken 
észleljük, akár már gyermekkorban is ak-
tiválódhat. Ilyenkor jelentkeznek az öv-
sömör tünetei: akkor már nem az egész 
testen látunk kiütéseket, csak egy-egy 
idegszelvénynek megfelelő sávszerű el-
rendeződésben mutatkoznak hólyagok, 
majd sebek, amelyek váladéka közvetlen 
érintkezéssel vagy tárgyak közvetítésével 
fertőz. A terület nagyon fájdalmas szokott 
lenni, mivel a bőrtünetek mellett az ideg-
szálak is gyulladásban vannak.

Sokáig fájhat
A gyógyulás átlagosan 10 nap, amíg a hólya-
gok felnyílása után visszamaradt pörkök le-
válnak, a sebek behámosodnak. Nem ritka 
szövődmény azonban az érintett régióban 
visszamaradó idegi fájdalom, immáron bőr-
tünet nélkül, amely hetekig, szerencsétle-
nebb esetben akár hosszú hónapokig fennáll-
hat. Az övsömör tehát nem egy friss fertőzés 
tünete, hanem a saját, lappangó vírusunk 
aktiválódásának következménye. Így övsö-
mörös is csak az lehet, aki már volt bárány-
himlős.

Kötelező védőoltás gyerekeknek
A bárányhimlő, főleg gyermekkorban az 
esetek legnagyobb részében szövődmény-
mentesen zajlik. Legrettegettebb szövőd-
ménye azonban a vírusos agyvelőgyulladás, 
amely akár végzetes következménnyel is 

járhat. Elsősorban ennek megelőzését cé-
lozza a bárányhimlő elleni védőoltás, amely 
2019 óta a kötelező oltások sorába lépett. A 
védőoltás, az oltott gyermek immunrend-
szerének aktivitásától függően, nagy esély-
lyel védelmet nyújt a fertőzés ellen, ebben 
az esetben a gyermek védett a vírussal 
szemben, nem lesz bárányhimlős, így övsö-
mörös sem. Ha nem is alakul ki teljes vé-
dettség, a súlyos szövődményes bárány-
himlős esetek esélye minimálisra csökken, 
és a szakirodalmi adatok alapján az övsö-
mör kialakulási esélye is kisebb.

Övsömör 

Kialakulhat-e övsömör 
gyermekeknél?  

Más betegség kísérő 
tüneteként kezelendő, 

vagy inkább önálló 
bőrbetegségként? Ha 

valaki még nem volt 
bárányhimlős, akkor 

övsömöre sem lehet? 
Cikkünk erre keresi  

a választ. Aki ebben segít: 
dr. Szász-Német Réka 

bőrgyógyász szakorvos.
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* A készítmény minden egyes vitaminból NRV 200%-ot, azaz a felnőttek számára javasolt napi referenciaérték dupláját tartalmaz-
za tablettánként.  A 13 féle vitamint további 10 féle ásványi anyag egészíti ki, többségük szerves, a szervezet számára jól haszno-
suló formában. Étrend-kiegészítő készítmény. Gyártja és forgalmazza: BioCo Magyarország Kft., 3021 Lőrinci, Árpád u. 92-100. 
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

VITAMIN
A PÖRGŐS
MINDENNAPOKHOZ
Minden vitaminból 200%-ot tartalmaz.*

BioCo_21_FW_MULTI_pingvin_210x290.indd   1BioCo_21_FW_MULTI_pingvin_210x290.indd   1 2022. 08. 29.   11:39:362022. 08. 29.   11:39:36



FOGYÁS ÉS
MÁJTÁMOGATÁS!

A máriatövis kivonat hozzájárul a máj és az 
epe egészségének megőrzéséhez. 

A keserű narancs kivonat pedig támogatja a 
zsír- és a szénhidrát anyagcserét.
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A VÁLTOZÓKORI
FOGYÁSÉRT ÉS A

NYUGODT ÉJSZAKÁKÉRT!

A változókori karcsúságért gymnema kivonattal, a 
nyugodt éjszakákért macskagyökérrel, a 

változókori hőhullámok, izzadás és ingerlékenység 
ellen, valamint az emésztésért komlóval tesz.

Eredeti ár: 8 909 Ft
Megtakarítás: 2 710 Ft (30%)
Egységár: 103,32 Ft/db
Akció időtartama: 2022.10.01.-10.31.

Pingvin ár:

6 199 Ft

Eredeti ár: 5 459 Ft
Megtakarítás: 1 660 Ft (30%)
Egységár: 63,32 Ft/db
Akció időtartama: 2022.10.01.-10.01.

Pingvin ár:

3 799 Ft

IMMUNRENDSZERÉRT
ÉS PAJZSMIRIGYÉRT!

Eredeti ár: 2 899 Ft
Megtakarítás: 900 Ft (31%)
Egységár: 33,32 Ft/db
Akció időtartama: 2022.10.01.-10.31.

Pingvin ár:

1 999 Ft

Organikus szelén tartalma hozzájárul az immunrend-
szer és a pajzsmirigy normál működéséhez, továbbá 

részt vesz a sejtek oxidatív stresszel szembeni 
védelmében, és a normál spermaképződésben. 

Laktózmentes összetétel!

*Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.
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Bizonytalannak érzi magát 
a munka terén, ez rányomja 
bélyegét a családi életére is. 
Hamarosan mindenre vá-
laszt kap, legyen türelmes.

Vita vita hátán – leg-
alábbis ezt érzi mostaná-
ban, ha a családi fészek 
jut eszébe. Ön sem 
szent, mintha elfelejtette 
volna tolerálni szeret-
tei kevésbé szerethető 
tulajdonságait. Töreked-
jen a békére, tegye félre 
büszkeségét.

Minden jól alakul ön 
körül, de mégis úgy érzi, 
hiányzik valami a hét-
köznapjaiból. Nem kell 
sokáig várnia, hamarosan 
valaki kavicsot dob az 
állóvízbe. Talán vissza 
is sírja majd a mostani 
nyugalmát.

Anyagi helyzete ren-
deződni látszik, de ne 
legyen még nagyon elbi-
zakodott. Ami könnyen 
jött, könnyen megy. 
Legyen a tarsolyában 
egy másik terv is, talán 
a közeljövőben szüksége 
is lesz rá.

Pénz áll a házhoz, leg-
alábbis a csillagok állása 
ezt ígéri. Vegyen ki pár 
nap szabadságot, a pihe-
nés nagyon ráfér önre, a 
pénz nem lesz akadály 
egy jó kis utazásra.

Harcos típus, most 
azonban megfáradt, 
csalódott és kedvetlen. 
Környezete alig ismer 
magára. Talán más is 
sejti, mi áll a levertsége 
mögött, beszélje ki 
magából gondjait.

Vigyázat, pár nap, és 
újra bizsereg a vére. 
Olyan régen fordult 
már ez önnel elő, hogy 
először nem is akarja 
majd elhinni. Engedjen 
a csábításnak, ki tudja, 
mi sül ki belőle?!

Szívesen beszélget 
másokkal, van türelme 
meghallgatni idege-
nek panaszait is. Ezt 
igyekszik kihasználni 
egy olyan személy, aki 
alaposan megcsapolja 
energiakészleteit. Ne 
hagyja!

Mostanában szívesen 
időz régi emlékei 
között. Egy kedves 
ismerős éppen a múlt-
ból toppan be életébe, 
a legjobbkor érkezik. 
Most arra van szüksé-
ge, hogy az elvarratlan 
szálakat együtt tegyék 
rendbe.

Elégedetten szemléli 
most a világot, ezt 
sokan irigylik öntől. 
Derűsen kezeli a nem 
várt helyzeteket is. Ez 
nem is baj, hamarosan 
szüksége is lesz ezen jó 
tulajdonságára.

Nem várt vendég 
érkezik otthonába, akár 
hetekig is ott ragadhat. 
A kellemetlenséget 
egyre fogyó türelemmel 
viseli, de nyugalom, 
a kitartásáért busásan 
kárpótolják az égiek.

Egyik virágról a 
másikra szállna, ha 
tehetné. Szerencsére 
az esze és a szíve a 
helyén van, és bölcsen 
mérlegeli, mi mindent 
kockáztatna egyetlen 
rossz lépéssel.
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III. 21.–IV. 20.

IX. 23.–X. 22.

VI. 22.–VII. 22.
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VII. 23.–VIII. 22.

I. 21.–II. 19.

V. 21.–VI. 20.
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*Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.Akció időtartama: 2022.10.01 – 2022.10.31* 

Étrend-kiegészítő. Nem helyettesíti 
a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet 

és az egészséges életmódot. 
Forgalmazza: PP Management Kft.
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www.novoc.hu

LIPOSZÓMÁS RETARD
C-vitamin család

a leghatékonyabb felszívódásért!

Régi ár Akciós ár* Megtakarítás Ft Megtakarítás % Egységár Egység

Novo C® plus liposzómás retard 
C-vitamin lágyzselatin kapszula (60x)

4 039 Ft 2 999 Ft 1 040 Ft 26%  49,98 Ft db

Novo C® plus liposzómás retard 
C-vitamin lágyzselatin kapszula (90x)

5 429 Ft 3 999 Ft 1 430 Ft 26%   44,43 Ft db

NovoC_Plus_Pingvin_1_2_210x145_hird_2022.indd   1 2022.09.20.   9:33:03
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AZ EGYETLEN PROBIOTIKUS GYÓGYSZER, MELY ANTIBIOTIKUMMAL EGY IDŐBEN BEVEHETŐ!

enterolprobiotikum.huForgalmazza: MagnaPharm Hungary Kft. 
1143 Budapest, Gizella út 42–44.

Az árak 2022.10.01-től 2022.10.31-ig érvényesek a Pingvin Patikákban. Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár.

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ GYÓGYSZER

ÚJ INSTANT
PROBIOTIKUM!

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

ENT- 2022.09/06.  |  Lezárás dátuma: 2022. 09. 19.

Hatóanyaga: Saccharomyces boulardii CNCM I-745 sejtek

Javasolt kiegészítő kezelésként a bélflóra egyensúlyának helyreállítására antibiotikum kezelés mellett 
és az akut hasmenés kiegészítő kezelésére.

PROBIOTIKUM!

por és oldószer belsőleges 
szuszpenzióhoz

Akció időtartam: 09.16-10.31

ENTEROL FORTE 500 mg
belsőleges por

ENTEROL 250 mg
kemény por és kapszula 

ENTEROL 250 mg
belsőleges por

ENTEROL NEO 250 mg

1x
NAPI

2299 Ft

Eredeti ár: 3409 Ft

Pingvin ár: 

Egységár: 229,90 Ft / db

10db -33%

3499 Ft

Eredeti ár: 4919 Ft

Pingvin ár: 

Egységár: 349,90 Ft / db

10db

2099 Ft

Eredeti ár: 2949 Ft

Pingvin ár: 

Egységár: 209,90 Ft / db

10db

3599 Ft

Eredeti ár: 5049 Ft

Pingvin ár: 

Egységár: 179,95 Ft / db

20db

2099 Ft

Eredeti ár: 2939 Ft

Pingvin ár: 

Egységár: 209,90 Ft / db

10db

ÚJ

-29% -29%

-29%
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A kockázatokról olvassa el  a használat útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Ajakherpesz
kezelésére

Richtofit Gél ajakherpesz kezelésére 5g • Orvostechnikai eszköz, ami egyben gyógyászati segédeszköznek is minősül •  A hirdetés utolsó módosításának dátuma: 2022.09.14. 
Forgalmazó:  Pharmafit Sport Kft. • 1024 Budapest Ady E. u. 19. • info@richtofit.com • 29% kedvezmény • Egységár: 159,80 Ft / g • *Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 

napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár. • Akció érvényessége: 2022.10.01-10.31.

Pingvin ár: 799
Eredeti ár: 1 129Ft*
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Ne hagyd, hogy megállítson
a fájdalom!

dexketoprofén

Erőteljesen enyhíti  
a mozgásszervi fájdalmat.

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

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

Vény nélkül kapható gyógyszer
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Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.

Az akció időtartama: 2022. 10. 01. – 2022. 1
0. 3

1.1 299 Ft

-38%
2 099 Ft helyett 64,95 Ft/db
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VITUP® D3 2000 NE D3-vitamin tartalmú 
étrend-kiegészítő készítmény 60x

Beviplex® B Komplex B-vitaminokat 
tartalmazó étrend-kiegészítő 
filmtabletta 30x

Oligovit® 20 KOMPLEX vitaminokat 
és ásványi anyagokat tartalmazó 
étrendkiegészítő filmtabletta 30x

○  Hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. 
A D-vitamin hozzájárul az egészséges csontozat és 
az egészséges izomfunkció fenntartásához.

○  Az Oligovit® fi lmtable� a tíz létfontosságú ásványi 
anyag és tíz vitamin kombinációját tartalmazza.

○  A niacin, a B1-, B2-, B6- és B12-vitaminok hozzá-
járulnak az idegrendszer normál működéséhez.
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Az étrend-kiegészítő nem helye� esíti a kiegyensúlyozo� , vegyes 
étrendet és az egészséges életmódot. 

Galenika International K� ., 
2040 Budaörs, Baross utca 165/3.

VITAMINOK AZ ŐSZI 
HÓNAPOKRA IS!

Oligovit® 20 KOMPLEX vitaminokat 
és ásványi anyagokat tartalmazó 
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Beviplex® B Komplex B-vitaminokat 
tartalmazó étrend-kiegészítő 

anyag és tíz vitamin kombinációját tartalmazza.
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Az étrend-kiegészítő nem helye� esíti a kiegyensúlyozo� , vegyes 

 Pingvin ár 
1 899 Ft

Egységár: 63,30 Ft/db
Eredeti ár*: 2 709 Ft
Megtakarítás: 810 Ft

1 899 Ft
-30%

○  Hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. 
 Pingvin ár 

1 999 Ft
Egységár: 33,32 Ft/db
Eredeti ár*: 2 909 Ft
Megtakarítás: 910 Ft

1 999 Ft
-31%

járulnak az idegrendszer normál működéséhez.
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Galenika International K� ., 

 Pingvin ár 
1 599 Ft

Egységár: 53,30 Ft/db
Eredeti ár*: 2 319 Ft
Megtakarítás: 720 Ft

1 599 Ft
-31%

* A pingvin Patikákban az elmúlt 30napban alkalmazo�  legala-
csonyabb eladási ár. Akció időtartama: 2022.�10.�01.-�10.�31.

V1+ 220919 Galenika_2022-10- havi megjelenes - Magazin –210x290 mm -FF-2022-17 FB-PG.indd   1V1+ 220919 Galenika_2022-10- havi megjelenes - Magazin –210x290 mm -FF-2022-17 FB-PG.indd   1 2022. 09. 19.   13:572022. 09. 19.   13:57

PINGVIN ár:
2299 Ft

Eredeti ár: 3289 Ft
Egységár: 114,95 Ft

-30%
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beszéljünk komolyan21beszéljünk komolyan 20 beszéljünk komolyan21

Legtöbbször az erőteljesebb szőrösödés-
nek semmiféle kóros oka nincsen, nagy 
valószínűséggel az érintett személy csa-
ládtagjainál is jelen van (közismert a me-
diterrán népek esetében).
A testszőrzet mennyiségét leginkább a 
szervezet androgénszintje (férfi nemi hor-
monok) befolyásolja. A férfi nemi hormo-
nok, amelyek a mellékvesékben és az 
ivarszervekben termelődnek, nevükkel 
ellentétben férfiakban és nőkben is jelen 
vannak, csak nem egyforma mennyiség-
ben és eltérő arányban: férfiakban több, 
nőkben kevesebb található belőlük.

Eltolódó hormonegyensúly
A férfi nemi hormonok legjelentősebb 
képviselője a tesztoszteron, amely többek 
között a bőrben dihidrotesztoszteronná 
alakul. A dihidrotesztoszteron közvetle-
nül stimulálja a szőrtüszőket, azokat na-
gyobb fokú működésre késztetve. Ennek 
eredménye a fokozott szőrnövekedés.
A szőrösödés gyakran társul a virilisatiónak 
nevezett tünetcsoporttal, amelynek egyik 
összetevője a fokozott szőrnövekedés. A 
virilisatio a tulajdonságok elférfiasodását je-
lenti: az izomzat férfias eloszlású megerősö-
dése, férfias kopaszodás, a hang mélyülése.
Egyéb tünetek is gyakran megjelennek: a 
verejtékmirigyek aktivitásának fokozódá-
sa növeli az izzadékonyságot, és akne ki-
alakulásához vezet. Jellemzőek a menst-
ruációs zavarok, a petesejt érésének 
hiánya és akár a menstruáció teljes elma-
radása, terhesség nélkül.

A hormonzavarok  
lehetséges okai
A fokozott szőrnövekedés önmagában 
nem betegségnek, hanem tünetnek tekint-
hető, mivel egymástól nagyban eltérő kó-
rállapotok képesek azt létrehozni.
Nőknél gyakran policisztásovári-
um-szindróma (PCOS) áll a háttérben, 
amely a petefészkek felépítésében eltéré-
seket, működésében zavarokat okoz. 
Ilyenkor az ováriumok és a mellékvesék 
is a normálisnál nagyobb mennyiségű 
androgént termelnek.
A hormonzavarok jelen lehetnek már szü-
letéskor (ilyenkor gyakran a nemi szervek 
fejlődése is eltér a normálistól), de az élet 
későbbi szakaszaiban is kialakulhatnak. 
Gyakran a veseműködés zavarai is észlel-
hetők.
A szőrösödés ritka okai közé tartoznak: 
petefészek-daganat, mellékvesetumor, 
Cushing-szindróma, az agyalapi mirigy 
daganatai. Ezenkívül bizonyos gyógy-
szercsoportok egyes képviselői is okoz-
hatnak fokozott szőrösödést, például szte-
roidok, immunszuppresszív szerek, 
progesztinek, vérnyomáscsökkentők.
A háttérben álló ok felderítése részletes 
fizikális, laboratóriumi kivizsgálást igé-
nyel, többféle képalkotó eljárással kiegé-
szítve. 

A hirsutizmus orvosi kezelése
A hirsutizmus kezelése gyakran szemé-
lyes döntés, hiszen etnikumtól is függő, 
hogy milyen mennyiségű szőr számít nor-
málisnak. Míg az ázsiaiak általában ke-
vésbé szőrösek, a mediterrán és közel-ke-
leti nőknél jellemző az erősebb, dúsabb 
szőrnövekedés.
Kezelésére különböző gyógyszerek áll-
nak rendelkezésre, amelyek közül néhá-
nyat a PCOS kezelésére is használnak.
Mivel a szőrtüszők életciklusa fél év, a 
gyógyszerek többségét legalább 6 hóna-
pon át kell alkalmazni ahhoz, hogy jelen-
tős változást tapasztalhasson, illetve ha a 
szedésüket abbahagyja, a nemkívánatos 
szőrzet újból jelentkezhet, amennyiben a 
háttérben meghúzódó inzulinrezisztencia 
kezeletlen marad.

Egyéb alternatívák
Itt fontos szem előtt tartani, hogy a magas 
androgénszint okozta stimuláció hatására 
az eltávolítás után újra vissza fog nőni.
• Borotválás – Gyors és fájdalommentes 

szőrtelenítési módszer, amely után a 
visszanőtt szőrszálaknak nem szabad 
vastagabbnak vagy sötétebbnek lenni-
ük. Előfordulhat a bőr irritációja, és 
számolni kell azzal, hogy valószínűleg 
gyakran kell majd borotválkoznia.

• Szőkítés – A szőkítés világosabbá teszi 
a szőrszálakat, így nehezebb észrevenni 
azokat. Ugyanakkor a szőkítő anyag ir-
ritációt okozhat.

• Gyantázás – Ez fájdalmas eljárás le-
het, különösen, ha nagyobb mennyi-
ségű szőrt kell kezelni. Előnye, hogy 
hatása tovább tart, mint a borotválkozá-
sé vagy szőkítésé.

• Elektrolízis – A szőrtüszők – így a szőr-
szálak – károsítására elektromos áramot 
használnak. Az eljárás fájdalmas lehet, és 
több kezelést is igényelhet, attól függően, 
hogy milyen a szőrösödés mértéke. 
Emellett, ha az alap hormonzavart nem 
kezelik, a szőr visszanőhet.

• Lézeres szőrtelenítés – Az eljárás során 
a szőrtüszőre lézerfényt irányítanak, a 
szőrszál melaninja elnyeli azt, így a szőr-
szál sérül. Számos kezelésre lehet szük-
ség a megfelelő eredmény érdekében, rá-
adásul a szőr regenerálódhat, így újabb 
kezelések lehetnek szükségesek. Fo
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Hirsutismus, hypertrichosis – A fokozott szőrnövekedés 
férfiak és nők esetében is előfordulhat; érthető, hogy 
a jelenség mégis leginkább a nőket nyugtalanítja. 
A szőrszálak mennyiségének megnövekedése, 
megvastagodása, színük sötétedése a szőrszálak 
nagyobb mennyiségének látszatát kelti, holott tényleges 
szőrösödésről csak a férfiaknál beszélhetünk.

Fokozott szőrösödés  
nőknél



ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

Az ár 2022.10.01-től 2022.10.31-ig érvényes a Pingvin Patikákban.

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

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

110 mg Ginkgo biloba kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő 
kapszula magnéziummal és vitaminokkal
A *Ginkgo biloba hatóanyagai (ginkgo flavonoidok) hozzájárulnak a normál 
vérkeringéshez, beleértve az agyi vérkeringést, továbbá a normál szellemi működés 
(például a memória, gondolkodás, tanulás) fenntartásához.

A normál szellemi A normál szellemi 
működés fenntartásáértműködés fenntartásáért**

2 havi 
adag

Bilomag Plus Ginkgo Biloba 
110 mg kapszula (60x)

Eredeti ár: 3.499 Ft
Pingvin ár:

2.699 Ft
Egységár: 44,98 Ft/db -23%

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

277_22_NP_H_BILOMAG_PINGVIN.indd   1277_22_NP_H_BILOMAG_PINGVIN.indd   1 2022.09.19.   16:23:462022.09.19.   16:23:46

vitaminok az egész családnak

LENAVIT PHARMA KFT., 
6728 SZEGED,

KOLLÉGIUMI ÚT 11/H., 
WWW.LENAVIT.HU

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

LenaVit C1000 
+ szerves cink 

+ D3 retard 
vitamin

-25%
-720 Ft

2199 Ft
2919 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.

36,65 Ft/db
* Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.

Mesemaci

Multivitamin 9 vitaminnal, vegán és cu-
kormentes. 3 éves kortól ajánljuk. Már 
egy gumitablettában magas a D-vitamin 
(200 NE) és C-vitamin (30 mg) mennyisé-
ge. Természetes és finom: mesterséges 
színezéket és aromát nem tartalmaz.

-26%
-830 Ft

2399 Ft
3229 Ft* helyett

gumivitamin 
9 vitaminnal

60 db
39,98 Ft/db

-27%
-950 Ft

2599 Ft
3549 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).

Szerves 
Magnézium 

+B-komplex Forte 

60 db
43.32 Ft/db

A feltüntetett árak 2022. október 1-től 2022. október 31-ig, 
vagy a készlet erejéig  érvényesek a Pingvin Patikákban!
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Munkácson 1883. március 8-án jött a 
világra Csortos Gyula színészóriás, aki-
nek alakításaira mára csak az idősebb 
korosztály emlékszik régi filmjeinek 
köszönhetően. Édesapja őrmester volt, 
honvédelmi minisztériumi segédhivatal-
nokként tartotta el a családot. Ellenezte, 
hogy fia a küzdelmes gyermekkor és há-
nyatott középiskolai évek után a színi pá-
lyát válassza, az ifjabbik Csortos mégis 
elvégezte a Színiakadémiát. A Pesti Hír-
lap már első fellépései idején „elegáns, 
biztos fellépésű, értelmes” színésznek 
titulálta.
Pályáját vidéken – Debrecenben és Sze-
geden – kezdte, 1907-ben igazolt a Nép-
színház Vígoperához, onnan a Magyar 
Színházhoz ment. Botrányoktól már ak-
kor sem volt mentes, így a Vígszínház-
hoz szegődött. Itt vált belőle igazán híres 
színész, hiszen Molnár Ferenc remek 
szerepeket írt neki. Innen ismét a Ma-
gyar Színházhoz vitte az útja. Tehetségét 
méltányolva kiemelkedően jól keresett, 
olyannyira, hogy éppen annyit keresett, 
mint a magyar miniszterelnök, vagyis 24 

Sosem spórolt az energiával 

Hyppolit, a lakáj
Goromba, hangos embernek ismerte meg a színészvilág 
Csortos Gyulát, az ország lakáját, aki súlyos cukorbeteg-
sége ellenére magát nem kímélve, önpusztító életmódot 
folytatva játszott, mindent beleadva.

ezer koronát. Mészáros Giza színésznő-
vel élt, majd 1914-ben feleségül vette 
Bamberger Friderikát, de a frigy nem 
tartott sokáig, 1922-ben elváltak, közben 
Csortos több pesti színházban is megfor-
dult. Második felesége Vígh Manci lett, 
szintén a színházi élet berkeiből. Időköz-
ben a Nemzeti Színházhoz került, ahol 
kis megszakítással haláláig játszott. Ki-
magaslóan sokat keresett, miközben nem 
spórolt energiáival.
Sokféle szerepkörben, számtalan színhá-
zi stílushoz alkalmazkodva önálló han-
gú és arculatú művészegyéniséggé vált. 
Drámai szerepeit mély emberábrázolás-
sal, hiteles szenvedélyességgel formálta 
meg. A komikusi szerepkörben volt iga-
zán otthon, a tragikomikum jellemezte. 
Fanyar humorával, különc egyéniségé-
vel, színpadi tréfáival tette le védjegyét a 
magyar színművészet asztalára.
A fiatalon sokat éhező Csortos Gyula 
később falánk ember lett, elhízott, még-
is eljátszott bármilyen típusú embert, 
testalkata nem akadályozta benne, hogy 
átlényegüljön. Legendásan érdes modo-

rú, goromba ember volt, 
mégis mindig volt bőven 
munkája. A jól megírt 
darabokat szerette, és a 
jó rendezőket is. Ellenkező 
esetben nem rejtette véka alá 
véleményét.
Önpusztító életmódja miatt ideje-
korán szanatóriumba vonult, sú-
lyos cukorbeteg volt, szívritmuszavarral 
is küzdött. Hangulatán az sem segített, 
hogy lánya 1943-ban elhunyt. A főváros 
ostroma idején pincékben húzta meg ma-
gát, a második világháború végén vállal-
ta utolsó főszerepét Csehov Medve című 
drámájában. 1945-ben ismét kórházi 
ellátásra szorult, ezúttal cukorbetegsége 
okozta lábszársebe miatt, ami nehezen 
gyógyult. Mire megérkezett volna szá-
mára a gyógyszer, augusztus 1-jén a fő-
városban elhunyt.
Több mint kétszázötven színházi szere-
pet játszott el, hetven hangosfilmje volt. 
Akkor is megpróbálta kihozni magából a 
maximumot, amikor súlyos cukorbeteg-
sége már akadályozta ebben.
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– Miért éppen mostanra időzítették a 
gigakoncertet?
– Sok-sok év tervezés után mostanra álltak 
össze úgy a csillagok, hogy ez a régi, nagy ál-
munk tényleg valóra válhasson. Jól jött ki a lé-
pés, hiszen idén 20 éves jubileumát ünneplem 
a zenei pályafutásomnak, és ennek koronája 
lesz a koncert. Minden összeáll, minden jó 
körülöttem, úgyhogy boldogság van (nevet). 
Idén a 20 évre való tekintettel tavasztól szep-
tember végéig egyébként is sokat turnéztunk 
az országban. A november 27-i koncert is 
az elmúlt évek összegzése lesz, minden 
elhangzik, amit imád, szeret a közönség, de 
alapvetően az egyik legsikeresebb turnénk, a 
Ragyogás adja az egész produkció magvát. Ez 
lett a koncert kiindulópontja, és ezt díszítjük 
fel. Tényleg olyan koncertshow-ra készülünk, 
ami még nem volt a NOX történetében.
– A NOX egyetlen koncert erejéig tér visz-
sza, vagy lesz folytatás?
– Most elsősorban az Aréna-koncertre össz-
pontosítunk, hiszen ez minden szempontból 
hatalmas vállalás a részünkről, Tomi (Nagy 
Tamás, a NOX formáció másik frontembere, 
énekes, táncos – a szerk.) is nagyon régen 
állt utoljára színpadon. Sok tényezőn múlik, 
lesz-e folytatás.
– Ugyanakkor még a koncert előtt egy új 
lemezzel is jelentkezik a zenekar. Milyen 
dalok kerülnek rá?
– Fantasztikus lett az új lemez, olyan, ami-
lyenre szerintem már régóta várt a közönség. 
Számomra olyan ez az időszak, mint egy 
tündérmese, egy valóra vált álom. Rengeteg 
munkával jár, de én nagyon hálás vagyok a 
Jóistennek, az égieknek, a mindenségnek, 
hogy sok-sok évnyi egyeztetés után sokunk 
álma a koncert formájában megvalósulhat.
– A hétköznapok mégsem csak a koncert 
szervezéséről szólnak, hiszen műsorvezető-
ként is tevékenykedik.
– Igen, ősztől visszatér a nyári szünetről az 
egyik kereskedelmi csatornán az a magazin-
műsor, amelynek én vagyok a műsorvezetője 
már egy éve. Mint minden édesanyának, 
nekem is megvannak az otthoni teendőim. 
Nagyon szeretek a kislányommal lenni. Azt 
is tervezem, hogy újrakezdem a festést, ami 

az utóbbi időben kicsit háttérbe szorult. Amíg 
a kislányom az óvodában játszik, én ezekre 
koncentrálok. Egyszóval nem unatkozom.
– Ennyi elfoglaltság mellett a sportra 
marad ideje?
– A színpad alapból nagy fokú állóképességet 
igényel. A NOX-koncert miatt mostanában 
nagyon sokat edzem, hiszen az a fajta színpadi 
lét, amit a NOX megkíván a sok koreogra-
fált, néptáncos elemmel, fokozott erőnlétet 
igényel.
– Kislány kora óta tudja, hogy a színpad 
lesz az ön útja. A Szeged melletti Forrás-
kúton cseperedett fel, majd a híres szentesi 
Horváth Mihály Gimnázium dráma ta-
gozatán tanult. Két év után egy szegedi, 
egészen más profilú középiskolát választott, 
miért?
– A szüleim nyomására jöttem el Szentesről: 
messze voltam tőlük, és kollégistaként kicsit 
sok volt a szabadság. Jobbnak látták, ha 
mindennap nyomon követik a sorsomat. Min-
dig nagyon szabad gondolkodású gyermek 
voltam, sok elvvel, és nehezen viseltem, ha 
keretek közé akartak szorítani.
– A hazai könnyűzenei élet állócsillagaként, 
a NOX frontembereként váratlanul 
külföldre költözött. Évekig élt Ausztráliá-
ban, majd Angliában. Más emberként tért 
vissza?
– Azért mentem el 2009 végén, mert akkori-
ban, amikor lejöttem a színpadról, néha úgy 
éreztem, nem adtam semmit a közönségnek, 
annyira össze voltam törve. Nem akartam 
becsapni senkit. Azt éreztem, ha vissza tudom 
szerezni a fényem, az erőm, ami a kezdetek-
től megvolt bennem, és amiért szerették az 
emberek a koncertjeinket, akkor visszatérek 
a színpadra. És ez megtörtént. Határozottabb 
személyiséget formált belőlem a kinti élet, ma 
már jobban ki tudok állni saját magamért. Ez 
nemcsak a munkára, hanem az egész életemre 
igaz. Régebben gyakran utólag morfondíroz-
tam el azon, miért engedtem, hogy valaki 
olyan hangnemben beszéljen velem, ami ne-
kem nem tetszik. Hála Istennek ez már nincs 
így. Kiállok magamért, a gondolataimért, az 
elveimért. Ez persze életkori sajátosság is.
– Elgondolkodott azon, mi lenne, ha nem is 
költözne haza?
– Nehéz kérdés ez, mert az embert a honvágy 
is húzza. Ausztráliában nem könnyű kint 
maradni bevándorlóként. Ezt mérlegelve 
Angliába mentem, onnan meg már egy lépés 
volt hazajönni. Időközben elindult a szólókar-
rierem, így nem volt kérdés a hazatérés, ami 
nagyon boldoggá tett.
– A napokban töltötte be a 40. életévét. 
Fordulópont ez az életében?
– Nem érzem annak, mert már jó ideje a 
helyére került az életem. Hálás vagyok a 
családomért, a páromért, akivel 9 éve élünk 
együtt boldogságban. Ez óriási kincs számom-
ra, talán sosem szeretett még így senki, mint 
ő. A kislányunk érkezése pedig kerek egésszé 

tette a történetünket. Nem volt mindig ennyire 
szép az élet, 20 és 30 éves korom között 
rengeteg nehézséggel küzdöttem meg. Utólag 
úgy gondolom, ettől is több lettem, és sokat 
tanultam belőle.
– Nagyon korán, félig gyerekfejjel vált 
népszerű énekesnővé. Fellépésről fellépésre 
járva kimaradt mindaz, ami a korosztályá-
nak megadatott. Volt alkalma bepótolni?
– Ausztráliában igyekeztem lefaragni a hiány- 
érzetemből. Ott csak magammal foglalkoz-
tam. Rengeteg baráttal, sok bulival, élménnyel 
lettem gazdagabb. A világ minden pontjáról 
lettek barátaim, sokukkal ma is tartom a 
kapcsolatot. Az ő szemléletük is sokat adott 
a lényemhez. Megtanultam, ha picit pozi-
tívabban állunk a világhoz, hegyeket lehet 
megmozgatni.
– Ausztráliában szerződött modellként 
is dolgozott, a ruhatervezés sem áll öntől 
távol.
– Nagyon szeretek ruhákat tervezni, az Aré-
na-koncertre elengedhettem a fantáziámat, ott 
is saját tervezésű ruhákban fogunk színpadra 
lépni, de az maradjon titok, hogy hány szett 
ruhát láthat majd a közönség.
– Közösségi oldalán sokan kérdezik: más 
városokban is megrendezik a nagyszabású 
koncertet?
– Egyelőre november 27-én van a fókusz. 
Advent első vasárnapjára esik az Aréna-buli. 
Bár véletlenül alakult így, úgy érzem, áldott az 
a nap, és olyan csoda fog megtörténni, amire 
nagyon régóta várunk. Kisgyermeki izgalom-
mal készülünk rá Tomival, pedig több ezer 
koncert van már mögöttünk. Legfőképpen 
hálát érzek a koncertért.
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Péter-Szabó Szilvia,    
a NOX együttes énekesnője 1982. szeptember 
9-én született, a Szeged melletti Forráskúton 
nőtt fel. 16 éves kora óta énekel, 20 éve a 
magyar népzenét modern elemekkel ötvöző 
NOX-ban, amellyel 2005-ben az Eurovíziós Dal-
fesztiválon hazánkat képviselte. Számos arany- 
és platinalemezt zsebeltek be. 2009-ben Szilvi 
külföldre költözött, ezért a zenekar működése 
szünetelt. 2013-ban az énekesnő hazatért, 
szólókarrierbe kezdett. Azóta több televízi-
ós műsorban is szerepelt. 20 éves jubileumi 
turnékörútra indult idén, novemberben pedig 
hatalmas show-val születik újjá a NOX.

Több mint 20 éve van 
a pályán Péter-Szabó 

Szilvia, aki a NOX együttes 
frontembereként vonult be 

a hazai köztudatba.
  

Ugyan 13 évig a zenekar 
nem adott életjelet magáról, 

most a NOX történetének 
legnagyobb koncertjét  

hozza tető alá. Az énekesnő 
óriási várakozással és  

sok izgalommal készül  
a novemberi nagy napra, 

amikor is a Papp László 
Sportarénában több 

ezer ember előtt lép újra 
színpadra a NOX.
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Szilvia
Péter-Szabó 

„ Kiállok magamért,   
 az elveimért”
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RICHTOFIT SPORTKRÉM
MARADJ AKTÍV!
7 gyógnyövény kivonatából 
álló különleges és egyedülálló 
komplex formulát tartal-
maz. A körömvirág, leven-
dula, kamilla és a közönség-
es vadgesztenye kivonatai 
révén természetes módon 
segíti a microcirkulációt és 
ellazítja a testet. Használata 
ajánlott edzést megelőzően, 
támogatva a bemelegítés 
folyamatát, amely révén 
elkerülhetőek a sérülések, 
edzés közben és után, 
vagy a mindennapi fizikai 
igénybevételt követően.

AZ EGÉSZ 
CSALÁDNAK.
Kozmetikum • Forgalmazza: Pharmafit Sport Kft • 1024 Budapest Ady E. u. 19. 
A dokumentum lezárásának időpontja: 2022.09.15. 
*Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb 
eladási ár. • Akció érvényessége: 2022.10.01-10.31.

Az árak 2022.10.01-től 2022.10.31-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.
Forgalmazza: Cremum Pharma Kft. 2030 Érd Kutyavári út 34.

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

HAJ- ÉS KÖRÖMREGENERÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

AZ ERŐS ÉS FÉNYES HAJÉRT

FORCAPIL HAIR ACTIV 
hajhullás elleni tabletta 

gyógynövényekkel – 30 db

Pingvin ár:

5.199 Ft 
Egységár: 173,30 Ft/db

FORCAPIL KERATIN + 
hajregeneráló tabletta 

természetes keratinnal – 60 db

Pingvin ár:

4.599 Ft 
Egységár: 76,65 Ft/db

285_22_CREMUM_H_FORCAPIL_PINGIN.indd   1285_22_CREMUM_H_FORCAPIL_PINGIN.indd   1 2022.09.19.   13:48:292022.09.19.   13:48:29
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A krónikus hipertónia (magas vérnyomás) az egyik leggyakoribb hajlamo-
sító tényezője a szív-érrendszeri betegségeknek, amelyek a lakosság na-
gyon nagy részét érintik. A legfőbb rizikófaktor, amely agyi érkatasztrófá-
hoz, szívrohamhoz és akár veseelégtelenséghez is vezethet, a mai napig az 
egyik vezető halálozási ok világszerte. Becslések szerint évente körülbelül 
7 millió ember halálát okozza és további 1,5 milliárd ember életét nehezíti 
meg a magas vérnyomás, illetve az ezzel járó szövődmények. Magyar-
országon az összlakosságból megközelítőleg 2,5 millió ember érintett.
A riasztó adatok jellemezte helyzetben némi reményt nyújthat, hogy élet-
módbeli irányváltással sikeresen csökkenteni lehet a krónikusan fennálló 
magas vérnyomást, illetve késleltetni lehet az abból adódó szövődmények 
kialakulását. A Brit Hipertónia Társaság a következő változtatásokat ja-
vasolja: nátriumbevitel csökkentése, rendszeres aerob testmozgás, 
alkoholfogyasztás korlátozása. Számos tanulmány bizonyítja, hogy a 
változatos, zöldségben és gyümölcsben gazdag étrend, illetve a magas anti- 
oxidánstartalmú ételek fogyasztása nagyban javíthatja a különböző szív- és 
érrendszeri panaszokat. A természetes antioxidánsok egyike a likopin, 
amelynek vérnyomáscsökkentő hatása tudományosan bizonyított.
A likopin egy vörös színű karotinoid, amely a paradicsom színanyaga, de 
sok más növény termésében is megtalálható (csipkebogyó, görögdinnye, 
guáva, papaya, piros húsú grépfrút, a teljesség igénye nélkül). A likopin 
a növényekben fontos szerepet tölt be, hiszen antioxidáns tulajdonságá-
nak köszönhetően védi a növényt a káros, reaktív oxigénszármazékokkal 
szemben. Épp ez a szabadgyök-fogó képesség az, amely számunkra is elő-
nyös lehet: likopintartalmú élelmiszerek fogyasztásával csökkenthető 
a reaktív oxigénszármazékok érfalakra kifejtett káros hatása, ezzel 
együtt a különböző szív-érrendszeri betegségek kockázata.
Vizsgálat bizonyítja, hogy nyolchetes vagy hosszabb ideig tartó, lega-
lább 15 mg/nap dózisú kezelés jelentősen csökkenti a magas vérnyo-
mást, de csak olyan esetben, amikor a mért vérnyomásérték maga-
sabb, mint 130 Hgmm. 
Azt is megfigyelték, hogy likopinkezelést követően csökkent a magas di-
asztolés vérnyomás azoknál a személyeknél, akiknél emelkedett (nagyobb, 
mint 80 Hgmm) értékeket mértek. A vizsgálat során kapott eredmények 
alátámasztják azt a feltételezést, hogy a különböző, paradicsomból ké-
szült termékek, illetve likopintartalmú étrend-kiegészítők fogyasztása 
csökkentheti a leggyakoribb szív- és érrendszeri rizikófaktorokat.
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Likopintartalmú élelmiszerek fogyasztásával 
csökkenthető a különböző szív-érrendszeri 

betegségek kockázata. A különböző, 
paradicsomból készült termékek,  

illetve likopintartalmú étrend-kiegészítők 
fogyasztása csökkentheti a leggyakoribb  

szív- és érrendszeri rizikófaktorokat,  
úgymint a magas LDL-koleszterin.

Kovács Balázs cikke
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PARADICSOM

színanyaga, a likopin  
csökkenti a magas vérnyomást

A paradicsom



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# :  4.529 Ft
Pingvin ár:

 2.999 Ft
Egységár: 199,93 Ft/db

Az Utipro plus árai:

34%
Megtakarítás: 

# A Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban 
alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.
Akció időtartama: 2022.10.01. - 31.

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

210x145 UTIPROPLUS-Pingvin-2022.09..indd   1 2022. 09. 08.   18:34

természetesen 28süssünk, főzzünk 28
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Elkészítése:Hozzávalók 4 személyre:

• 8 paradicsom
• tengeri só
• 4 burgonya
• 25 dkg darált sertéshús
• 3 ek. mascarpone
• 6 levél zsálya
• 1 ek. petrezselyem
• 8 szem fekete olívabogyó
• 1 db salottahagyma
• 5 dkg sajt
• 1 ek. olívaolaj
• bors

A sütőt 180 fokra előmelegítjük. A paradicso-
mok tetejét levágjuk, a kalapokat félretesz-
szük. Egy teáskanál vagy egy kisebb kés 
segítségével kivágjuk a paradicsomok 
belsejét. Belül megsózzuk a paradicsomo-
kat, és felfordítjuk, így a só hatására kb. 30 
perc alatt távozik a felesleges nedvesség a 
paradicsom húsából. Közben a burgonyákat 
sós vízben puhára főzzük. Krumplinyomóval 
összetörjük. Egy tálba tesszük az összetört 
burgonyát, hozzáadjuk a darált sertéshúst, 
a mascarponét, az aprított zsályát és 
petrezselymet, olívabogyót, salottahagymát 
és a reszelt sajt felét, valamint 1 evőkanál 
olívaolajat. Alaposan összekeverjük a 
hozzávalókat.

Megtöltjük a töltelékkel a paradicsomokat. 
A tetejét megszórjuk a maradék reszelt 
sajttal, és lefedjük a paradicsomok 
kalapjával. Sütőtálba helyezzük a paradi-
csomokat, kevés vizet öntünk alájuk, és 
35-40 perc alatt készre sütjük.

Hozzávalók 8 adaghoz:

 

Habos szilvás sütemény
Édesszájúak és gyümölcsimádók kedvence lesz  
ez a 30 perc sütést igénylő finomság.

A sertéshússal töltött paradicsom ízletes vacsorának, 
vendégváró fogásnak ígérkezik.

• 27 dkg finomliszt
• 10 dkg vaj
• 8 dkg cukor
• 1 db tojás
• fél citromból nyert  

citromlé és héja
• fél csomag sütőpor
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1 ek. tejföl

A töltelékhez:
•  1,2 kg szilva
• 1 csomag vaníliás cukor
• fahéj ízlés szerint
• 2 evőkanál búzadara
• 10 dkg melaszos  

nádcukor

A tetejére:
• 5 db tojásfehérje
• 3 ek. porcukor
• 1 ek. citromlé

R E C E P T E K

A liszthez hozzáadjuk a 
többi hozzávalót, ösz-
szegyúrjuk, és legalább 
egy-két órát a hűtőben 
pihentetjük. A szilvát 
kimagozzuk. A pihent 
tésztát kinyújtjuk, sütő-
papírral bélelt, 20×30-as 
tepsibe terítjük, megszórjuk 
búzadarával. A szilvát 
elosztjuk rajta, megszórjuk 
barna nádcukorral, vaní- 
liával, fahéjjal. A tojás-
fehérjét kemény habbá 
verjük a porcukorral és 
a citromlével. Az egészet 
rásimítjuk a tészta tetejére. 
Előmelegített sütőben  
25-30 percig sütjük,  
míga teteje aranyszínű 
nem lesz.
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Sült töltött paradicsom
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kikapcsolódás 30

VÁLASZ

kérdés
4

Ki a kedvenc női énekese?

 Szulák Andrea

Teréz (60),   
nyugdíjas, Szolnok

Norbi (30),    
postás, Hódmezővásárhely

Judy (Groovehouse)

Tóth Gabi, akinek a temperamen-
tuma is tetszik, a lendülete meg 
hihetetlen.

Opitz Barbi

Éva (59),  
könyvelő, Szolnok Judit (51),  

konyhai kisegítő,  
Hódmezővásárhely

www.keresztrejtveny-reklam.hu

ÚRHÖLGY GALLYAZ
HISZÉKENY

MÉTER

NEM MEGY

ELTIPOR

EGYFAJTA
KÖZLEKE-

DÉSI
RENDSZER

OMÁN
AUTÓJELE

SZÓTLAN-
SÁG

SZŐLŐT
VISSZAVÁG USZÍT FEJ RÉSZE! JÓD

VEGYJELE
NORVÉG
AUTÓJEL

BIZTOS
(ARGÓ) GYAKORTA

ARRÉBB
HÚZ

ÚJPESTI
SPORTKLUB

KEZDETBEN

TEST-
BESZÉD,

MOZDULAT

ZENEI
HANG

FÉMPECSÉT

MÁSIK
HELYÉBE

TESZ

TÁJÉKOZÓ-
DÁSI IRÁNY

ENERGIÁT
TERMEL

ZSÍROZÓ

VÉGÉN
GURUL!

ÁKOS
BECÉZVE

A MÁSIK
HELYEN

MEG-
FEJTÉS

ZSIDÓ
TEMPLOM-

SZOLGA

RETESZ

KATEKIZ-
MUS

LILA VIRÁG

A
TALPSARU

LIBABESZÉD

NYOLC-
SOROS

VERSSZAK

EMELKE-
DETTSÉG

VÍZLELŐ-
HELY

BAKFIS

KÉZZEL
ILLETŐ

SECUNDUM

AFRIKAI
ANTILOP-

FAJTA

FÉRFINÉV

KELET-
INDIAI

NÖVÉNY

FOGKŐ
HANGZÓI!

URÁN
VEGYJELE

NÉMA
GÉZA!

OZMIUM
VEGYJELE

PÁRATLA-
NUL KÉSŐ!

KÖZÉPEN
CSÚSZÓ!

FÜGGŐ

DÜHBE JÖN

ALKOTÁS

ANGOL EGY!

DUNA
MELLÉK-
FOLYÓJA

DUZZADT

MOTOR
LEHET
ILYEN

MÁZSÁL

... CULPA
(AZ ÉN

VÉTKEM)

SZILÍCIUM
VEGYJELE

SÖR
NÉPIESEN

ÁTTÖRT
HÍMZÉS

LATYAK

KÓRHÁZI
DOLGOZÓ

SUGÁR
JELE

PÁRATLAN
NESZ!

NEWTON

SVÉD
AUTÓJEL

LECHNER
ÖDÖN

CSAKHOGY

TRÓJAI ...

SAJT-
FÉLESÉG

RÓMAI 50

FELVETT
SZOKÁS DARÁL

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: 2022.10.31. Sorsolás: 11.04.  
Csomag tartalma: Tropy szerves króm 200 mcg filmtabletta (60x), Tropy C-vitamin 500 mg filmtabletta (100x), Tropy Magnézium  
+ B6 filmtabletta (60x) A Pingvin magazin XII. évfolyam 10. számában szereplő nyereményjáték nyertese:  Kócsó Istvánné

1
Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt 
egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, 
mindig szomorú volt, senki se tudta megnevettetni. A király na-
gyon szomorkodott azon, hogy az ő gyönyörű szép leánya úgy a 
búnak adta magát; kihirdette az országban, hogy aki az ő leányát 
megnevetteti, annak adja feleségül fele királyságával együtt. Élt 
abban az időben egy pásztor, annak volt egy kis aranyszőrű bá-
ránykája, ennek az a tulajdonsága volt, hogy aki hozzányúlt, úgy 
odaragadt, mintha csak belőle lett volna kinőve. Egyszer a pász-
tor kihajtotta legelni, amint legelteti, arra megy egy eladó leány; 
megsimogatta a bárányt, mindjárt odaragadt. Elkezdi a pásztor: 
– Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán a 
nagy lyány. 
Hajtotta tovább a báránykát, arra ment egy pap, ráütött a botjá-
val a lányra. 
– Ej, te nagy bolond, mit töltöd itt az időt? – mindjárt odaragadt. 
Megint elkezdte a pásztor: 
– Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán a 
nagy lyány, nagy lyány hátán pálca, pálca végén a pap. 
Azután arra ment egy asszony egy sütőlapáttal a kezében. Rá-
ütött a sütőlapáttal a pap farára.
 – Ugyan, tiszteletes uram, minek bántja azt a szegény leányt! 
Ez is odaragadt; megint elkezdte a pásztor: 
– Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán a 
nagy lyány, nagy lyány hátán pálca, pálca végén a pap, pap farán 
a lapát, lapát végén asszony. 
Jött arra megint egy katona, vezetett arra egy paripát; megfogta 
az asszony karját csintalanságból, mindjárt odaragadt. Megint 
elkezdte a pásztor: 
– Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán 
a nagy lyány, nagy lyány hátán a pálca, pálca végén a pap, pap 
farán lapát, lapát végén asszony, asszony karján katona, katona 
kezében kantárszár, kantárszáron paripa. Megint jött egy takács 
egy csomó vászonnal, rávágott a paripa farára. 
– Ejnye, be szép paripa ez! 
Azzal ez is odaragadt. Elkezdte a pásztor: 
– Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán 
a nagy lyány, nagy lyány hátán a pálca, pálca végén a pap, pap 
farán lapát, lapát végén asszony, asszony karján katona, katona 
kezében kantárszár, kantárszáron paripa, paripa farán vászon, 
vászon végén takács. Megint jött egy varga, hozott egy csomó 
kaptát, rávágott a takácsra. 

– Mit bámul itt, komámuram? 
Ez is odaragadt. Csak elkezdte a pásztor: 
– Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán a 
nagy lyány, nagy lyány hátán pálca, pálca végén a pap, pap farán 
lapát, lapát végén asszony, asszony karján katona, katona kezé-
ben kantárszár, kantárszáron paripa, paripa farán vászon, vászon 
végén takács, takács hátán kapta, kapta végén varga. 
Amint így terelgette őket előre, arra ment a király a szomorú 
lányával. A királykisasszony, amint azt a furcsaságot meglátta, 
olyan jóízűt nevetett, hogy majd eldűlt bele. A király is, amint 
meglátta, magához hívatta a pásztort, neki adta fele királyságát 
meg a szép leányát; megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak, 
még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Fejtörő - páros/páratlan puzzle

királykisasszony 
A szomorú 



www.x i lomare .hu

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
Xilomare® 1 mg/ml, xilometazolin-hidroklorid tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. Xilomare® Kid 0,5 mg/ml, xilometazolin-hidroklorid tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.*A xilometazolin lokális alkalmazás esetén 
a vasoconstrictio általában perceken belül elérhető, a nasalis decongestans hatás általában 12 órán át tart.  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/DAET6Y, Lezárás dátuma: 2022.09.12.

Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.comRichter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.comRichter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.com

A xilometazolin hatóanyag perceken belül enyhíti az orrdugulást.*

Lélegzet megindító megoldás.
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Pingvin ár: 1599 Ft

Eredeti ár: 2319 Ft
Megtakarítás: 720 Ft
Egységár: 159,90 Ft/ml

31%

XILOMARE® 
1mg/ml oldatos orrspray 
(1x10ml)

Az árak 2022.10.01-től 2022.10.31-ig érvényesek a Pingvin Patikákban. Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban 
alkalmazott legalacsonyabb ár.

Pingvin ár: 1599 Ft

Eredeti ár: 2259 Ft
Megtakarítás: 660 Ft
Egységár: 159,90 Ft/ml

29%

XILOMARE KID® 
0,5mg/ml oldatos orrspray 
(1x10ml)

1mg/ml oldatos orrspray 
(1x10ml)

0,5mg/ml oldatos orrspray 
(1x10ml)

XILOMARE® XILOMARE KID® 
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