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„Ne higgyetek a fénynek, / a langyos déli szél-
nek, / ne higgyetek, ti fák! / Aludjatok el halkan, / 
a párálló avarban / félignyílt ibolyák.” Így kez-
dődik Ferenczy Hanna November című verse, 
amely hűen ábrázolja a természet álomra szen-
derülését. Mi azért maradjunk elevenek és főleg 
egészségesek! Magazinunk legújabb száma eh-
hez kínál hasznos tartalmat.
Életmód rovatunk egyik cikke olyan stresszoldó 
légzőgyakorlatokat ajánl, amelyek a hétközna-
pi helyzetekben is könnyen kivitelezhetőek. A 
borongós, hűvös időben jól jön a nyugodtabb, 
könnyedebb hangulat.
Készítse fel szervezetét a téli megbetegedésekre 
gyógynövényekkel. Örök sláger a kamilla, de a 
hurutoldó kakukkfűről és az illatos hársfavirág-
ról se feledkezzen meg! Életmód rovatunkban 
szemezgethet a hasznos füvek közül.
Egészségtár rovatunk az édeskömény népi gyó-
gyászatból is ismert előnyeire hívja fel a figyel-
met.

IMPRESSZUM

ingyenes egészségügyi magazin
XII. évfolyam 13. szám (186)

Mozogni a hidegben is kell, igaz, a természetben 
ilyenkor nem mindig van rá mód. Itt a gyerekek 
gerincproblémáira kiválóan alkalmas falmászás. 
Gyereksarok rovatunkban ezt a beltéri sportágat 
mutatjuk be. 
Szebellédy László gyógyszerészprofesszor az 
elsők között vezette be a modern fizikai-kémiai 
analízist és az ultra-mikroanalízist. Sokat fára-
dozott a gyógyszerészképzés és továbbképzés 
előbbre viteléért. Róla olvashatnak a Múltidé-
zőben.
Tömegeket érint a sokszor idegesítő fülzúgás. 
Számos oka lehet, ezért alapos kivizsgálást igé-
nyel. Nézzen utána a Beszéljünk komolyan ro-
vatban!
A szentesiek és a csongrádiak háza tájáról hív-
tuk meg a Portré következő vendégét, az énekes 
Bebét, polgári nevén Abebe Dánielt. A Back II 
Black formációból megismert előadó ma több 
zenekar tagja, és szívesen jár haza családjához 
Csongrád-Csanád megyébe.
Kiváló, novemberhez illő recepteket válogat-
tunk, és meséből, rejtvényből sem lesz hiány. 
Tartsanak velünk ismét!
Mindehhez kellemes kikapcsolódást 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!

Gyógyszertárunk Szeged belvárosának egyik legzöldebb, fás-parkos részén, a Dugonics tér 1. 
szám alatt található. 

A sétálóutca és a Dugonics tér sarkán már az 1940-es, 50-es években gyógyszertár üzemelt egy 
földszintes házban. A régi, rossz állapotú üzletsort 1962-ben elbontották és helyére egy  ma is ott 
található társasházat húzták fel. Az épületben akkoriban a Dugonics Gyógyszertár néven működő 
patika látta el gyógyszerekkel a betérő betegeket. 2005 augusztusában a gyógyszertár csatlako-
zott a Pingvin Patikák hálózatához. 

Patikánk központi elhelyezkedésű, könnyen megközelíthető, akár gyalogosan, akár közösségi 
közlekedéssel. Közel vagyunk a klinikákhoz, egyetemekhez, sétálóutcához. Bejáratunk akadály-
mentesített, így nehezen mozgó, kerekesszékes betegeink is szívesen térnek be hozzánk. 

Gyógyszertárunk 2015-ben felújításon esett át, és nagy alapterületű, szabad polcos, önkiszolgáló 
résszel bővült, ahol hatás szerinti csoportosításban gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 
készítmények és gyógyteák széles körét tartjuk. Termékpalettánkon megtalálhatók a speciális 
táplálkozási igényt kielégítő, gyógyszertárban forgalmazható glutén-, tej-, tojás-, cukormentes 
élelmiszerek is. A legkiválóbb arc- és bőrápoló készítményeket külön részlegen találják, amelyek 
kiválasztásában szakavatott kollégáink nyújtanak segítséget. 

Patikánkban adott a bankkártyás fizetés lehetősége, és szinte minden egészségpénztárral szer-
ződésben állunk, amelyek az Önök igényeit szolgálják.

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy április óta egy összeszokott, lelkiismeretes csapat ve-
zetője lehetek. A kollektíva jelenleg 3 szakgyógyszerészből, 3 szakasszisztensből, 2 asszisztens-
ből, 1 eladóból, 1 készletgazdálkodó kollégából és 1 takarítónőből áll. 

Mindennap arra törekszünk, hogy a hozzánk betérő betegek szakszerű, pontos és kedves kiszol-
gálásban részesüljenek, választ kapjanak a felmerülő kérdéseikre, és elégedetten távozzanak 
tőlünk. Rendszeresen továbbképzéseken, tanfolyamokon veszünk részt, hogy a szakmai és jog-
szabályi ismereteink naprakészek legyenek. Számunkra az egyik legjobb visszajelzés, ha legkö-
zelebb is szívesen és bizalommal térnek be hozzánk. 

A Szegedi Tudományegyetem által akkreditált oktató gyógyszertárként minden évben fogadunk 
gyógyszerészhallgatókat, akik kötelező gyakorlati idejüket nálunk tölthetik, és elsajátíthatják a 
megfelelő szakmai ismereteket.

A patikánk előtt elhelyezett pingvin formájú kupakgyűjtő nagyon népszerű lett a szegediek köré-
ben. Az eddig összegyűjtött több ezer kilogrammnyi kupak árával szegedi alapítványokat, szer-
vezeteket támogattunk, és ezt a jótékony célú gyűjtést a jövőben is folytatjuk.

Köszönjük az eddig belénk vetett bizalmat, továbbra is szeretettel várjuk Önöket!

Zomboriné dr. Tánczos Tímea 
gyógyszertárvezető és kollégái

bemutatkozik a

szegedi
Dugonics tér 1. patika

KÖVESSEN MINKET: pingvinpatika.hu



B12 VITAMIN SZÁJSPRAY
Könnyű bevitel mód, hatékony felszívódással!
B12 vitamint tartalmazó folyékony étrend-kiegészítő szájspray édesítőszerrel 30 ml

1 ml oldat 1500 mikrogramm B12 vitamint tartalmaz.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Forgalmazza: Ergo-Prevent Kft., 7773 Villány, Deák F.u.1/A, Tel.: 06 30 641 4120, www.ergoprevent.hu
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hirdetés

Az árak 2022.11.01-től 2022.11.30-ig érvényesek 
a Pingvin Patikákban. Eredeti ár: a Pingvin Patikákban 
az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár.

1.799 Ft
2.309 Ft helyett 

Egységár: 59,97 Ft/ml

-22% Ajánlott:
folyamatos vastabletta 
szedése mellé 
vegetáriánusoknak 
a B-12 vitamin pótlására

Javasolt napi adag: 
3 pumpanyomás – amely megfelel 1 ml oldatnak – naponta.

1087 Budapest, Hungária krt. 30/A
+36-1-799-7320
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SÉRÜLÉSEK UTÁNI VÉRALÁFUTÁSOKAT, 
ZÚZÓDÁSOKAT

*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.
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életmód 6

A természet csodálatos gyógynövényekkel segít bennünket a megfázásos, influenzás 
időszakban. Ne becsüljük alá hatásukat! Bolgár Tímea dietetikus összegyűjtötte a hideg 
hónapokban leghasznosabb herbáriumokat.

2020-ban az év gyógynövé-
nyének választották. A nö-
vényből készült termékeket 
elsősorban a téli megfázásos 
megbetegedések megelő-
zésére és gyógyítására, az 
influenza, a felső légúti be-
tegségek kezelésére használ-
hatjuk, immunstimuláló hatá-
sú. Nehezen gyógyuló sebek, 
fekélyek, gyulladások gyógyí-
tására külsőleg alkalmazható.  
Forrázatként alkalmazandó.

Bíbor kasvirág

Borsmenta

Kamilla

Bazsalikom

Bodza

Tüdőfű

Használható szélhajtóként, epeműködést ser-
kentőként, idegnyugtatóként, görcsoldóként, 
valamint az emésztőcsatorna és a húgyutak fer-
tőtlenítésére. Torokbántalmak, rekedtség ellen 
gargarizmaként. Hatékony orrdugulásra, mert 
feloldja a váladékot. Forrázat készítése után tö-
rölközővel hajoljon fölé, és inhaláljon!

Az egyik legfontosabb és 
egyik legkeresettebb, legis-
mertebb gyógynövényünk a 
kellemes ízű kamilla. Forrá-
zással készült teája nyugtató, 
görcsoldó, gyomorerősítő, 
emésztést serkentő, izzasztó, 
fertőtlenítő, illetve a gyomor- 
és bélbajokat is megszünteti. 
Külsőleg szemborogatásra, 
toroköblítésre alkalmas. Meg-
fázáskor, felső légúti panaszok 
esetén kiváló. Ha hörghuruttal 
vagy más légzőszervi be-
tegséggel küzdünk, bátran 
inhaláljunk vele!

Kiváló izzasztó, vizelethajtó, köhögéscsillapító.  
Immunrendszeri serkentőként is használható. Le-
vele vízhajtásra és hashajtásra jó, a reumás fájdal-
makat enyhíti. Lázcsillapításra is ajánlott. Forrázata 
bőséges izzadást idézhet elő. Kiütéses láz (kanya-
ró, skarlát) és reumás láz esetén, hurutos fertőzés-
nél (hörgőgyulladás, influenza) is javallott.

Teája influenzás, meghűlé-
ses időszakban a hurutos 
köhögés csillapítására 
különösen javallt. De 
idegnyugtatás, szélhaj-
tás, étvágyjavítás miatt is 
ajánlott. A népi gyógyászat 
természetes vízhajtóként, 
vérnyomáscsökkentőként 
is alkalmazza. 

Nyálkaoldó, köptető, 
szélhajtó, étvágy-
javító hatása van, 
és még féregűző is. 
Teakészítéskor ajánlatos 
kissé összezúzni egy 
teáskanálnyi magot, 
majd leforrázni egy 
bögre vízzel. Tízpercnyi 
áztatás után legjobb 
még melegen meginni.

Az egyik leghatáso-
sabb gyógynövény 
a légzőszervi meg-
betegedések ellen. 

Forrázata használható 
krónikus hörgőgyul-

ladás, tüdőgyulladás, 
torokfájás, asztma 

és rekedtség idején. 
Teája kiváló köptető, 

köhögéscsillapító.

Édeskömény

gyógynövények
Télen is jó szolgálatot tesznek a
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Kakukkfű

Kezelhető vele a köhögés, illetve a hörgő- 
és szájüregi gyulladások. Orrduguláskor 
inhalálni lehet vele. Nyálkaoldó, köptető 
hatású. Újabban vírusos betegségekre 
javasolják. A nők növényének is nevezik, 
mert csillapítja a vérzést és a görcsöket. 
Forrázata kiváló szamárköhögés ellen, 
gyomorerősítésre. Tuberkulózis esetén ki-
tűnő nyálkaoldó. 

HársfaNépszerű „háziszer” a 
meghűléses időszak-

ban. A virágzatban 
lévő illóolaj izzasztó, 

köhögéscsillapító 
hatású, ezért a belőle 

forrázással készített 
gyógytea megfázás, 

meghűlés, torokfájás, 
légúti panaszok esetén 

fogyasztható. A tea 
egyben gyomorerő-
sítő és görcsoldó is. 
A kiváló izzasztó tea 
nyálkatartalma miatt 

immunerősítő.



Ferretab® kemény kapszula: Egy kemény kapszula 152,10 mg vas(II)-fumarátot (mely 50 mg bivalens vassal egyenértékű), továbbá 0,50 mg folsavat tartalmaz. 
A segédanyagok teljes listáját lásd az alkalmazási előírás 6.1 pontjában. A készítmény rendelése előtt kérjük, olvassa el a hatályos teljes alkalmazási előírást!
A hatályos alkalmazási előírás megtalálható a www.ogyei.gov.hu honlapján: www.ogyei.gov.hu -> Gyógyszer-adatbázis -> FERRETAB KEMÉNY KAPSZULA
MEGJEGYZÉS: A QR kód a készítmény adatlapjára mutat. https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=22564
Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer (VN). Szabadáras készítmény, a bruttó fogyasztói ár patikánként eltérhet.

G.L. Pharma Magyarország Kft. l 1132 Budapest, Váci út 18. l Tel: (+36 1) 486-1596  l További információ: www.ferretab.hu

Eredeti ár*:
1 529 helyett 

1 099 Ft
Egységár: 36,63 Ft/db

Megtakarítás:
430 Ft

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
 VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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*Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.

Az akció időtartama: 2022.11.01.-2022.11.30.

Ferretab®

vas(II)-fumarát +folsav
+

152,10 mg vas(II)-fumarát 
(mely 50 mg bivalens vassal egyenértékű)

0,50 mg folsav

Mini tabletta vas-fumarát: a vas pótlására, 
mini tabletta folsav: a folsav pótlására

 A vas-fumarát használatával kisebb 
gyakorisággal fordul elő székrekedés

VÁLTOZÓKORI
HŐHULLÁMOK ÉS

INGERLÉKENYSÉG
ELLEN !

A hőhullámok és az izzadás elleni harcot a réti 
here, a nyugalom növelését a citromfű tartalom 

támogatja. Az idegrendszer normál működéséért 
magnéziumot és B6-vitamint tartalmaz.
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A VÁLTOZÓKORI
SZÉPSÉGÉRT ÉS

BŐRFESZESSÉGÉRT!
A kollagén a bőr kötőszöveteinek fontos szerkezeti 

építője. A hyaluronsav a bőr hidratáltságát 
biztosítja vízmegkötő képességével. A C-vitamin 
hozzájárul a megfelelő kollagénképződéshez és 
ezáltal a bőr normál állapotának fenntartásához.

Eredeti ár: 3 699 Ft
Megtakarítás: 1 100 Ft (30%)
Egységár: 86,63 Ft/db
Akció időtartama: 2022.11.01.-11.30.

Pingvin ár:

2 599 Ft

Eredeti ár: 4 739 Ft
Megtakarítás: 1 440 Ft (30%)
Egységár: 54,98 Ft/db
Akció időtartama: 2022.11.01.-11.30.

Pingvin ár:

3 299 Ft

FOGYÁS ÉS
PAJZSMIRIGY
TÁMOGATÁS!

Eredeti ár: 7 839 Ft
Megtakarítás: 2 440 Ft (31%)
Egységár: 89,98 Ft/db
Akció időtartama: 2022.11.01.-11.30.

Pingvin ár:

5 399 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.

BIOCO.HU

* 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
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gyereksarok 10 gyereksarok11

Rekreációs céllal kiváló sportnak bizonyul a 
falmászás, amelynél a természetes mozgás 
öröme egy kis izgalommal párosul.
– Sok gyermek fejlődését negatívan befolyá-
solja, ha babakorban kimarad a kúszás-
mászás fontos szakasza. Az iskolai teljesít-
ményt ez erősen visszavetheti – mondja 
Szász Róbert testnevelő tanár, sziklamá-
szó. Pedig a mászás ösztönös cselekedet, 
nem véletlen, hogy a gyerekek szeretnek le-
hetőség szerint mindenhová felmászni, pél-
dául a fára – természetes igényük van erre a 
mozgássorra. Ez egyébként a felnőttekre is 
igaz, bár a szocializáció miatt erről korán le-
szokik az ember.

Igazi adrenalinbomba
Magabiztosság, önbizalom, sikerélmény, jó 
adag adrenalinlöket – mindezt magában rejti 
a falmászás. Azoknál a gyerkőcöknél, akik 
bátortalansággal, félénkséggel küzdenek, 
különösen hasznos lehet – állítja a szakem-
ber. Vannak olyan fiatal felnőttek is, akik a 
sportág technikai oldala iránt érdeklődnek: a 
különböző karabinerek, csomózási techni-
kák, felszerelésbeli újdonságok az ismeret-
bővítést segítik.

A problémamegoldási képességet is fejleszti: 
egyik feladatra sincs sablonos megfejtés, 
egyéni megoldásra, önálló gondolkodásra 
sarkall. A kiegészítő sportágnak is kitűnő fal-
mászással általános iskolás korban érdemes 
megismerkedni. Felső korhatár nincs, külföl-
dön a nyugdíjasok is előszeretettel másznak 
fel a magasba (a természetben a hegyekbe, 
beltéren mászótermekben). Megtalálják ben-
ne a játékosságot, miközben folyamatosan 
bonyolult mozgás-összekapcsolásokat vé-
geznek (mint például a keresztező mozgás). 
Mivel a mászók párban dolgoznak, a társ 
biztosítja a falon mászó társát, így segíti a 
bizalmi kapcsolat elmélyítését. Emellett csa-
patmunkára, együttgondolkodásra nevel.

Gerincre jó!
Az ismert koordinációs képességek közül az 
egyensúlyozás, a térbeli tájékozódás, a moz-
gásérzékelés (kinesztetikus differenciálás), a 
gyorsasági koordináció, a ritmusképesség 
fejlesztésében egyaránt kiemelkedő haté-
konyságot mutat a mászás.
Ezzel elsősorban nem az izomkeresztmet-
szet növelése a cél, hanem a mozgás minél 
hatékonyabb fejlesztése. Ez azonban nagyon 
gyorsan elsajátítható, és a gyerek rövid idő 
alatt jut sikerélményhez.
– A saját testsúllyal dolgozó falmászásban 
nem jellemzőek a dinamikus mozdulatok, a 
jó mászást a könnyedség jellemzi. Egyes 
szakirodalmakban ezért is aposztrofálják 
függőleges táncolásnak. A kamaszok meg-
változott testarányaikkal szembesülnek, a 
hirtelen megnyúlt karokat, lábakat és ujjakat 
meg kell tanulni használni – ebben verhetet-
len a falmászás. A gerincre gyakorolt jóté-
kony hatása szintén kiemelendő. Éppen 
olyan többirányú mozgásminta, amire a test-
nek szüksége van: nyújtja és tehermentesíti a 
gerincet, az ízületeket. Nem nyomja össze a 
csigolyákat. Erősíti a bokát, formálja a tal-
pat, mivel a lábujjakat is használni kell. Ezért 

remek lúdtalp ellen. A nyújtózkodás, a 
hernyószerű mozgás alaposan átmozgatja a 
testet. Nem egyoldalú terhelést jelent: a gye-
rek, miközben élményt szerez, használja az 
izmait, észre sem veszi, mennyi izmát moz-
gatja át a mászás.

Túlsúlyos gyereknek 
is ajánlott
Súlyfelesleggel élő gyerek is mászhat falra, 
persze az extrém módon nagydarab ember 
ne ezzel kezdje a sportolást. Nincs nagy el-
várás a kezdőkkel szemben: aki egy döntött 
létrán fel tud mászni, a falon is elboldogul – 
állítja Szász Róbert, aki szerint ez a sport 
maximálisan kikapcsol. Nagy fokú koncent-
rációt igényel, itt nem lehet elkalandozni. 
Folyamatosan figyelni kell, ezért teljes ki-
kapcsolódást ad – és éppen erre van szüksé-
ge az embernek. A szülő ne ijedjen meg: 
speciális felszerelésre nem kell beruházni, a 
testnevelés-felszerelés éppen elegendő. Min-
den más eszközt a falmászó egyesületek biz-
tosítanak.

Aki a létrán fel 
tud menni,  
falat is tud 

mászni. 
Élményt ad 
a falmászás 

– és még 
egészséges is!

Függőleges 
tánc 

Önálló olimpiai sportág 
A falmászás önálló sportágként is megállja a helyét, 
sokan versenyszerűen űzik. Bemutató sportágként a 
tokiói olimpián is megjelent gyorsasági, nehézségi, 
illetve boulder (biztosító eszköz nélküli) kategóriában.

Nem vész el a kézügyesség
Gyakran felmerül a kérdés: sérül-e a kisgyerek  
finommotorikus képessége a mászás miatt?  
Észszerű keretek között egyértelműen nem – 
mondja a szakember. Negatív hatású, ártó  
csontosodási folyamatot nem generál a kezekben, 
ha nyújtó, bemelegítő feladatokkal kezdődik  
az edzés. Így az ízületekre sem hat károsan. 
Heti 2-3 alkalom javasolt, de túlzásba nem kell vinni. 

segít  
a gerincdeformáción



1. GYORS HELYI FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁS1 2. ANTISZEPTIKUS HATÁS2

Az árak 2022.11.01-től 2022.11.30-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.
Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár.
 

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.)

KETTŐS HATÁSSAL A

Torokfájásra
MÁR 6 ÉVES KORTÓL,
VÁRANDÓSSÁG ÉS
SZOPTATÁS ALATT,
CUKORBETEGEKNEK IS  

CUKORMENTES
MESTERSÉGES
SZÍNEZÉKEKTŐL
MENTES  

Angimed mentol
szopogató tabletta (24 db)

Angimed méz
szopogató tabletta (24 db)

Angimed citrom
szopogató tabletta (24 db)

Angimed mentol
szájnyálkahártyán alkalmazott
oldatos spray (30 ml) 

Eredeti ár:

2 799 Ft
Pingvin ár:

2 099  Ft (87,46 Ft/db) 2 099  Ft (87,46 Ft/db) 2 099  Ft (87,46 Ft/db)

Eredeti ár:

2 799 Ft
Pingvin ár:

Eredeti ár:

2 799 Ft
Pingvin ár:

Eredeti ár:

3 279 Ft
Pingvin ár:

2 499 Ft (83,30 Ft/ml)

Megtakarítás:

700 Ft 700 Ft 700 Ft
Megtakarítás: Megtakarítás: Megtakarítás:

780 Ft

-25% -25% -25% -24%

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

KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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Gyermeke kedvében sze-
retne járni, de nem tudja, 
mivel. Mostanában túl ke-
mény és igazságtalan volt 
vele szemben, és emiatt 
most lelkiismeret-furdalása 
van. Beszélgessen vele, 
ennél több jót aligha tehet 
érte.

Nehezen találja meg he-
lyét környezetében, mint-
ha egyedül lenne saját 
családjában is. Valójában 
ön az, aki a korábbiakhoz 
képest sokkal zárkózot-
tabban viselkedik. Ne 
utasítsa vissza családja 
közeledését, beszélgessen 
hozzátartozóival.

Váratlan meghívást kap, 
amit örömmel el is fogad. 
Annyira felvillanyoz-
za a készülődés, hogy 
hirtelen minden korábbi 
problémáját félretéve 
szervezkedik, fontosko-
dik. Néha nem kell sok a 
boldogsághoz!

Rengeteg terve van, amit 
a közeljövőben szeretne 
véghez vinni. Az egyik 
ilyen az olvasás. Erre 
ritkán jut ideje, pedig 
sokszor vágyik rá. Sza-
kítson rá időt, akkor is, 
ha a házimunka rovására 
megy a kellemes lapoz-
gatás.

Mikor volt a párjával 
együtt moziban? Vagy 
sétálni? Esetleg cukrász-
dában? A párkapcsola-
tokra időt, energiát kell 
áldozni. Még akkor is, ha 
erről már évtizedekkel 
ezelőtt leszokott.

Szép, nyugodt hetek 
várnak önre és család-
jára. Az idei bolondos 
év után nem is árt 
egy kis megnyugvás. 
Szeretetteljes légkör 
veszi körül otthonában, 
igazán nem lehet oka 
panaszra.

Magányos hangulat- 
emberként jön-megy a 
világban, kiszámítha-
tatlan cselekedeteivel 
kiborítja hozzátartozóit. 
Önmaga sem tudja, mi 
miatt ennyire szétszórt. 
Egy közeli barátnak 
öntse ki a szívét, hátha 
jobb lesz utána a világ.

Keveset spórolt idén, a 
váratlan kiadások csak 
tetézték a bajt. Anya-
gilag minden tartalékát 
felélte mostanra. Aggo-
dalomra semmi ok, idén 
már nem kell szélesre 
nyitnia a pénztárcáját. 

A közérzete nem a 
legjobb. A hűvös, 
barátságtalan ősztől 
ne ódzkodjon, legyen 
sokat a levegőn! Ez 
az egyik legfontosabb 
lépés, amit az egészsé-
géért tehet.

Már javában a karácsonyi 
készülődés forgatagában 
él, pedig hol van az még! 
Önre nem jellemzően idén 
mindent előre alaposan 
kigondolt, semmit nem 
hagy az utolsó napokra. Ki 
tudja, miért, mostanában 
roppant tudatosan szervezi 
meg hétköznapjait.

Attól nem kell félnie, 
hogy a körmére ég a 
sok tennivaló! Mosta-
nában különösen tevé-
keny, lendületesen teszi 
a dolgát. A pihenésre 
azért figyeljen oda, 
mert nem lesz jó vége  
a nagy hajtásnak!

Ez már a 11. hónap, 
a lendülete fogyóban 
van. Ne feledkezzen 
meg a vitaminokról, 
például a D-vitaminról! 
A friss levegőn töltött 
idő szintén energizál. 
Meglátja, egy-egy 
hosszú séta után sokkal 
jobb lesz a hangulata.

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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Az étrend-kiegészítő nem helye� esíti a kiegyensúlyozo� , vegyes 
étrendet és az egészséges életmódot. 
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Az étrend-kiegészítő nem helye� esíti a kiegyensúlyozo� , vegyes 

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

ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉS NYOM ELEMEK 
AZ ŐSZI HÓNAPOKRA IS!

* A pingvin Patikákban az elmúlt 30nap-
ban alkalmazo�  legalacsonyabb 

eladási ár. Akció időtartama: 
2022.�11.�01.-�11.�30.

○  A szelén hozzájárul a pajzs-
mirigy normál működéséhez. 
A szelén, a C-vitamin és 
az A-vitamin hozzájárulnak 
az immunrendszer normál 
működéséhez.

 Pingvin ár 
1 599 Ft

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

 Pingvin ár 

-31%
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○  A cink hozzájárul az immun-
rendszer normál működé-
séhez. A cink hozzájárul 
a normál látás fenntartásá-
hoz. A cink szerepet játszik 
a normál termékenység és 
szaporodás fenntartásában.

 Pingvin ár 
1 599 Ft

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

 Pingvin ár 

-31%
Oligogal® Zn Cink és 
C vitamin kapszula 30x
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○  A króm hozzájárul a normál 
vércukorszint fenntartá-
sához. A króm részt vesz 
a makrotápanyagok normál 
anyagcseréjében.

 Pingvin ár 
1 899 Ft

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

 Pingvin ár 

-30%Oligogal® Cr 100 µg 
kapszula 30x
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○  Magnézium + B1 +B6 + K2 + D3-vitamin 
és folsav. A magnézium hozzájárul 
az idegrendszer megfelelő működé-
séhez. A folát hozzájárul a fáradtság 
és a kifáradás csökkentetéséhez. 
A D-vitamin hozzájárul az egészséges 
izomfunkció fenntartásához.

 Pingvin ár 
1 699 Ft

Egységár: 84,95 Ft/db
Eredeti ár*: 2 519 Ft
Megtakarítás: 820 Ft

 Pingvin ár 

-33%Oligogal® Mg Direct 
szájban oldódó por 
édesítővel 20x
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Oligogal® Se 
kapszula 30x

ÉK

ÉK

ÉK

ÉK

ÉK = étrend-kiegészítő
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Akciós termékek a                  -től

Az akció 2022. november 1-től 30-ig érvényes a Pingvin Patikákban. 
*Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

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

www.beres.huBE
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Béres C-vitamin 200 mg  
filmtabletta, 90 db
C-vitamin hiányos állapotok kezelésére.

Ginkgo Biloba Béres 240 mg  
kapszula, 30 db
Magas hatóanyag tartalmú készítmény, napi 1 kapszulával, 
az életkorral összefüggő kognitív zavarok és az életminőség 
javítására enyhe fokú demenciában szenvedő felnőtteknek.

Béres VitaKid 
Vas Gumivitamin 
gumitabletta, 30 db
Cukormentes gumivitamin elsősor ban 
gyermekek részére, finom kékszőlő 
ízben! A vas elősegíti a gyermekek 
szellemi képességének fejlődését,  
és hozzájárul a normál vörösvérsejt- 
és hemoglobin-képződéshez.
Étrend-kiegészítő készítmény.

Actival Kid
Gumivitamin  
gumitabletta, 90 db
Cukormentes multivitamin, 
természetes aromával. A benne 
lévő összetevők közül az A-, B6-, 
B12-, C-, D3-vitamin folsav és cink 
hozzájárulnak az immunrendszer 
normál működéséhez.
Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres VitaKid 
C+D3 Gumivitamin  
gumitabletta, 50 db
C- és D3-vitaminnal az 
immunrendszer megfelelő 
működéséért! A C- és D-vitamin 
hozzájárul az immunrendszer 
normál működéséhez.
Étrend-kiegészítő készítmény.

Vény nélkül kapható 
aszkorbinsav-tartalmú 
gyógyszer.  

Vény nélkül kapható 
páfrány fenyőlevél (Ginkgo 
biloba L., folium) száraz 
kivonat tartalmú gyógyszer.

Béres Csepp Extra  
belsőleges oldatos 
cseppek, 4x30 ml
Komplex összetételével 
támogat  ja az immunrendszert 
meghű léses betegségekben, 
influenza idején.
Vény nélkül kapható roboráló gyógyszer.

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

Akciós időszak: 
2022.10.01-11.30

Akciós időszak: 
2022.10.01-11.30

Gyógyászati 
segédeszköznek minősülő - 

orvostechnikai eszköz

Béres 
PrimoMed  

sebápoló 
spray, 60 ml

Béres 
PrimoMed  
sebápoló 
spray, 150 ml

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

Akciós időszak: 
2022.10.01-11.30

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

PINGVIN ÁR
1 799 Ft
Eredeti ár: 2 429 Ft*

19,99 Ft/db

-26%
PINGVIN ÁR
3 699 Ft
Eredeti ár: 5 089 Ft*

41,1 Ft/db

-27%

PINGVIN ÁR
2 199 Ft
Eredeti ár: 3 049 Ft*

43,98 Ft/db

-28%

PINGVIN ÁR
1 599 Ft
Eredeti ár: 2 229 Ft*

53,3 Ft/db

-28%

PINGVIN ÁR
1 999 Ft
Eredeti ár: 2 809 Ft*

33,32 Ft/ml

-29%

PINGVIN ÁR
2 599 Ft
Eredeti ár: 3 619 Ft*

17,33 Ft/ml

-28%

PINGVIN ÁR
3 399 Ft
Eredeti ár: 4 729 Ft*

113,3 Ft/db

-28%

PINGVIN ÁR
4 799 Ft
Eredeti ár: 6 079 Ft*

39,99 Ft/ml

-21%

ÚJ

ÚJ
KISZERELÉS

7836 Pingvin november_hird_ok.indd   17836 Pingvin november_hird_ok.indd   1 2022. 10. 19.   9:172022. 10. 19.   9:17

Forgalmazó: Bon Pharma Kft. 1151 Budapest, Károlyi Sándor út 121., info@bonpharma.hu, +36 20 365 9250

Reducer vérnyomás szabályozó
Controller vércukorszint szabályozó

Regulater koleszterinszint szabályozó
20 filter/doboz

Bonpharma gyógytea keverékek
gyógynövény teák aromazáró csomagolásban

-23%

Pingvin ár:
1 199 Ft

Eredeti ár*: 1559 Ft
egységár: 59,95 Ft/db

*A Pingvin Patikákban az elmúlt 
30 napban alkalmazott 

legalacsonyabb eladási ár.

Az akció 2022.11.01-30. között érvényes a Pingvin Patikákban.
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A 4-7-8 légzéstechnika
E légzéstechnika azoknak segít, akik estén-
ként nehezen alszanak el. Ezzel a nagyon 
egyszerű és hatékony módszerrel gyorsan, 
biztonságosan és hatékonyan orvosolható 
az alvásprobléma. Pihentető hatása már év-
ezredek óta ismert. Nem véletlen, hogy az 
összes jógairányzat alkalmazza az elme le-
nyugtatásához.
A gyakorlat lényege: 4 másodpercig beszív-
juk a levegőt az orrunkon keresztül, 7 má-
sodpercig bent tartjuk, majd 8 másodpercen 
keresztül lassan kifújjuk szájon keresztül 
egy halk „oh” hang kíséretében. Belégzés-
kor a nyelvet a szájpadláshoz kell érinteni.
Mindössze négyszer kell megismételni a 
gyakorlatot, és máris elálmosodunk tőle, 
vagy akár ennyi idő alatt el is tudunk aludni.
Dr. Andrew Weil, az Arizonai Orvostudo-
mányi Egyetem Integrációs Központjának 
alapítója évek óta oktatja ezt a módszert, és 
bizton állítja, hogy egy kis gyakorlással bár-
ki elsajátíthatja a módszert. A kellő hatás 
érdekében naponta kétszer kell gyakorolni a 
légzőgyakorlatot. Kezdetben csak nyugtató 
hatást fogunk érezni, idővel azonban akár a 
60 másodperces elalvás is sikerülhet.

A nyugtató légzés tanulható
Mindenki jól ismeri a jelenséget: amikor 
idegesek és feszültek vagyunk, akaratlanul 
is gyorsabban, felületesebben kezdünk léle-
gezni, szinte csak pihegve. Az idegrendszer 
megnyugtatásához a légzést kell elsődlege-
sen uralni. Egyszerű jógalégzéssel hatéko-
nyan megnyugtatható az elme, a test.

A teljes jógalégzéshez feküdjünk hanyatt a 
földre, vagy üljünk keresztezett lábbal a 
földre. Tegyük a jobb tenyerünket a köldök 
területére, a bal kezünket pedig a mellkasra. 
Máris kezdhetjük a teljes jógalégzést lentről 
felfelé! Először telítsük meg a tüdő alsó sza-
kaszát, ilyenkor a köldök alatti terület fog 
emelkedni, utána pedig telítsük meg a tüdő 
felső szakaszát, ilyenkor a mellkas, a borda-
kosár tágul. 
Ha megtelt a tüdő levegővel, lentről felfelé 
engedjük ki lassan a levegőt. Fontos, hogy 
pont annyi ideig tartson a kilégzés, mint a be-
légzés! Kilégzéskor először engedjük ki a 
tüdő alsó szakaszából a levegőt, tehát a köl-
dök alatti területből préseljük ki, majd enged-
jük ki a tüdő felső szakaszából is a levegőt. 
Figyeljünk rá, hogy mindvégig az orrunkon 
át lélegezzünk. A teljes légzést ismételjük 
meg legalább tízszer. Utána lazítsunk még 
pár percig természetesen lélegezve.
Persze a második gyakorlatot nem végez-
hetjük el a munkahelyen, a boltban vagy az 
utcán, viszont hazaérve érdemes szánni ma-
gunkra pár percet. Így az egész napos bosz-
szúságtól, feszültségtől megszabadulva, 
nyugodtabban vághatunk neki az otthoni 
feladatoknak.

A nyugtalanság gyakran a pihentető 
alvás rovására megy. Az elme még 
dolgozik, a gondolatok gyors 
egymásutánja nem hagy békét. 
Manapság stresszoldásra a nap 
bármely időszakában szükség lehet.  
A 4-7-8 légzéstechnika az 
álmatlanságban szenvedőkön segít,  
a nyugtató légzéstechnika a feszült 
pillanatok feloldásában hasznos. 
Mindkettő könnyen elsajátítható.

légzőgyakorlatok
a hétköznapokra

Nyugtató

életmód19
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A fülzúgás az esetek többségében csak 
egy-két napig áll fenn, majd spontán el-
múlik. Amennyiben ennél hosszabb ideje 
tapasztalja, mindenképp érdemes orvos-
sal kivizsgáltatni. Az esetek nagy részé-
ben ugyanis a fülzúgást a panasz jelentke-
zését követő 1-2 héten belül tudja 
maradéktalanul, a mögöttes okot is magá-
ban foglalóan gyógyítani, míg a régebb 
óta fennálló fülzúgásnál sokszor csak a 
panaszok csökkentésére, kezelésére van 
lehetőség.

Más is hallja?
A tinnitus a hazai lakosság három–öt szá-
zalékát érinti. Két formája létezik: az ob-
jektív és a szubjektív fülzúgás. Az objek-
tív fülzúgást nemcsak a beteg, de orvosa 
is hallhatja, hátterében általában izmok 
ritmusos összehúzódása vagy turbulens 
véráramlás áll. A gyakoribb, szubjektív fül- 
zúgás esetében csak a beteg hallja a nem 
kívánt hangokat.
A szubjektív fülzúgás sokszor jár együtt 
nagyothallással. A betegek mindössze öt 
százaléka rendelkezik normális halláskü-
szöbbel, míg az esetek 90 százalékában 
idegi, 5 százalékában vezetéses hallás-
csökkenés állapítható meg. Vezetéses hal-
láscsökkenés a külső vagy a középfül mű-
ködésének károsodása miatt fellépő 
halláscsökkenés, idegi halláscsökkenés 
során pedig a belső fül vagy annak idegei- 
nek károsodása a halláscsökkenés oka.

A szubjektív fülzúgás okai
A fülzúgás oka gyakran mindössze a halló-
járatban található idegen anyag, elsősorban 
a fülzsír vagy víz. Az esetek nagy részében 
a nagyothallásra és a fülzúgásra is megol-
dást nyújthat a fülzsír szakszerű eltávolítá-
sa.
Szintén nagyon gyakori ok az agyi vérellá-
tási zavar (amely az életkorral járó, idősebb 
korban jelentkező fülzúgás egyik gyakori 
okozója), illetve a zajkárosodás (akár egy-
szeri, például koncerten ért vagy petárda ál-
tal okozott zajterhelésről van szó, akár rend-
szeres, gyakran munkahelyen tapasztalható 
zaj okozza) okozta halláscsökkenés, a fül-
zúgás ennek kísérő tüneteként jelentkezik.
A fület érintő fertőzések is a gyakori okok 
közé tartoznak, leggyakrabban középfül-
gyulladás kapcsán jelentkezhet a panasz. 
Amennyiben a fülzúgás megjelenéséhez láz 
is társul, valószínűsíthető a középfülgyulla-
dás diagnózisa. A fülkürthurut vagy hallójá-
rat-gyulladás a középfülgyulladáshoz ha-
sonlóan szintén okozhat fülzúgást.

A fület érintő egyéb betegségek
Ezek közül kiemelhető az úgynevezett Me-
niére-betegség, amely rohamokban jelent-
kező szédüléssel, ismétlődő halláscsökke-
néssel és fülzúgással járó belsőfül- 
megbetegedés.
A Wegener-granulomatózis betegségre a 
fülzúgás mellett jelentkező fülfájás, köhö-
gés, esetleg orrvérzés és nehézlégzés utal-
hat. A belső fül képleteinek betegség által 
okozott merevedése vagy a fülben lévő erek 
károsodása is állhat a panasz mögött. 
A hallószervet érintő daganatok szeren-
csére aránylag ritkák.
Léteznek olyan általános (nem a fület érin-
tő) betegségek is, amelyek járhatnak fülzú-
gással. Ilyen elsősorban a magas vérnyo-
más, a vérszegénység, a pajzsmirigy- 
alulműködés, vagy a szifilisz. A fejet érő 
traumák (agyrázkódás, egyéb sérülések) is a 
lehetséges okok között szerepelnek.
Egyes gyógyszerek fogyasztása is járhat 
mellékhatásként halláskárosodással, példá-
ul az aszpirin, a kinin, egyes vízhajtók és 
antibiotikumok. Ezenkívül nehézfémmér-
gezések vagy a túlzott alkoholfogyasztás is 
állhat a fülzúgás hátterében.
A diagnózis felállítása nagy fokú alapossá-
got igényel. A fej és a nyak együttes vizsgá-
latát magában foglaló fül-orr-gégészeti 
vizsgálatot hangvillapróbák, hallásvizsgá-
lat, képalkotó vizsgálatok, valamint labor-
vizsgálat egészítheti ki.

Hogyan kezelhető a fülzúgás?
Néhány esetben a fülzúgás oka kezelhető 
a fülzsír eltávolításával, a nyaki erek ren-
dellenességeinek vagy daganatok kezelé-
sével, a hallószervre káros gyógyszerek 
elhagyásával, a fertőzések megfelelő anti-
biotikus kezelésével egyszerűen meg-
szüntethető a panasz.
Amennyiben a fülzúgás idegrendszeri 
eredetű, értágító gyógyszereket használ-
nak, amely a keringés javításán keresztül 
hat előnyösen a fülzúgásra.
A főleg idős korban jelentkező szubjektív 
fülzúgás kezelhető hallókészülékkel, 
vagy a hang elfedhetőségén alapuló úgy-
nevezett maszkolóberendezéssel, vagy 
akár antidepresszáns gyógyszerekkel.

Mit tehet a beteg?
A legfontosabb az életmód megváltozta-
tása (a dohányzásnak, a kávéfogyasztás-
nak és az aszpirinszedésnek az elhagyá-
sa). A rendszeres nyaki torna a nyaki erek 
keringését javítja: mindenképp ajánlatos. 
A gyógyulás esélye a fülzúgás okától és a 
beteg hozzáállásától egyaránt függ.
Étrendi kiegészítők közül elsősorban 
a C-vitamin, az E-vitamin és a B-vitami-
nok, a kalcium, a kálium, a magnézium és 
az esszenciális zsírsavak fogyasztása ja-
vasolt fülzúgásos panaszok esetén. 
A zsírszegény diéta – a zsírok és a kolesz-
terin bevitelének csökkentésével – javít a 
belső fül keringésén. A gingko biloba az 
agyi keringés serkentése által hat, ezért a 
belőle előállított készítmények szedése 
szintén gyakran javasolt. Előnyös a rend-
szeres mozgás, szintén a keringés javítá-
sán keresztül javíthat a panaszokon.
Az úgynevezett akusztikus CR (coordi-
nated reset) neuromoduláció módszer a 
központi idegrendszer koordinálatlan mű-
ködésének helyreállítását célozza. Ez a 
módszer az idegi károsodás által okozott 
fülzúgás kezelésére használható.
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Tömeget érint a zavaró, mi több, idegesítő fülzúgás 
(tinnitus), ami búgó, csengő, csiripelő, esetleg 

zakatoló hang hallása egyaránt lehet, tényleges külső 
hang hiányában. Lehet egy- vagy kétoldali, de sokszor 

a fejében érzi a beteg – mintha belülről szólna. 
 Mit lehet tenni ellene?

fülzúgásA

 okai és kezelése



Linex Flora
Élőflórát tartalmazó

étrend-kiegészítő kapszula
28 db

Linex Complex
Élőflórát, vitamint és ásványi anyagot tartalmazó
étrend-kiegészítő kapszula
14 db

Cinkkel és B6-vitaminnal
az immunrendszer
támogatásáért**

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

* A Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár.
** A cink és a B6-vitamin hozzájárulnak az immunrendszer normál működéséhez.

Sandoz Hungária Kft. · 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.  
· Tel.: +36 1 430-2890 · www.sandoz.hu · Lezárás dátuma: 2022.10.17. · OLNX1726/09.20

Akció időtartama: 2022.11.01-2022.11.30. között 
érvényes a Pingvin Patikákban.

 Pingvin ár 
2 799 Ft

Eredeti ár*: 4 029 Ft
Egységár: 99,96 Ft

Megtakarítás: 1 230 Ft

-31%  Pingvin ár 
2 299 Ft

Eredeti ár*: 3 249 Ft
Egységár: 164,21 Ft

Megtakarítás: 950 Ft

-29%
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Szebellédy László a Nógrád megyei 
Rétságon született 1901. április 20-án. 
Tanulmányait a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen végezte, 1923-ban 
szerzett gyógyszerészi oklevelet, majd 
1926-ban gyógyszerészdoktori diplomát. 
1925-ben a Winkler Lajos által vezetett 
I. sz. Kémiai Intézetben kezdett dolgozni 
gyakornokként, 1926-ban tanársegéd-
dé, 1933-ban adjunktussá nevezték ki, 
majd 1934-ben egyetemi magántanárrá 
habilitálták. 1939-től nyilvános rendes 
tanárként vezette a Szervetlen és Ana-
litikai Kémiai Intézetet, amelynek első 
igazgatója volt. 1943-tól a Szent István 
Akadémia tagja.
Állami ösztöndíjjal több ízben járt kül-
földön (Zürich, Drezda, Lipcse). 1930–
31-ben a Collegium Hungaricum ösz-
töndíjasaként M. Le Blanc és W. Böttger 
lipcsei intézetében az analitikai kémiá-
ban képezte magát. Ez az év sorsdöntő 
volt tudományos fejlődése szempontjá-
ból. Böttger hatására kezdett el foglal-
kozni az analitikai kémia fizikai-kémiai 
és elméleti vonatkozásaival. Ez a szem-
léletváltozás rányomta bélyegét kutatói 
és oktatói munkásságára. Lipcsei tanul-
mányútja után, Böttger professzor hatá-
sára felhagyott az analitikai kémiai ku-

hazai úttörője
Szebellédy László gyógyszerészprofesszor 
az elsők között vezette be a modern fizikai-kémiai analízist és 
az ultra-mikroanalízist. Sokat fáradozott a gyógyszerészkép-
zés és továbbképzés előbbre viteléért. A Magyar Gyógysze-
résztudományi Társaság 1991-ben a kiemelkedő tudományos 
munka elismerésére Szebellédy László Emlékérmet alapított.

tatás merőben empirikus művelésével, 
és elméleti szemléletével megreformálta 
az analitikai kémia oktatását. 1935-től 
gyógyszerészeknek oktatta a Kémiai 
analízis elemei című tantárgyat.
Különösen két területen végzett kutatá-
saival szerzett nemzetközi elismertséget: 
a mikroanalitikai eljárások fejlesztéséért, 
valamint a coulombmetriás analitikai 
eljárás fizikai-kémiai alapelveinek ki-
dolgozása, a módszer létrehozásáért és 
alkalmazásáért. Coulombmetriával olyan 
anyagok is megmérhetők, amelyek köz-
vetlenül nem vesznek részt az elektród-
reakcióban (indirekt módszer). A mód-
szer később műszeres megoldásokkal 
finomodott, és az egész világon elterjedt, 
tehát jól alkalmazható, pontos ultra-mik-
roanalitikai eljárásnak bizonyult.
A találékonyságáról híres Szebellédy 
László nemcsak az analitikai alapkutatá-
sokban volt otthon, hanem jó érzéke volt 
az alkalmazott analitika konkrét problé-
mái iránt is. Dolgozataiban az irodalmi 
előzmények gondos elemzése után vá-
zolta fel tiszta logikával az általa javasolt 
új megoldási lehetőségeket, és mutatta 
be kísérleti eredményeit. Elképzelései 
annyira helytállónak bizonyultak, hogy 
előkísérletekre alig volt szüksége. Ez is 

hozzájárult ahhoz, hogy igen termékeny 
kutató volt, több mint 100 dolgozatot tett 
közzé nem egészen másfél évtized alatt.
1944. január 23-án Budapesten hunyt 
el. Óriási veszteség, hogy negyvenhá-
rom éves korában ragadta el a halál, 
megakadályozva alkotó tevékenységé-
nek továbbfejlődését. Emlékét az ELTE 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Intéze-
tében 1983 óta emléktábla őrzi. A Ma-
gyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
1991-ben a kiemelkedő tudományos 
munka elismerésére Szebellédy Lász-
ló Emlékérmet alapított. Születésének 
105. évfordulóján szülőhelyén, Rétságon 
avatták fel emléktábláját. Nevét viseli a 
Szebellédy család Szent Erzsébet gyógy-
szertárának jogutódja Sopronban.

Az analitikai kémia 
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– Szentesen született, kisgyerekként 
azonban már csongrádinak tudhatta 
magát. A környező településeken jól is-
merik édesapját, a híres sebészt, Assefa 
Abebe doktort. Önt sokáig úgy emle-
gették: Abebe fia. Idővel azért fordult 
a kocka: az énekes Bebe édesapjaként 
emlegetik a ma már nyugdíj mellett 
praktizáló orvost.
– A második osztályt már Csongrádon 
kezdtem, évekkel később a Batsányi János 
Gimnáziumban érettségiztem. Mindkét 
városhoz kötődöm, hiszen nagyon kicsi 
a távolság, szinte összenőttek. Mivel 
Csongrádon töltöttem az ifjú éveimet, 
talán egy hajszálnyival az áll közelebb a 
szívemhez. Természetesen ma is hazajárok 
a szüleimhez, de nem túl sűrűn: amikor 
ők ráérnek, én dolgozom, és fordítva. 
Nehéz összehozni a „randikat”. Édesapám 
hivatásnak tekinti a gyógyítást, ma is a 
szentesi kórházban dolgozik. Igaz, a sport 
miatt érkezett Etiópiából Magyarországra, 
végül mégis az orvosi pályát választotta.
– Édesapja Etiópiában maradt családjá-
val egyébként tartották a kapcsolatot?
– Igen, de sajnos az ő szülei már nem 
élnek. Édesapám testvéreivel, az unoka-
testvéreimmel szoktunk beszélni. Egyszer 
voltam is kint, az egyik kereskedelmi 
csatornával mentünk ki, olyan érzés volt, 
mintha otthon lennék. Amikor leszálltam a 
repülőről, nem éreztem magam idegennek. 
Egyébként nagyon lokálpatrióta vagyok, 
pedig szeretek utazni. A világ bármelyik 
pontjáról képes vagyok két nap után 
hazajönni. Magyarországon, és persze 
Leányfalun kívül nehezen képzelem el 
magam – talán Etiópiában mégis. Argentí-
na is nagyon bejön nekem.
– Önt nem vonzotta az orvosi pálya?
– Soha nem fordult meg a fejemben, hogy 
orvos legyek. Engem világéletemben 
a zene mozgatott. Hétéves (!) voltam, 
amikor az első zenekarom megalakult. Ezt 
felvételekkel is tudom bizonyítani. Ezek-
ről, utólag visszahallgatva, elmondhatom, 
hogy borzasztóak, és persze nagyon 
viccesek. 
– Több zenekarral is játszott, mire eljött 
a nagy áttörés ideje, és berobbant az 
országos hírnevet szerző Back II Black 
formációval a köztudatba. 2000-ben 
csatlakozott a bandához. Nem volt olyan 
fesztivál, ahol ne léptek volna fel. 15 év 
után hagyta ott a formációt, miért?
– Nem csak én léptem ki, mára 2-3 sze-
mély maradt meg az eredeti felállásból. 
Szerettem volna a magam útját járni, ebbe 
bele is vágtam. Mivel idővel egyre nehe-
zebb volt összeegyeztetni a fellépéseket, 
döntenem kellett. 2016-ban úgy éreztem, 
itt az idő, lépnem kell.

– Hat év távlatából mit gondol, jól 
döntött?
– Életem egyik legnehezebb elhatározása 
volt, de az élet engem igazolt, jól döntöt-
tem. Mostanában főleg a Bebe és zeneka-
ra, illetve a Melody Makers formációban 
fellépve találkozhat velem a közönség, sőt, 
más produkciókban is megfordulok, példá-
ul a debreceni Abrakazabrával is gyakran 
fellépek. Sok zenekarba meghívnak, ez 
nekem nagyon jólesik, a szegedi Borté-
ren is játszottam a Volvoxszal. Hozzájuk 
egyébként is nagyon kötődöm, gyerekko-
rom óta ismerem a tagokat. És nekem ott a 
szóló vonalam is. Egyszóval nincs szürke 
hétköznapom, mert minden napomat a 
zene tölti ki.
– Még otthon is?
– Igen, itthon is van egy stúdióm. Így be 
tudok dolgozni más produkciókhoz. Újab-
ban filmet vágok, komolyan veszem, még 
egy kétéves suliba is beiratkoztam emiatt, 
most végeztem el. A virtuális effektek 
foglalkoztatnak, jól jön majd ez a tudás a 
saját videóklipjeimhez is.
– Az elmúlt években egy-két televíziós 
műsorban is láthatta a közönség. Gon-
dolt rá, hogy komolyabban a tévézés 
felé forduljon, például mint műsorve-
zető?
– Voltak erre próbálkozások, hívtak be 
több castingra, de ez nem az én pályám. 
Valamiért a műsorvezetés, a kamerák 
előtti mozgás nem fekszik. Egyébként 
megpróbáltam a zenei pályának hátat for-
dítani, hiszen minden szakmával egyszer 
telítődik az ember szervezete, de mindig 
visszasodort az élet. Szálloda- és idegen-
forgalmi közgazdászként diplomáztam, de 
soha nem dolgoztam benne.
– A Covid okozta kényszerpihenő a 
zeneipar résztvevőit nagyban érintette. 
A koncertek számát tekintve sikerült 
behozni a lemaradást?
– Szerencsére sok fellépésem van azóta. 
Az embereket nyomasztotta a bezárt-
ság, érződött, hogy az utána szervezett, 
nagyszámú rendezvény felszabadítólag 
hatott rájuk. Sajnos a szomszédos háborús 
helyzet a hazai koncertekre is kihat, máris 
sok fellépést mondanak le a szervezők itt-
hon. Vélhetően megint közeleg egy olyan 
hullám, amikor kevesebbet állhatunk 
színpadon. De azt elmondhatom, hogy 
ez az év nagyon jó volt. Mivel a korábbi 
éveimhez képest sokkal tudatosabban 
élek, a Covid sem érintett annyira rosszul. 
Ugyanis házfelújításra spóroltam.
– És végzett már a házrenoválással?
– Igen, még tavasszal indult, és azóta már 
megvagyunk a teljes felújítással. Éltem 
Budapesten, de elég volt az ottani zsúfolt-
ságból. És különben is: én vidéki gyerek 

vagyok. Zöldövezetben élni egészen más, 
ráadásul kutyáim is vannak. Ezért a Du-
na-kanyarnál fekvő Leányfalura költöz-
tem. Olyan aurája van ennek a gyönyörű 
településnek, aminek párját nem találtam 
az országban. Kevesen tudják, hogy itt van 
Magyarország szívcsakrája. Kiskoromban 
itt nyertem az első úszóérmemet, azóta 
vonzódom Leányfaluhoz. 
– Úszik még?
– A leányfalui szenior vízilabdacsapatban 
játszom. Mozgékony típus vagyok, sokáig 
a fellépés felért egy edzéssel, elég is volt 
a megfelelő állóképességhez. De ma már 
szükség van az állandó mozgásra. Futni 
is szoktam, és a három kutyusunk mellett 
egyébként is garantált a napi sport, lega-
lább séta formájában. A Duna-kanyar igazi 
túraparadicsom.
– 46 évesen hol tart most az énekes 
Bebe?
– Van még egy-két terv a bakancslistámon, 
amit szeretnék megvalósítani. Boldog em-
ber vagyok. Amit el lehetett érni, elértem 
egyrészt a zenekar, másrészt az életem 
tekintetében. Sokat dolgoztam külföldön, 
ezt a nagy nyilvánosság nem is tudja 
rólam. A zenének köszönhetően bejártam 
a fél világot. Néha túlságosan is optimista 
vagyok, de azt gondolom, az élethez kell 
is a humor, mert különben nem könnyű 
megbirkózni vele, főleg ebben a napról 
napra változó világban.
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Abebe Dániel,    
művésznevén Bebe, 1976. július 24-én 
született Szentesen. Itt, illetve Csongrá-
don nőtt fel. Az apai ágon etióp szárma-
zású énekest a Back II Black együttes 
énekeseként ismerte meg az ország. 15 
évig volt a zenekar tagja, majd szólókarri-
erbe kezdett, illetve több hazai együttes 
tagjaként koncertezik szerte az országban 
és külföldön is. Párjával Leányfalun él.

Nincs az a csongrádi,  
szentesi ember, aki  

ne tudná hová tenni  
Abebe Dániel, azaz  

Bebe nevét. A két város 
 büszkesége ma már 

Leányfalun él, de családja 
kedvéért ma is ellátogat 
Csongrádra. Bár hat éve 

búcsút vett a Back II Black 
zenekartól, amelynek 
énekeseként ismerte  

meg az ország, a mikrofont 
 nem hagyta hátra:  
több zenekarban 

 is énekel, no meg  
egyengeti szólókarrierjét.

N
év
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Bebe
„ Engem 
 világéletemben 
 a zene mozgatott”



A HÚGYUTAK 
EGÉSZSÉGÉNEK 
FENNTARTÁSÁHOZ 
D-MANNÓZZAL,  
TŐZEGÁFONYÁVAL, 
CSARABBAL ÉS 
LACTOBACILLUSOKKAL.

FELFÁZÁS? Van megoldás...

CYS-CONTROL® FORTE
ÚJDONSÁG 

+ 2 LACTOBACILLUS 
TÖRZS

Az árak 2022.11.01-től 2022.11.30-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-KIEGÉSZÍTŐ

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

 Cys-Control Forte 
D-Mannóz por (15x)

Eredeti ár: 6.299 Ft
Pingvin ár:

4.499 Ft
Egységár: 299,93 Ft/db

-29%

329_22_CREMUM_H_CYSCONTROL_PINGVIN.indd   1329_22_CREMUM_H_CYSCONTROL_PINGVIN.indd   1 2022.10.20.   10:07:342022.10.20.   10:07:34

Dr. Theiss Beinwell 
Fájdalom elleni gél – 100 ml

Eredeti ár: 2.049 Ft

Pingvin ár:

1.499 Ft
Egységár: 14,99 Ft/ml

Forgalmazza: Dr. Theiss Naturprodukt Kft. l 1116 Budapest, Barázda utca 42.  l www.naturprodukt.hu
Az árak 2022.11.01-től 2022.11.30-ig érvényesek a Pingvin Patikákban.

Fájdalom elleni gél*

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

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

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

igénybevétel esetén.

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

Feketenadálytő gél 
Fáradt hátra és igénybevett izmokra

Feketenadálytő krém
Izmokra és ízületekre
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Kozmetikum

Kozmetikum

Kozmetikum

Kozmetikum

Kifáradt, 
igénybevett izmok 
masszírozásához 
alkalmazható. 

A gélmasszázs 
kellemesen hűsít 
és regenerál.

Dr. Theiss Beinwell 
Feketenadálytő gél – 100 ml

Eredeti ár: 2.049 Ft

Pingvin ár:

1.499 Ft
Egységár: 14,99 Ft/ml

Dr. Theiss Beinwell 
Feketenadálytő krém – 50 ml

Eredeti ár: 1.759 Ft

Pingvin ár:

1.299 Ft
Egységár: 25,98 Ft/ml

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

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

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

melegítő

hűsítő

-27%

-27%

-26%

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

322_22_NP_H_BEINWELL_PINGVIN.indd   1322_22_NP_H_BEINWELL_PINGVIN.indd   1 2022.10.18.   12:57:542022.10.18.   12:57:54
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Az édeskömény Dél-Európában és a Földközi-tenger 
mellékén őshonos, az ókor óta emésztési panaszok 
enyhítésére használt gyógynövény, amit fűszerként és 
élelmiszernövényként is hasznosítanak. Gyógyászati céllal 
keserű és édes változatainak termését, illetve azok illóolaját 
használják. Termése fűszeres, ánizsra emlékeztető illatú. 
A gumós édeskömény szárgumója a mediterrán konyha 
fontos alapanyaga.

dr. Csupor Dezső cikke
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Lefűzve hasznos lehet az egész csalá
dna

k!

ÉDESKÖMÉNY

Az édeskömény
előnyei

Fitoterápiás alkalmazás
A modern fitoterápiában az édesköményt 
görcsös emésztőrendszeri panaszok, 
puffadás és menstruációs görcsök csilla-
pítására, valamint megfázás esetén köpte-
tőként alkalmazzák. A teát az összezúzott 
termés kávéskanálnyi mennyiségéből, 
forrázással készítik. Az Európai Gyógy-
szerügynökség a dózist ennél is pontosab-
ban meghatározta: napi legfeljebb 7,5 g. 
Az édesköményt teakeverékekben ízjaví-
tóként is alkalmazzák. A porított termést 
is használják a terápiában, kapszulázott 
formában.

Női panaszokra
A menstruációs vérzésre kifejtett hatást 
több vizsgálatban tanulmányozták – ezek 
metaanalízise szerint a termés kivonata 
csökkenti a vérzés mennyiségét a place-
bóhoz képest. Menopauzában szájon át 
alkalmazva javítja az életminőséget és a 
szexuális élet minőségét.
A növény feltételezett ösztrogénszerű ak-
tivitására alapozva megvizsgálták, hogy a 
termés kivonata mennyire hatásos a túlzott 
szőrnövekedés kezelésében (a női nemi 
hormon ugyanis a szőrnövekedés ellen 
hat). Megállapították, hogy az édeskö-
ménytermés alkoholos kivonatát tartalma-
zó krém 12 hetes kezelés után csökkenti a 
szőrrel borított terület nagyságát az arcon. 
Hüvelykrém formájában optimális (savas) 
irányba változtatja a pH-t, és kedvező ha-
tással van a hüvely nyálkahártyájára, ez is 
ösztrogénszerű hatására utal.

Csecsemők hasfájására
A tradicionális gyógyászatban az édes-
kömény termése a csecsemőknek adott 
görcsoldó tea fő komponense; emellett a 
tejelválasztás fokozására is használják. A 
tejelválasztást fokozó hatást humán vizs-
gálatban nem igazolták, de a hatás meglé-
tét a tradicionális felhasználás során nyert 
tapasztalatok igazolják. Az édeskömény 
illóolajának komponensei átjutnak az 
anyatejbe, így a tejszaporító tea fogyasz-
tásának „mellékhatásaként” a csecsemők 
görcsös hasfájása is csillapítható. Ez a ha-
tás közvetlenül is kiváltható: egy vizsgá-
latban az édeskömény illóolaját tartalmazó 
készítmény a placebónál hatékonyabban 
enyhítette a 2–12 hetes csecsemők kólikás 
hasfájását. Alkalmazását a gyermekek jól 
tolerálják, általában kedvelik az ízét. 
Bár az Európai Gyógyszerügynökség sze-
rint az édeskömény csak 4 év fölötti gyer-
mekeknél használható, és szoptató és vá-
randós nőknek sem ajánlják alkalmazását, 
álláspontjuk a szükségesnél óvatosabb: 
sem modern klinikai vizsgálatok, sem a 
sok évszázados alkalmazás során halmo-
zódó tapasztalat nem támasztja alá, hogy a 
4 évesnél fiatalabbak szervezetére károsan 
hatna az édesköményben található három 
vegyület, a transz-anetol, az esztragol és a 
furokumarin. A hazai piacon számos ter-
mék kapható egyébként, amelyek alkal-
mazását egészen kis gyermekek és szop-
tató anyák számára is javasolják. Ezek egy 
része élelmiszerként van forgalomban, 
amelyekre egyébként sem vonatkoznak a 
gyógyszerügynökségi előírások.



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

NAGYON GYORS ÉS
HATÉKONY MEGOLDÁS

ELLEN!

2 tabletta egyidejű 
bevétele esetén 
40 mp-en belül hatni kezd

A Rennie rágótabletta és a Rennie cukormentes rágótabletta vény nélkül kapható gyógyszerek. 
Forgalmazza: Bayer Hungária Kft. 1117 Budapest Dombóvári út 26. CH-20221010-17
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Elkészítése:Hozzávalók:

• 50 dkg tészta
• 150 g tejföl
• 10 dkg margarin
• 8 közepes gomba
• 2 dl tej
• 2 csapott ek. finomliszt
• só ízlés szerint
• bors ízlés szerint
• fokhagymapor ízlés szerint
• 10 dkg trappista sajt
• 5 dkg füstölt sajt
• 5 dkg parmezán sajt

A tésztát kifőzzük. A gombát 
felszeleteljük, és vajon 
megpároljuk. Hozzáadjuk a 
tejet, majd a 2 evőkanál lisztet. 
Kevergetés közben hozzáadjuk 
a tejfölt, a fűszereket és a 
reszelt sajtot. Addig keverjük, 
amíg el nem olvad a sajt. Ha túl 
sűrű masszát kapunk, tejjel 
hígíthatjuk. A tésztát összeke-
verjük a szósszal. Közepes 
nagyságú jénait kivajazunk, és 
meghintjük zsemlemorzsával, 
hogy ne ragadjon le.  
A tésztás-sajtos egyveleget 
beleöntjük a jénaiba.  
A tetejére is reszelhetünk  
sajtot. Kb. 15 percig sütjük.

Hozzávalók:

 

Tiramisu
Olasz hangulatot idéz a kávérajongók kedvenc 
desszertje, a tiramisu. Nem lehet megunni.

Egyszerű, gyorsan elkészíthető és finom ez  
a vacsorának is beillő gombás fogás.

 • 2 dl kávé
 • 5 cl rum
 • 3 tojás
 • 3 ek. cukor
 • 1 csomag vaníliás cukor
 • 1 citrom
 • 25 dkg mascarpone
 • 25 dkg babapiskóta
 • 3 ek. kakaópor

R E C E P T E K

A kávét összekeverjük a rummal, 
és hűlni hagyjuk. A tojások 
sárgáját a cukorral, a vaníliás 
cukorral és a lereszelt citromhéj-
jal habosra keverjük. A tojásfe-
hérjét kemény habbá verjük. A 
tojásos-cukros masszát össze-
keverjük a mascarponéval, és 
lazán beleforgatjuk a tojáshabot. 
A babapiskóták felét egyenként 
a kávéba mártjuk, egy tálba 
fektetjük, és rákenjük a krém 
felét. A maradék babapiskótát 
szintén megmártjuk a kávéban, 
és a krémre rétegezzük, végül 
beborítjuk a maradék krémmel.  
A süteményt kb. 2 órára  
hűtőszekrénybe tesszük,  
és tálalás előtt a tetejére kakaó-
port szitálunk.
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Sajtos-gombás tészta
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VÁLASZ

kérdés
4

Soroljon fel télen hasznos vitaminokat!

C-vitamin, D-vitamin, cink.

Katalin (60),  nyugdíjas  
pedagógus, Kiskunhalas

Zsuzsi (45),     
dekoratőr, Kecskemét

C-vitamin, D-vitamin és főleg  
multivitamin a nyugdíjasoknak. 

C-vitamin, D-vitamin,  
A-vitamin, B-vitamin.

C-vitamin és D-vitamin,  
szelén, cink.

Árpi (50),  
ápoló, Kiskunhalas Marika (56),  

osztályvezető-helyettes,  
Kecskemét

www.keresztrejtveny-reklam.hu

A HOLNAP
TEGNAPJA

BECÉZETT
ILONA

PÁROSAN
SZÉP!

ELTÉRŐ,
EGYÉB

ÁLLATOK
FEKHELYE NŐI NÉV PORTUGÁL

AUTÓJEL
GYŐRI
SPORT-
KLUB

ARCUNK
RÉSZE

PERU
AUTÓJELE

TÁRSA
RÖV.

OLASZ
AUTÓJEL

ANGOL NÉV

EGYFAJTA
FILM-

SZÍNHÁZ

KÓROKOZÓ
RÉGIESEN

TALÁL

MÁJ
TERMELI

ÁMULATTAL
NÉZ RÁ

FÉNYTAN

MEGENGED,
ELISMER

VÉKONY
BOT

KANCA
RÉSZE!

ERDÉLYI
FOLYÓ

DUPLÁN:
DOBFAJTA

MENT
KÖZEPE!

ASZTÁCIUM
VEGYJELE

BORÓKA-
PÁLINKA

VÉSZ-
JELZÉS

SZÉL-
HÁMOS

ÍRÓ-
ESZKÖZ

TARTÓ

SVÁJCI
FOLYÓ

BÁCSKAI
TELEPÜLÉS

HIDROGÉN
VEGYJELE

ELŐNY

KISGYEREK
NÉPIESEN

BEZÖLDÜLŐ
SZÍNESFÉM

RÁGUNK
VELE

SZOMORÚ

TÍZEN
TÚLIAK

TÁRSASÁGA

MEGTART

NÉMA
VÉKA!

RÓMAI 50

MEG-
FEJTÉS 2.

ÓCSKA,
VACAK

EM!

A MAGASBA
DÖLYF

A FÖLD E-
GYIK SARKA

SZÁZ
GYÖKE

OLLÓS
ÁLLAT

GYÁR
KÖZEPE!

FÚGA
KÖZEPE!

FOGÓ-
FAJTA

MÁSIKRA
RÁKEN

VIRÁG
RÉSZE

FAGYIT
ESZIK

MÁTÉ
HANGZÓI!

HARCTÉR

.../DC

THAIFÖLD
AUTÓJELE

ÉJJELI 12
ÓRA

ÉVA PÁRJA

HŐ
MÉRTÉK-
EGYSÉGE

ARZÉN
VEGYJELE

BRUCE ...
(SZÍNÉSZ)

AZONBAN

MISTER

ÉPPEN-
HOGY

ANGOL
ANGOLNA!

KIEGÉSZÍ-
TŐ CÍM

SÍN SZÉLEI!

IN MEDIAS ...
(A DOLGOK
KÖZEPÉBE)

FÉLÉDES!

HANGOS
HANGZÓI!

DÉLUTÁNT
KÖVETI

KÖZÉPEN
KÖT!

SZEGÉLYEZ,
KÖRÜL-
VARR

ZORRO

A FERDE

“Az ősz olyan, akár egy
festőművész:

színpompájával... .”
(Takayuki Ikkaku)

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: 2022.11.30. Sorsolás: 12.09.  
Csomag tartalma: DR. CHEN NAC 6 Komplex kapszula  (60x), DR.CHEN Porc Joint Easy Move filmtabletta (60x) A Pingvin magazin XII. 
évfolyam 11. számában szereplő nyereményjáték nyertese:  Réz István

1
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, még az 
Óperenciás-tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy 
szegény ember, s annak három fia. Egyszer a király kihirdetteti 
az egész országban, hogy annak adja leányát s fele királyságát, 
bárki fia-borja legyen, aki valami olyat tud mondani, hogy azt ő 
el ne higgye. Meghallja ennek a hírét a szegény ember, s mondja 
a fiainak: 
– Na, fiaim, próbáljatok szerencsét, hátha megsegít az Isten. 
Az idősebb meg a középső fiú azt mondták, hogy ők már csak 
itthon maradnak, túrják a földet, hanem a legkisebb fiú kétszer 
sem mondatta magának, indult a király városába. Hát, amikor 
megérkezik a király udvarába, tele van az udvar királyúrfiakkal, 
hercegekkel, grófokkal, bárókkal, minden rendű és rangú legé-
nyekkel. Volt ott hosszú süveges tót is, de még cigánylegény 
is. Mondottak azok mindent, egyik nagyobbat a másiknál. De 
mondhattak akármit, a király mindent elhitt. Mikor aztán nagy 
szégyenkezve mind eltakarodtak, s kitisztult az udvar, fölment a 
szegény legény a királyhoz, köszöntötte illendőképpen. 
– Adjon isten, jó napot, felséges királyom! 
– Adjon isten, fiam, hát mi járatban vagy? 
– Én bizony, felséges királyom, szeretném feleségül venni a ki-
rálykisasszonyt. 
– Elhiszem, fiam, de aztán miből tartanád el? 
– Hát van egy kicsi földünk. 
– Elhiszem, fiam. 
– De van ám két ökrünk is, meg egy tehenünk. 
– Elhiszem, fiam, hogyne hinném. 
– Hm, de a minapában akkorára nőtt az udvarunkban a trágya-
domb, mint egy torony. 
– Én azt is elhiszem, fiam, hogyne hinném.
– Azt a nagy trágyadombot a két bátyámmal mind kihordottuk 
egy talyigán, három nap alatt. 
– Hiszem, fiam, hiszem. 
– Az ám, csakhogy nem a mi földünkre hordottuk, hanem a 
szomszéd földjére. 
– Hiszem, fiam, hiszem. 
– Mikor ezt észrevettem, hazamegyek, s mondom az apámnak, 
hogy mi történt.
– Hiszem, fiam, hiszem. 
– Kimentünk négyen, megfogtuk a földnek a négy sarkát, fel- 
emeltük, s a trágyát szépen a mi földünkre borítottuk.
– Én elhiszem fiam, ha nem is mondod. 

– Azután bevetettük a földünket búzával. 
– Hiszem, fiam, hiszem. 
– De aztán nőtt ebből a búzából olyan sűrű rengeteg erdő, hogy 
olyat még felséged sem látott. Termett ott annyi makk is, mint 
égen a csillag.
– Hiszem, fiam, hiszem. 
– Mondja az apám: „Én bizony nem vágom ki ezt az erdőt, ha-
nem veszek egy csorda disznót, s a makkot megetetem.” 
– Hiszem, fiam, hiszem, hogyne hinném. 
– Az ám, de a disznócsorda mellé pásztor is kellett. 
– Hiszem, fiam, hiszem.
– Mit gondol, felséges királyom, kit fogadott fel az apám? Fel-
ségednek éppen az öregapját. 
– Hazudsz, te akasztófáravaló! – kiáltott nagy haraggal a király. 
De már most hiába, elszólta magát. Egyszeriben papot hívatott, 
a leányát összeadatta a szegény legénnyel, neki adta fele király-
ságát, s megígérte, hogy holta után övé lesz az egész. Csaptak 
aztán nagy lakodalmat, folyt a bor Hencidától Boncidáig. Min-
denki kapott valamit, aki odakerült. Én is egy csontot kaptam, 
azzal elszaladtam. Itt a vége, fuss el véle.
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Nyerje meg Ön!



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
Aqua Maris® Strong, Aqua Maris® Baby tengervíz tartalmú, orvostechnikai eszköz. CE 0373
Kalmopyrin® 500 mg acetil-szalicilsav 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/DAEUMK, Lezárás dátuma: 2022.10.17.

KÉSZÜLJÖN FEL A TÉLRE!
TÖLTSE FEL HÁZI PATIKÁJÁT!

Pingvin ár: 1 799 Ft

Eredeti ár: 2 499 Ft
Megtakarítás: 700 Ft
Egységár: 35,98 Ft/ml

28%

Aqua Maris® Baby 
orrspray (1x50ml)

Az árak 2022.11.01-től 2022.11.30-ig érvényesek a Pingvin Patikákban. Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár.

Pingvin ár: 1 799 Ft

Eredeti ár: 2 549 Ft
Megtakarítás: 750 Ft
Egységár: 59,97 Ft/ml

29%

Aqua Maris® Strong 
orrspray (30ml) 

Pingvin ár: 799 Ft

Eredeti ár: 1 149 Ft
Megtakarítás: 350 Ft
Egységár: 66,58 Ft/db

30%

Kalmopyrin 500 mg 
tabletta (12x)

Pingvin ár: 1 399 Ft

Eredeti ár: 1 929Ft
Megtakarítás: 530 Ft
Egységár: 58,29 Ft/db

27%

Kalmopyrin 500 mg 
tabletta (24x)
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