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áldott, békés, szeretetteljes 

Karácsonyt kívánunk!

Újságunk közepén 
most ajándék 

2014-es naptárat talál!



2

Az új eucerin® Volume-Filler Bőrfeszesí- 
tő  termékek magnololt, oligo-peptide- 
ket és hialuronsavat tartalmaznak. 

rendszeres használat mellett a termékek ha-
tékony összetétele segít helyreállítani a bőr 
teltségét és feszességét, valamint segít mar-
kánsabbá tenni az arckontúrt a fiatalosabb 
külső érdekében. 

Azok a nők, akik bőrfiatalító kezelésekért keresik 
fel a bőrgyógyászukat, gyakran „fáradtnak”, 
„feszültnek” vagy „szomorúnak” látják saját arc-
kifejezésüket. Vannak, akik nem ismerik fel, hogy 
a ráncok nem az egyedüli kellemetlen velejárói 
az öregedésnek. „A bőr feszességének csök-
kenése is az öregedést kísérő tipikus jelenség” 
– mondta Stefanie Conzelmann, a Beiersdorf AG 
Dermokozmetikai Termékfejlesztési részlegének 
vezetője. „Ahogy a bőr veszít rugalmasságából 
és teltségéből, az arckontúr is veszít a határo-
zottságából. A bőr feszességének és teltségének 
csökkenése miatt tűnünk feszültnek, fáradtnak 
és néha még szomorúnak is.”  

A bőr szakértőjeként az Eucerin® évek óta 
bőrgyógyászokkal szoros együttműködésben 
egy olyan hatékony összetételű termékcsalád 
kifejlesztésén dolgozott, amely segít megelőzni  
a bőr teltségének csökkenését és javítani a 
bőr állagát a szemmel láthatóan is feszesebb 
bőrért. 

a bőr feszességének és teltségének csök-
kenése – a bőr öregedésének egyik legtipiku-
sabb jele.

Egy sor tényezőnek van szerepe az arcbőr 
öregedésében és feszességének csökkenésé-
ben. A bőr különböző rétegeiben eltérő folyama-
tok játszódnak le. A legfelsőbb rétegben, az 
epidermiszben, kevesebb lipid termelődik, és a 
sejtek regenerációja lelassul. A hidratáltságot 
biztosító hialuronsavból is kevesebb termelődik 
a bőrsejtekben. Az eredmény durva tapintatú és 
száraz bőr lesz. A következő réteg – a dermisz – 
a kollagén tartalmának 1 százalékát veszíti el 
minden évben. „Ez az egyik oka annak, amely 
miatt a bőr veszít rugalmasságából, az arckon-

túrok pedig a határozottságukból” – magyarázta 
Stefanie Conzelmann. A szubkutisz – azaz a bőr 
alatti zsírréteg –  elvékonyodik, ami az arcvoná-
sok megváltozásához vezet, és beesetté teszi az 
arcot. 

Háromszoros hatás a bőr feszességének csök-
kenése ellen

Az Eucerin® bőrgyógyászokkal együttműködve 
fejlesztette ki az Eucerin® Volume-Filler Bőr- 
feszesítő termékcsaládot a kor előrehaladtá- 
val kialakuló nemkívánatos hatások ellensúlyo- 
zására. A rendkívül hatékony összetétel három 

hatóanyagot tartalmaz, amelyek a bőr megha-
tározott rétegeiben fejtik ki hatásukat. A  
magnolol – a magnólia kérgének kivonata – a 
bőr feszességét javító sejtek számának és 
méretének növelésével teszi szebbé a bőrt. Az 
oligopeptidek stimulálják a kollagén termelést, 
felgyorsítják a bőr anyagcseréjét, és fokozzák a 
sejtek közti, a bőr fiatalságáért felelős interaktív 
folyamatokat. A hialuronsav optimalizálja a bőr 
hidratáltságát, és ezáltal csökkenti a ráncokat. A 
nappali arckrémek és a szemránckrém termék 
ezen felül FF15-ös fényvédővel és UVA védelem-
mel is rendelkeznek megakadályozva a napsu-
garak által okozott idő előtti bőröregedést.

Az EucErin® VolumE-FillEr 
hElyrEállítjA Az Arc FiAtAlos tEltségét és FEszEsségét

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! A Volume-filler termékcsalád 

minden tagja az akció időtartama alatt 20% engedménnyel 
vásárolható meg a Kígyó patikában.  (*kivéve ajándékcsomagok!)

Bőrápolás

RENDKÍVÜLI
ÁRKEDVEZMÉNY20%

kedvezmény

Volume-Filler Bőrfeszesítő nappali arckrém  normál, vegyes bőrre 50ml,
Volume-Filler Bőrfeszesítő nappali arckrém  száraz  bőrre 50ml,
Volume-Filler Bőrfeszesítő éjszakai arckrém  50ml,
Volume-Filler Bőrfeszesítő szemránckrém 15ml,



„Add uram, hogy a szeretet 
nyelvén beszéljek , 

és megérintsem a szíveteket.”
Szeretethimnusz 

Nem is szólhatok most másról , hiszen az Ün-
nep közeleg. Ilyenkor „magába száll minden 
lélek”, ezt teszem most én is.

Lassan az esztendő végére érünk, és ilyenkor itt az 
ideje a számadásnak: mit tettünk az elmúlt évben? 
Volt e valami kimagasló siker? És, hogy kinek mi a 
siker?

Egy sikeres élet receptje az lehet, ha felismerjük,  
hogy ÉLNI jöttünk ide a Földre, nem pedig lak-
ni! Az emberek többsége csak sajnálja magát,  
és nem mer a vágyai, álmai után eredni, inkább el- 
nyomja azokat. Ha kicsit jobban belegondolunk,  
nincs mit veszítenünk. Egyszer úgyis lemegy a füg- 
göny, akkor meg miért ne élveznénk azt, ami ad-
dig lehetséges?  Egyik legnagyobb „felfedezésem“, 
hogy van élet a halál előtt! De még mennyire! Hiszen 
vágyunk a hétköznapok kisebb nagyobb sikereire.  
És néha sikerül ... :)

A Kígyó Patika életében ez az év a Sikerről szólt! Persze önmagában az a tény, hogy havonta 
25.000 szegedi és Szeged környéki ember érzi úgy, hogy hozzánk van miért betérnie, ön-
magában hatalmas siker. Mi ez, ha nem a mi munkánk elismerése?  De a fiatal gyógyszerész 
generáció számára is mérföldkő lett a Kígyó Patika, hiszen az egyetemi gyakorlatukat a 
legkiválóbb diákok nálunk végzik el. Az Egyetem pedig idén elismerte a kiemelkedő szakmai 
munkánkat, és a Kígyó Patikának adta át első ízben az „Év oktató gyógyszertára“ elismerő 
kitüntetést .

De itt nem ért véget a sikerszéria, hiszen a legelismertebb magyar gyógyszergyár a Richter 
„arcaként” az Önök gyógyszertárának vezetőjét választotta kampányfilmjéhez, amelyben a 
hazai gyógyszergyártás kimagasló színvonalára hívta fel a figyelmet. Örömmel és büszke-
séggel néztem a szegediek arcába a kamerán keresztül. Hiszen ez nemcsak személyes ügy, 
hiszen az Önök Patikája, a Kígyó Patika gyönyörű belső tere adott helyszínt mindehhez.
Most persze nehéz egyes szám első személyben megszólalnom, hiszen a szakma a leg-
nagyobb elismerését nyújtotta át az Országos Kongresszuson, amikor az „Év gyógysze-
része“ különdíjjal jutalmazott.
Azt gondolom, hogy közös az örömünk, hiszen minden nap az Önök szolgálatára állok, és 
számomra a legnagyobb öröm, hogy a szegedi emberek egészségét szolgálhatom.

Siker... Hol ér véget?... Hiszen még le sem zárult az év, és persze nem is éreztük egy percig 
sem azt, hogy most már mindent „megnyertünk“. November meghozta az újabb személyes 
elismerést! Első nő lehetek, aki a Prestige díj: év üzletembere kategóriában győztesként 
állhatott a színpadra. Tudják mit éreztem ott állva?
Édesanya vagyok, gyógyszerész, és Nő. Vajon hányan állhatnának oda mellém, akik hasonló 
elszántsággal élik a hétköznapjaikat, csak talán nem kapnak akkora odafigyelést. Azt gon-
dolom, hogy nagyon sok nő érdemelné meg ezt az elismerést. Higgyék el, ezt a díjat szívem 
szerint megosztom Önökkel. Fogadják valamennyien őszinte elismerésemet, hiszen pon-
tosan tudom, hogy egy nőnek hány „színpadon“ kell helytállnia, és nem azért törekszünk 
a tökéletességre, mert elismerésre vágyunk, hanem mert ez belőlünk fakad, édesanyákból, 
nőkből...

Kedves szegediek, és környékbeliek! Önök, akik hozzánk járnak rendszeresen pontosan 
tudják, hogy milyen nagy odaadással tesszük a dolgunkat, és minden igyekezetünkkel azon 
vagyunk, hogy segítsünk egészségügyi problémáik megoldásában, de akár személyes kéré-
seiknek is eleget teszünk. Ez az év, ami a szakmai elismerésünket hozta, azt támasztja alá, 
hogy Önök a legjobb helyet választják minden hónapban, amikor Bennünket tisztelnek meg 
testi-lelki gondjaikkal.

Maradjunk együtt hosszú éveken át, és bíztassunk másokat is arra, hogy a szakmai útmuta-
tás, a törődés sokkal többet jelent néhány ingyen osztott „üveggyöngynél”. Az egészségünk 
a legnagyobb érték, vigyáznunk kell rá, és mi nagyon vigyázunk Önökre!

Immár 139 éve.....
Áldott, békés ünnepet kívánok, és persze sok Sikert az új esztendőre!

dr. zolnay kriszta
gyógyszertárvezető
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Az esetleges nyomdai hibákért és a hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! 
Az akcióink tájékoztató jellegűek, a pontos részletekről érdeklődjön patikánkban. 

A képek illusztrációk, a termékek megjelenése esetenként eltérhet az újságban megjelentektől!

!
KEDVEZMÉNYEINKRŐL:
Magazinunk számos, nagy értékű kedvezményt ajánl Olvasóinknak. Fon-
tos tudnivaló, hogy mind a RENDKÍVÜLI ÁRKEDVEZMÉNY, mind a KUPON 
KEDVEZMÉNY esetén akcióink csak a Kígyó Patikában érvényesíthetőek, 
más akcióval nem vonhatóak össze, azok 2014. március 3-ig ill. a készlet 
erejéig érvényesek! A KUPON KEDVEZMÉNY esetében csak a kivágott és 
behozott kupon ellenében adhatunk engedményt! 

ŐSZI SZámunk rejtvényének nyerteSeI: 
SoóS Sándorné Szeged, Gyertyámos u.
dér eSZter Szeged, Gáz u.
SebŐk Ferenc Szeged, Boldogasszony sgt.
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A frontok jönnek-mennek, az arra érzé-
kenyek idegrendszere pedig különös 
módon reagálhat ezekre a légköri jelen-

ségekre. Hangulatzavar, keringési probléma, 
alvászavar, depresszió és fejfájás sújt egyes 
embereket. Mi váltja ki a frontpanaszokat?  
Szinte bármilyen változás az időjárásban,  
legyen szó légnyomás- vagy hőmérséklet- 
ingadozásról, a levegő páratartalmának növe-
kedéséről, vagy a szél erősödéséről. Van, aki 
a hidegfrontra érzékeny, másokat a meleg-
front visel meg, a kevéssé szerencsések 
mindkettőtől szenvednek.
A melegfronti hatás tünetei már a front előtt 
órákkal, vagy akár 1–2 nappal is jelentkezhet- 
nek, fáradékonyságot, levertséget, szétszórt-
ságot és fejfájást okozva. A hidegfront hatá-
sait csak a front elvonulása után érezhetjük. 
A hideg idő általában kevesebb panaszt 
okoz, mint a melegfront. Akik érzékenyek rá, 
kábaságot, lassúságot, szédülést, csökkenő 
vérnyomást és pulzusszámot tapasztalnak. 
A fejfájás egyik leggyakoribb kiváltója a 
stressz. A lelkiállapot és a fejfájás között 
összefüggés van. Az állandósult stressz a  
szervezet egészére nézve káros. A stressz kö-
vetkezményei összetettek, lelki-testi tüneteket 
egyaránt kiválthat, ha állandósul az életünk-
ben. Szorongás, alvászavar, ingerlékenység, 
türelmetlenség, csökkent önértékelés és 
teljesítmény, figyelmetlenség vagy agresszív 
viselkedés mind lehetséges következmény, 
ahogy a fejfájás is. 
Tegyen a stressz ellen! Iktasson be a napjá-
ba több pihenőt, szervezze hatékonyabban 
a munkát, hagyjon időt a feltöltődésre és 
a kikapcsolódásra. Higgye el, a szervezete 
hálás lesz! Mindenkinek más segít az ellazu-
lásban, masszázs, egy meleg fürdő, relaxációs 

technikák, tánc – válassza az önnek leginkább 
tetsző kikapcsolódási formát a szabadideje 
eltöltésére. Mozogjon rendszeresen! A heten-
te négyszer 30 percen át végzett mozgás jó-
tékony hatással van a szervezete egészére. 
A fejfájás elkerülése érdekében fontos, hogy 
elegendő folyadékot, elsősorban vizet igyon, 
ezzel fenntarthatja az agyban lévő nyomás 
állandóságát. A friss levegő hiánya is fej- 
fájáshoz vezethet, ezért gyakran kell 
szellőztetni, szabadban sétálni. Nem tanácsos 
étkezéseket kihagyni, mert ez is könnyen 
vezethet fejfájáshoz. Kerülje az olyan test- 
helyzeteket, amikor a nyak, a tarkó és a váll  
izmai tartósan megfeszülnek. Ha ülőmunkát 

végez, időnként tartson szünetet, és mozgas-
sa át elgémberedett tagjait!
A rendszeresen visszatérő és erőteljes 
fájdalom feltétlenül kivizsgálást igényel. A 
tüneti fejfájások az ok kiderítésével, és orvos-
lásával megszüntethetők.

Fontos, hogy a fájdalmat csillapítsuk, 
nem csupán azért, mert még az enyhe 
fejfájás is megkeseríti az életünket, kon-

centrációzavart és csökkent munkaképességet 
eredményez, hanem azért is, mert a fájdalom 
okozta stressz negatívan hat a szervezetre.
SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Telefon: (+36 1) 505 0050, Fax: (+36 1) 505 0060
Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055
www.sanofi.hu

FEjFájás KínozzA?
Bármilyen is a fájdalom jellege, egy biztos, meg tudja keseríteni az egész napot.

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! 
A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 

olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 
MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

algoflex 
forte
filmtabletta 
10 db

algoflex 
forte

filmtabletta 
20 db

Fejfájás

RENDKÍVÜLI
ÁRKEDVEZMÉNY

eredetI ár: 1370.-

AKCIÓS ÁR:

1165.-
Egységár: 58,25.-/db

205.- megtakarítás

eredetI ár: 889.-

AKCIÓS ÁR:

756.-
Egységár: 75,6.-/db

133.- megtakarítás

15%
kedvezmény

A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 

MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

egészségpénztári kártyára is megvásárolható.
vény nélkül kapható gyógyszer.EP

Úgy érzi, megdermed a fájdalomtól?
Győzze le a kínzó fejfájást!

Az Algoflex család tagja.
Hatékony segítséget nyújt 
a kínzó fejfájással szemben.

www.algoflex.hu
Ibuprofentartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.



5Pfizer Kft., 1123 Budapest, 
Alkotás u. 53., MOM Park

Az ősz és a tél a megfázások, és az ezzel 
együttjáró köhögések időszaka. A köhö-
gés alapvetően a szervezet védekező mec- 

hanizmusa, mely arra irányul, hogy a légutakba 
került szennyeződéseket, váladékot a levegő 
erőteljes kiáramoltatásával eltávolítsa.
A köhögés alaptípusai a következők:
- száraz vagy improduktív köhögés,
- nedves vagy produktív köhögés.
Természetesen találkozhatunk kevert típusú kö-
högéssel is. 
száraz köhögésről akkor beszélünk, amikor a 
beteg úgy érzi, hogy szája, torka kiszáradt, valami 
van a torkán, és azt próbálja fölköhögni eredmény- 
telenül. Ez a köhögéstípus nagyon megviseli a 
beteget, mert gyakran megzavarja éjszakai nyu-
galmát. Ez a típus leggyakrabban torokgyulladás, 
allergia, ill. a nyálkahártya kiszáradása kapcsán 
lép föl. A száraz köhögés váladékürítéssel nem 
jár. Igen gyakori oka a száraz köhögésnek a 
fűtés beindulása, amikor a száraz levegő miatt a 
nyálkahártya kiszárad. 
A fentiekből következik a kezelés is. Elsődleges 
fontosságú a légutak nyálkahártyájának nedve-
sítése. Nagyon hasznos a párásítás, a sok-sok 
folyadék fogyasztása és az inhalálás. Ilyenkor 
általában nem javasolt a váladékoldók adása, 
mert az csak tovább ront a helyzeten. A száraz, 
rohamokban jelentkező, kínzó, görcsös köhögést 
csillapítani kell.
Ebben játszik szerepet az orvosi vény nélkül kap- 
ható robitussin™ antitussicum és a robitus-
sin™ junior szirup, melyek enyhítik a makacs, 
száraz, irritatív köhögést, ráadásul igen kel-
lemes ízzel rendelkeznek. Hatóanyaguk a dex- 
trometorfán, mely a központi idegrendszer kö-
högési központján keresztül hatva elnyomja a 
köhögési ingert, ezáltal javítva a beteg közérze-
tét, elősegítve a nyugodt éjszakai pihenést és a 
gyors regenerálódást. 
A robitussin™ junior a 2–12 év közötti gyerme-
kek tüneteinek enyhítésére szolgál. 
2 év alatti gyermekeknek nem ajánlott! 

A robitussin™ antitussicum elsősorban felnőt-
tek kezelésére javasolt, de már 6 éves kor felett 
alkalmazható, csak az adagolásra kell figyelni. 
A nyugodt alvás érdekében célszerű az egyik dó-
zist közvetlenül lefekvés előtt bevenni, illetve ak-
kor beadni a gyermekeknek. 
Összefoglalva tehát a száraz köhögés enyhítésé- 
re az életkor függvényében a következő lehető-
ségek adódnak a Robitussin™ termékcsaláddal:
2 éves kor alatt nem ajánlott a Robitussin™ 
készítmények alkalmazása.
2–6 év között: Robitussin™ Junior
6–12 év között: Robitussin™ Junior vagy Robi-
tussin™ Antitussicum (a megfelelő adagolási 
utasítások figyelembevételével)
12 év felett és felnőtteknek: Robitussin™ Antitus-
sicum

A hurutos köhögés általában az alsóbb légutak 
(hörgőcske, hörgő, légcső) betegségeihez társul, 
és a fokozott váladéktermelés miatt produktív, 

váladékürítéssel járó köhögést jelent. Előfordul, 
hogy néhány napig tartó száraz köhögés vezeti 
be a hurutos köhögést. 
Ilyenkor a köhögést nem szabad elnyomni, inkább 
a váladékoldásra, köptetők adására helyezzük a 
hangsúlyt. A köhögés csillapítása ugyanis a vála-
dék felhalmozódását idézheti elő, mely súlyos 
szövődményekhez vezethet. 
A vény nélkül kapható robitussintm expecto-
rans szirup hatóanyaga a gvajfenezin, mely a 
makacs, nyálkás, hurutos köhögés, hörghurut 
kiegészítő kezelésére szolgáló köptető. Felold-
ja a légúti váladékot, ezzel elősegíti annak 
felköhögését. 
A robitussin™ expectorans köptető szirup ha-
tékony megoldás a hurutos köhögésre felnőttek 
és gyermekek számára egyaránt: már 2 éves 
kortól alkalmazható. A köptetőket közvetlenül 
lefekvés előtt nem javasolt bevenni köhögtető 
hatásuk miatt. 
Vény nélkül kapható dextrometorfán/gvajfenezin tartalmú gyógyszer.

robitussin™ szirupoK 
- hA szárAz VAgy hurutos Köhögés gyötri

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! 
A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 
MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

Köhögés

RENDKÍVÜLI
ÁRKEDVEZMÉNY 20%

kedvezmény

A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 

MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

egészségpénztári kártyára is megvásárolható.
vény nélkül kapható gyógyszer. EP

robitussintm

Expectorans 
szirup,
100 ml

Antitussicum 
szirup,
100 ml

Junior 
szirup,
100 ml

Már 
2 éves 
kortól 

adható!

Már 
2 éves 
kortól 

adható!

KÖHÖGÉSRE

Robitussin Junior

GYERMEKEKNEK
KÖHÖGÉSRE

Robitussin Antitussicum

FELNŐTTEKNEK
KÖHÖGÉSRE

GYERMEKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 

Robitussin Expectorans

A válasz köhögésre.

eredetI ár: 1050.-

AKCIÓS ÁR:

840.-
Egységár: 8,4.-/ml

210.- megtakarítás

eredetI ár: 1210.-

AKCIÓS ÁR:

968.-
Egységár: 9,68.-/ml

242.- megtakarítás

eredetI ár: 1312.-

AKCIÓS ÁR:

1050.-
Egységár: 13,12.-/ml

262.- megtakarítás
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Aktív bélflórA, 
eleven mindennApok

Egészség-

pénztári 

számlára is

Nem könnyű beteg gyerekkel otthon, 
hiszen van, aki magas láz mellett is jól 
érzi magát, más viszont nyugal mat sze-

retne maga körül, és magától is lefekszik. Éppen 
ezért felesleges is ilyenkor a kötelező ágyba  
kényszerítés. Inkább figyeljünk arra, hogy a szo- 
ba, ahol a kicsi van, normális hőmérsékletű le-
gyen, még véletlenül se túl meleg. Szellőztessünk 
sokat! 

kényeztessük!
Betegen még a pancsolás sem biztos, hogy jól 
esik, ne erőltessük a kádban való ücsörgést vagy 
zuhanyozást. Bőven elég a cicamosdás vagy a 
mosdókesztyűs, langyos vizes mosakodás. Láz 
esetén a bőr gyorsan kiszárad. Krémezzük be a 
kicsit naponta akár többször is! A száj is job-
ban kiszárad, arra is figyeljünk! Sokan elkövetik 
azt a hibát, hogy túlöltöztetik a beteg gyereket, 
noha ez nem jó, mert a szervezet így nem tudja 
olyan könnyen leadni a felesleges hőt. Ha sze-
retne felkelni, húzzunk a pizsamájára pulóvert és 
melegítőnadrágot, zoknit és papucsot is vegyen 
fel.

játsszunk sokat!
Betegség idején lazíthatunk kicsit a szabályo-
kon. Jól jönnek a mesék is a tévében, de még 
jobb, ha veszünk ilyenkor egy új könyvet vagy 
foglalkoztató füzetet – ez azért is jó, mert így a 
gyerek össze tudja kötni a gyógyulását a könyv 
befejezésével. Ha már felkelhet, segíthet nekünk a 
kisebb otthoni dolgokban. Mivel játszani minden 
gyerek szeret, jópofa, amikor a játékot össze-
kötjük valamilyen tényleges, például konyhai te-
vékenységgel. Megcsinálhatjuk közösen apa esti 
szendvicsét, de aki szeret gyurmázni, annak be 
lehet gyúrni egy adag tésztát is. Jó ötlet a fény- 
képalbum nézegetése, a kézműveskedés és a 
bújócska is.
 

a gyors felépülésért
Sokat tehetünk azért, hogy a kicsik újra egészsé-
gesek legyenek, és hamarabb leküzdjék a beteg-
ségeket. Ilyenkor jól jönnek a természetes gyógy- 
módok, a vitamindús gyümölcsök, gyógyteák, 
méz és hasmenés vagy antibiotikum kezelés 
esetén a probiotikumok. A probiotikumoknak 
fontos szerepük lehet a betegségek leküzdésé-
ben és abban, hogy minél gyorsabb legyen a 
felépülés. 

Milyen probiotikumot válasszak?
Nem minden probiotikum egyforma. 
Különböző baktérium törzseket tartal-

maznak, melyek közül van, ami ellenáll a gyo-
morsav pusztító hatásának és még az alsóbb 
bélszakaszt is ereje teljében éri el. Ilyen a Nor-
maflore is, mely ráadásul csak természetes 

összetevőt tartalmaz. Íztelen, szagtalan, nyu-
godtan belekeverhetjük akár tápszerbe vagy 
forró teába és a legapróbbaknak is adhatjuk. 
Miközben helyreállítja a bélflórát, vitaminok ter-
melésére is képes*, ezáltal hozzájárulhat a szer- 
vezet vitaminellátásához. Így segíthet abban, 
hogy gyorsabban elmúljon a betegség és a csa-
lád apraja-nagyja jól érezhesse magát.
* In vitro adatok alapján

www.normaflore.hu 

Bacillus clausii-t tartalmazó vény nélkül kapható gyógyszer. 

SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Telefon: (+36 1) 505 0050
Fax: (+36 1) 505 0060
Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055
www.sanofi.hu

hA bEtEg A gyErEK

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! 
A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 

olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 
MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

norMaflore
belsőleges 
szuszpenzió
20 × 5 ml

norMaflore
belsőleges 

szuszpenzió
30 × 5 ml

Egészséges bélflóra

RENDKÍVÜLI
ÁRKEDVEZMÉNY

eredetI ár: 2695.-

AKCIÓS ÁR:

2290.-
Egységár: 15,26.-/ml

405.- megtakarítás

eredetI ár: 1881.-

AKCIÓS ÁR:

1599.-
Egységár: 15,99.-/ml

282.- megtakarítás

15%
kedvezmény

A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 

MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

egészségpénztári kártyára is megvásárolható.
vény nélkül kapható gyógyszer.EP



Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! 
A kockázAtokról olvASSA El 
A HASzNálAtI ÚtMUtAtót, 
vAGy kÉrdEzzE MEG kEzElőorvoSát!

esPuMisan
Gyöngy
40 mg lágy kapszula,
50 dbRENDKÍVÜLI

ÁRKEDVEZMÉNY eredetI ár: 1440.-

AKCIÓS ÁR:

1224.-
Egységár: 24,48.-/db

216.- megtakarítás

15%
kedvezmény

A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 

MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

egészségpénztári kártyára is megvásárolható.
vény nélkül kapható gyógyszer. EP
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Újra itt a tél, a havazás, az ünnepek 
és a korizás évszaka! Azonban ez az 
időszak a mínuszok és a rövid nap-

palok miatt immunrendszerünket is meg- 
viseli. Rendszeres, kültéri sportolásra már 
csak a legelszántabbak veszik rá magukat, a 
hideg, latyakos időben könnyen megfázunk, 
a korai sötétedés is rányomja bélyegét a 
hangulatunkra, és egyre gyakrabban kell le- 
mondanunk a friss gyümölcsökről és zöld-
ségekről. Szervezetünk támogatása ebben 
az évszakban nehéz, de fontos feladat is  
egyszerre. A szükséges vitamin- és ás-
ványi anyag bevitelhez azonban egyszerűen 
és gyorsan járul hozzá egy megfelelően 
megválasztott multivitamin készítmény.
A Centrum®-ban található vitaminok és ás-
ványi anyagok arányát a család igényeihez 
igazítottuk. A Centrum® minden korosztály 
számára kínál kiegyensúlyozott összetételű 
multivitamint, ami kiemelkedően fontos, hi- 
szen a megfelelő vitamin- és ásványianyag- 
bevitel hosszú távon járul hozzá az egész-
ség megőrzéséhez. A Centrum® A-tól Z-ig® 
összetételét a 12 éven felüli serdülők és a fel- 
nőttek igényeinek megfelelően alakítottuk ki. 
A Centrum® Silver A-tól Z-ig® multivitamin-
nal az 50 év feletti korosztálynak sem kell le- 
mondania az aktív életmódról, a málna és cit- 
rom ízű Centrum® Junior A-tól Z-ig® rágó-
tabletta pedig már 4 éves kortól adható.

milyen területeken támogatják egészsé-
günket a Centrum® összetevői?

energia-felszabadítás
A B-vitaminok (B1, B2, B6, B12), a mangán, 
a magnézium és a foszfor részt vesznek a 
normál energiatermelő anyagcsere-folya-
matokban. A vas az oxigén, a réz pedig a 
vas normál szállításában vesz részt a szer-
vezetben. A B2-, a B6-, a B12-vitamin, a 
pantoténsav és a folsav hozzájárulnak a 
fáradtság és a kifáradás csökkenéséhez.

Immunitás
Immunrendszerünk működése számos 
mikro- és makrotápanyagon alapszik. A 
megfelelő mennyiségű A- és C-vitamin, 
szelén, réz és cink bevitele hozzájárul az 
immunrendszer normál működéséhez.

Egészséges bőr
Az egészséges bőr nemcsak javítja a külsőt, 
de egyéb folyamatokat is támogat, például 
a D-vitamin képződését. A Centrum® A-
vitamint, cinket, niacint és biotint tartal-
maz, melyek hozzájárulnak a bőr normál 
állapotának fenntartásához. A C-vitamin 
hozzájárul a megfelelő kollagénképződés-
hez és ezen keresztül a bőr normál állapo-
tának, működésének fenntartásához.

Normál látás
Tudományos adatok bizonyítják, hogy a 
megfelelő tápanyag-bevitel nagyban elő- 
segítheti a szem egészségének megőrzését. 
A kulcselemek, mint az A- és B2-vitamin, 

valamint a cink hozzájárulnak a normál lá-
tás fenntartásához.

Védelem a környezeti stressz ellen
A légszennyezés, a napsugárzás és az ózon 
stresszhatásnak teszik ki a szervezetet. A 
Centrum® megszüntetni ugyan nem tudja 
őket, de a benne található antioxidáns komp- 
lexnek köszönhetően a szervezet sikere-
sen veheti fel a harcot velük szemben. A 
C-vitamin, az E-vitamin, a szelén és a cink 
hozzájárulnak a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez.

Egészséges csontok
Csontjaink számos ásványi anyagot tar-
talmaznak és életünk során folyamatosan 
újraépülnek. Ezek megfelelő utánpótlásához 
vitaminok és ásványi anyagok szükségesek. 
A Centrum® megfelelő tápanyagcsoportja 
kalciumot, illetve D- és K-vitamint tartal-
maz, melyek hozzájárulnak az egészséges 
csontozat fenntartásához.

támogAssA télEn is 
csAládjA Egészségét!

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! 

Vitaminpótlás

40%
kedvezmény

CentruM®silVer a
-tól 

z
-ig® 

egészségpénztári kártyára is megvásárolható.
EP

energia-felszabadítás

Immunitás

Védelem a környezeti stressz ellen

egészséges csontok

egészséges bőr

normál látás

CentruM®

silVer a-tól z-ig®

100 db filmtabletta 
+30 db CENTRUM®
SILVER A-tól z-ig®

CentruM®

a-tól z-ig®

100 db filmtabletta 
+30 db CENTRUM®
A-tól z-ig®

eredetI ár: 7220.-

AKCIÓS ÁR:

4332.-
Egységár: 33,323.-/db

2888.- megtakarítás

eredetI ár: 6750.-

AKCIÓS ÁR:

4050.-
Egységár: 31,153.-/db

2700.- megtakarítás

étrend-
kiegészítő

étrend-
kiegészítő

KUPON
KEDVEZMÉNY
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A megnövekedett mennyiségű, színes, 
esetleg kellemetlen szagú hüvelyi fo-
lyás számos okból jelentkezhet. téve-

dés, hogy kizárólag gombás fertőzés okoz- 
hatja! a hüvelyi folyás ráadásul különféle kí-
nos panaszokkal társulhat: égő, csípő érzés, 
viszketés, fájdalom kísérheti, ami vizeléskor, 
vagy a szexuális aktus során lép fel.

Hüvelyi folyás számtalan  okból kialakulhat.  
Fizikai irritációt és váladékozást okozhat pél-
dául a szexuális együttlét, ha  nem kielégítő a 
nedvesedés vagy túl hosszan tart az aktus. 
Kémiai irritációt vagy allergiás reakciót okozhat-
nak kozmetikumok, síkosítók, gumióvszerek, 
tamponok, intim betétek, de akár az illatosított 
WC papír vagy az uszodavíz is. Meglehetősen 
gyakran áll a háttérben a hüvelyi pH megvál-
tozása, túlzottan lúgos vagy savas irányban való 
eltolódása. Ez antibiotikum kezelés során vagy 
savas hüvelyöblítő szerek indokolatlan és fe-
lesleges használata következtében alakulhat ki. 
A változó korral  vagy a terhességgel együttjáró 
hormonális eltérések is előidézhetik, de felléphet 
fogamzásgátlók szedése, vagy a teherbeesést 
elősegítő hormonkezelések kapcsán is.
  
A hüvelyi folyást kórokozók is előidézhetik. Ezek 
egy része szexuális érintkezés révén kerül be a 
női nemiszervekbe, ahol gyulladást okoznak. 
Ilyenek például a gonorrhoea, a chlamydia fer- 
tőzés, a trichomoniasis, amelyeket STD beteg-
ségnek nevezünk. Más baktériumok illetve 
a sarjadzógombák a hüvelyflóra elégtelen 
védőfunkciója miatt telepedhetnek meg illetve 
szaporodhatnak el a hüvelyben.

Ha fertőzésre gyanakszunk, az első és legfon-
tosabb teendő a hüvelyváladékból készült kenet  
mikroszkópos vizsgálata. A kenetben jól látható-
ak a gyulladás jelei, néhány esetben a kórokozó, 

és az, hogy a hüvelyflóra egészséges-e vagy 
kóros. Ezután következik  a váladék laboratóri-
umi vizsgálata, ahol tenyésztéssel vagy más 
eljárásokkal igazolják a kórokozók jelenlétét, és 
megvizsgálják, mi a leghatékonyabb kezelés az 
adott kórokozó esetében.
Ha  a laboratórium segítségével azonosítottuk a 
kórokozót, annak célzott  elpusztítására törek-
szünk. A kimutatott kórokozó függvényében anti- 
biotikumokkal, gomba vagy parazita ellenes sze-
rekkel kezeljük a beteget. Ezzel párhuzamosan 
vagy ezt követően azonban  gondot kell fordítani  
a hüvelyflóra helyreállítására is, ami vagy eleve 
károsodott lehet, vagy a kezelés kapcsán gyen-
gülhet meg. 

Számos esetben a hüvelyi folyást és a vele 
együttjáró kellemetlen tüneteket nem egy konk-
rét kórokozóval való fertőzés, hanem a hüvely-
flóra egyensúlyának felborulása okozza. Ilyen-

kor a kezelés fő célja az egészséges hüvelyflóra 
helyreállítása, és az elért eredmény megtartása. 
Ebben felbecsülhetetlen segítséget jelentenek az 
egészséges hüvelyflórát helyreállító szerek.

a lactofeel hüvelygél tejsavat tartalmaz, 
amely hatékonyan semlegesíti a kellemetlen 
szagot, és helyreállítja a hüvely normál pH-
ját. glikogént is tartalmaz, amely tápanya-
gul szolgál a tejsavbaktériumok számára. a 
normál pH és a tápanyagok segítségével a 
védelmező tejsav-baktériumok elszaporodnak, 
és a hüvely természetes egyensúlya helyreáll, 
hatékonyan enyhítve a rendellenes folyást, a 
kellemetlen érzést, továbbá megakadályozza 
a hüvely kínos szagának visszatérését.

dr. tisza tímea
bőr- és nemigyógyász, kozmetológus szakorvos

HPV - és STD-centrumvezető

Az EgészségEs hüVElyFlórA 
hElyrEállításánAK szErEpE 
A hüVElyi Folyás KEzElésébEn

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! 
A kockázAtokról olvASSA El 
A HASzNálAtI ÚtMUtAtót, 
vAGy kÉrdEzzE MEG kEzElőorvoSát!

laCtofeel
hüvelygél 7×5 ml

Tekintettel a hölgyekre

eredetI ár: 3495.-

AKCIÓS ÁR:

2796.-
Egységár: 79,88.-/ml

699.- megtakarítás

20%
kedvezmény

A kockázAtokról olvASSA El 
A HASzNálAtI ÚtMUtAtót, 

vAGy kÉrdEzzE MEG kEzElőorvoSát!

egészségpénztári kártyára is megvásárolható.
vény nélkül kapható orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz! EP

Gyógyászati segédeszköz!

KUPON
KEDVEZMÉNY
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A kalcium – mint biogén elem – részt vesz 
az élő szervezetek felépítésében. A gerin- 
cesek, pl. az ember esetében a kalcium 

java része a csontokban + fogakban összponto-
sul, de az izomban, vérben, és egyéb szervekben 
is megtalálható.
Talán kevesebben tudják, hogy (számos egyéb 
ásványi anyag mellett) a vér juttatja el a kalciu-
mot a test legkülönbözőbb területein lévő sejt-
jeihez. Ahhoz, hogy a sejtek (és ezáltal az érintett 
folyamatok) megfelelően funkcionáljanak, a vér 
kalcium szintjét a szervezetünk szigorúan állandó 
szinten tartja! Ha a napi kalcium bevitel nem fe-
dezi a szervezet által szükséges mennyiséget, 
akkor a vér kalcium szintjének állandó szinten 
tartásához a szervezetünk a csontokból vonja el 
a szükséges kalciumot. Ha tartósan fennáll ez a 
folyamat, könnyű belátni, hogy a csontszerkezet 
meggyengüléséhez vezethet.

Szervezetünkben folyamatosan működik a csont 
építés és csont bontás folyamata.
Születés után folyamatosan nő a csonttömeg 

– egészen kb. 30 éves korunkig. Ez egyfelől a  
csontjaink méretének növekedéséből, másfelől 
pedig a szerkezetük erősödéséből ered. Ezek 
után nők esetében kb. 45–50 éves korban (a me-
nopausa okozta ösztrogén hormon termelődés 
csökkenés következményeképpen) elkezdhet 
csökkenni a csonttömeg: a csont bontó folyama-
tok erőteljesebben működnek, mint a csont építő 
folyamatok, így a csontok szerkezete megritkul, 
porózusabbá válik. A férfiak esetében ez a csök-
kenési folyamat jellemzően később kezdődik.
A csonttömeg épülés és vesztés alapvetően 
két tényezőtől függ: 70–80%-ban genetikai, 
20–30%-ban egyéni kockázati tényezők befolyá-
solják.
Habár alapvetően az örökölt gének határozzák 
meg a csonttömeg épülés / vesztés folyamatát, 
azért van lehetőség arra is, hogy befolyásoljuk 
ezt a folyamatot! Ne fogadjuk el ezt a hozzáál-
lást: „nekem már a nagymamám, az édesanyám 
is csontritkulásban szenvedett, bármit is teszek, 
én sem kerülhetem el!”.
A következőkben néhány ötletet mutatunk arra 

vonatkozólag, hogy mit tegyünk, illetve mit 
kerüljünk azért, hogy „a lehető legtöbbet hozzuk 
ki csontjainkból”!

Nagyon fontos a napi megfelelő kalcium bevi-• 
tel: igyekezzünk minden nap magas kalcium 
tartalmú ételeket fogyasztani (pl. a zsíros 
vagy lágy sajtok), illetve szükség esetén szed-
jünk kalcium hiány megelőzésére / kezelésére 
szolgáló készítmény(eke)t.
A D-vitamin segíti a kalcium felszívódását – • 
figyeljünk oda a napi D-vitamin bevitelre!
A rendszeres sport is védi/erősíti csont-• 
jainkat az erőteljesebb igénybevételnek 
köszönhetően.

Lehetőleg kerüljük / mérsékeljük a foszfor tar-
talmú üdítőitalok, a kávé, a cigaretta és az alko-
hol fogyasztását – hiszen ezek mind gátolják a 
kalcium és számos egyéb ásványi anyag, vita-
min és nyomelem felszívódását! 
A túlzott / tartós vagy egyoldalú fogyókúra szin-
tén káros hatású lehet.

A KAlcium nEm 
„lErágott csont”!

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! 
A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 

olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 
MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

CALCIUM-SANDOZ
+VITAMIN C 1000 mg

pezsgő-
tabletta,

10 db

CALCIUM-
SANDOZ
pezsgő-
tabletta,
20 db

CALCIUM-D-
SANDOZ

pezsgő-
tabletta,

20 db

Kalcium pótlás

RENDKÍVÜLI
ÁRKEDVEZMÉNYeredetI ár: 820.-

AKCIÓS ÁR:

697.-
Egységár: 69,7.-/db

123.- megtakarítás

eredetI ár: 1828.-

AKCIÓS ÁR:

1554.-
Egységár: 77,7.-/db

274.- megtakarítás

eredetI ár: 1176.-

AKCIÓS ÁR:

1000.-
Egységár: 50.-/db

176.- megtakarítás

15%
kedvezmény

A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 

MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

egészségpénztári kártyára is megvásárolható.
vény nélkül kapható gyógyszer.EP

Calcium-sandoz 
pezsgőtabletta 
20×
Kalciumhiány 
megelőzésére és 
kezelésére. 
Calcium-Sandoz: 
az egészséges csontok 
szakértője. 

Hatóanyag: 
500 mg kalcium

Calcium-d-
sandoz 
600 mg/400 ne 
pezsgőtabletta 
20×
Kalcium és 
D3-vitamin hiány 
megelőzésére 
és kezelésére. 

Hatóanyag: 
600 mg kalcium
400 NE D3-vitamin

Calcium-sandoz 
+ Vitamin C 
1000 mg 
pezsgőtabletta 
10×
Kalcium- és 
C-vitamin hiányos 
állapotok kezelésére. 

Hatóanyag: 
260 mg kalcium
1000 mg C-vitamin

sandoz Hungária kft. 
1114 Budapest Bartók Béla út 43-47.



Egis Gyógyszergyár Nyrt. OTC Üzletág. ,1134 Budapest Lehel utca 15. Tel.: 803-2222, Fax: 803-2467, www.egis.hu

C-vitamin kettôs aktivitással 
az egészségünkért

www.jovitalc.hu
Cukor- és laktózmentes
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Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! 
A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 
MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

15%
kedvezmény

egészségpénztári kártyára is megvásárolható.
étrend-kiegészítő. EP

JoVital C
Duo-active
500 mg retard kapszula,
60 db

JoVital C
Duo-active
750 mg retard kapszula,
30 db

JoVital C
Duo-active
750 mg retard kapszula,
60 db

JoVital C
Duo-active
500 mg retard kapszula,
30 db

eredetI ár: 2085.-

AKCIÓS ÁR:

1772.-
Egységár: 29,53.-/db

313.- megtakarítás

eredetI ár: 1720.-

AKCIÓS ÁR:

1462.-
Egységár: 48,73.-/db

258.- megtakarítás

eredetI ár: 2676.-

AKCIÓS ÁR:

2275.-
Egységár: 37,91.-/db

401.- megtakarítás

eredetI ár: 1249.-

AKCIÓS ÁR:

1062.-
Egységár: 35,4.-/db

187.- megtakarítás

KUPON
KEDVEZMÉNY
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Hazánkban egy ember élete 
során átlagosan 150-szer 
náthás vagy influenzás. Ilyen- 

kor a legszerencsésebb, ha otthon 
maradunk és néhány nap alatt kikú-
ráljuk magunkat. sokan az interneten 
keresnek ilyenkor gyors megoldást, 
olyan is akad, aki gyógyszerésze 
véleményét kéri ki, de a legtöbben 
egyetértenek abban, hogy a több 
tünetet egyszerre enyhítő készítmé-
nyek sokkal hatásosabbak, mint azok, 
amelyek csak egy panasz kezelésére 
használhatók.

A Wick Pharma GmbH 2013-as globális 
kutatásában közel 16.000 ember vallott 
náthával és influenzával kapcsolatos 
tapasztalatairól. A 15 országban végzett 
felmérésből többek között az is kiderült, 
hogy a magyarok életük során közel 
150-szer küszködnek náthával vagy 
influenzával, de legtöbben, körülbelül 
87% még akkor sem hagy ki egy mun-
kanapot, vagy fontos eseményt, ha a 
legsúlyosabb tünetek kínozzák.

A felmérés arra is rámutatott, hogy a 
magyarok a legedzettebb nemzetek 
közé sorolhatók, ugyanis a hazai meg-
kérdezettek válaszai alapján mi „csak” 
átlagosan 5,8 napig szenvedünk a 
tüneteitől, ellentétben például a spa-
nyolokkal, németekkel és mexikóiakkal, 

akik közel egy hétig küzdenek a meg-
fázással. 

Mindenki arra törekszik, hogy a lehető 
legrövidebb idő alatt és legkevesebb kel-
lemetlenséggel essen túl a megfázásos 
időszakokon. Nem meglepő tehát, hogy 
a megkérdezettek 61%-a nyilatkozta azt, 
hogy szívesebben használ olyan gyógy-
szert, amely egyszerre több náthás és 
influenzás tünetet enyhít, mint hogy 
külön termékeket alkalmazzon az egyes 
szimptómákra. Az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) jelentése szerint az 
ilyen típusú termékek számos előnnyel 

rendelkeznek, így például a pontosabb 
betartás, az alacsonyabb ár és nagyobb 
kényelem - mind a gyógyszert felírók, 
mind a páciensek számára.

A TriActin Wick citrom ízű por 
belsőleges oldathoz hatékony 
forró ital por, amely a megfázás 

6 tünetét egyszerre enyhíti (láz, fejfájás, 
izomfájdalom, torokfájás, orrdugulás és 
hurutos köhögés). A TriActin Wick az 
egyetlen olyan forró ital por Magyaror-
szágon, amely gvajfenezint is tartalmaz, 
ami megszünteti a hurutos köhögést. 
Alacsony cukortartalommal!

Kombinált mEgoldásoKbAn 
bíznAK A náthától szEnVEdőK

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! 
A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 

olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 
MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

triactin Wick
citrom ízű por 
belsőleges oldathoz,
5 tasak

10 tasak

Influenza

RENDKÍVÜLI
ÁRKEDVEZMÉNY15%

kedvezmény

A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 

MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

egészségpénztári kártyára is megvásárolható.
vény nélkül kapható gyógyszer.EP

eredetI ár: 1805.-

AKCIÓS ÁR:

1534.-
Egységár: 153,4.-/tasak

271.- megtakarítás

eredetI ár: 1073.-

AKCIÓS ÁR:

912.-
Egységár: 182,4.-/tasak

161.- megtakarítás
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A  nátha szervezetünkbe való fész- 
kelésének első tünete a torok-
fájás, az orrdugulás és a tüsszö-

gés, amelyhez később fejfájás, köhögés, 
rekedtség és láz is társulhat. a tüsszen-
tés a szervezet védekező mechanizmusa, 
egy reflex, amely – a köhögéshez hason-
lóan – a felső légutakat hivatott megtisz-
títani a nem kívánatos betolakodóktól, 
hosszú távon azonban igencsak legyen-
gítheti szervezetünket. 

A tüsszentést az orrnyálkahártya irritációja 
indítja el, amelyet többek közt annak virális 
fertőzése is okozhat. Az orrnyálkahártya 
gyulladásakor az érzéksejtek aktivációja 
egy reflexmechanizmust indít el. 

„A folyamat során a mellkas és a torok 
izmai összehúzódnak, a szemünket pe-
dig behunyjuk. A lágyszájpad zár, ezt pe-
dig elsöprő erejű, akár 120–190 km/h-s 
sebességet is elérő tüsszentés követi. Ez 
az összetett folyamat mindössze 2–3 má-
sodperc alatt megy végbe, mégis több ezer 
kórokozóktól hemzsegő apró nyákcsepptől 
szabadítja meg a légutakat” – részletezte 
a tüsszentés anatómiáját Dr. Kovács Vik-
tória, fül-orr-gégész, audiológus főorvos.

Bár a tüsszentés önmagában védekező 
mechanizmus, náthával párosulva igen kel-
lemetlen és a mindennapokat megkeserítő 
tünetté válhat. A Wick Pharma GmbH 
2013-as globális felmérése* szerint, az 
emberek 67%-ának (Magyarországon 
57%) életét nehezíti meg a tüsszögés. Vi-
lágszerte a köhögés és az orrfolyás után 

ez a harmadik leggyakoribb nátha szimp-
tóma, amelyet az emberek észlelnek. A 
végeláthatatlan tüsszögésnek elejét ve-
hetjük, ha orrnyálkahártyánkat tisztán és 
nedvesen tartjuk. Ehhez azonban fontos, 
hogy megfelelő módszert és megfelelő 
ideig használjunk. Két hétnél tovább ne 
alkalmazzunk orrnyálkahártya lohasztó 
orrsprayt, és lehetőleg olyan készítményt 
válasszunk, amelyet a tudomány mellett a 
természet ihletett.

Elérhető olyan orrspay is a Sinex 
Wick Eukaliptusz 0,5 mg/ml oldatos 
orrspray, amely az orvosi hatóanyag 

mellett eukaliptuszt és aloe verat tartal- 
maz, így egyszerre csökkenti az orrnyál-

kahártya duzzanatát, ugyanakkor ápol és 
hidratál is. Emellett akár 8 órán keresztül 
véd az orrdugulás ellen.

Ha odafigyelünk és már az első jeleknél be-
vált segítséghez fordulunk, elejét vehetjük, 
hogy a nátha eluralkodjon felettünk, és 
gondtalanul végezhetjük napi teendőinket 
anélkül, hogy egyetlen percet is elveszí-
tenénk életünkből megfázás miatt.

* Wick Pharma GmbH 2013-as globális felmérése 
során 15 országból, egyenként több mint 1000 
résztvevőt kérdeztek meg. Az országok között sze-
repelt Magyarország is.

A tüsszEntés AnAtómiájA 
2–3 másodpErc AlAtt több EzEr KóroKozó mínusz

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! 
A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 
MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

Nátha

RENDKÍVÜLI
ÁRKEDVEZMÉNY 15%

kedvezmény

A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 

MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

egészségpénztári kártyára is megvásárolható.
vény nélkül kapható gyógyszer. EP

sinex Wick
Eukaliptusz 
0,5 mg/ml oldatos
orrspray,
15 ml eredetI ár: 1512.-

AKCIÓS ÁR:

1285.-
Egységár: 85,66.-/ml

227.- megtakarítás
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A fájdalom felőrli az embert. Gyulladás 
okozta mozgásszervi fájdalom azonban 
– amilyen a húzódás, a lumbágó, az ízü-

leti vagy izomfájdalom, amikor azt érezzük beállt 
a hátunk, vagy a vállunk, vagy amikor egy rossz 
mozdulat miatt baleseti vagy sportsérülésünk 
lesz – bárkit utolérhet kortól függetlenül. Helyi 
kezelés, gyógytorna, kenőcs, vagy az egyszerű 
pihentetés lenne a megoldás? esetleg ha beven-
nénk egy fájdalomcsillapítót? nem tehetjük 
meg, hogy nem foglalkozunk a fájdalommal, 
mert a korábban még akut fájdalom, könnyen 
válik krónikussá, amennyiben nem történik meg 
kellő időben a fájdalomcsillapítás. 

A fájdalom a barátunk. Úgy közelítsünk inkább ugyanis, 
hogy bár egy riasztó jel, amely betegségek, sérülések 
tünete is lehet, nagyon sokszor a fájdalom jelentkezése 
az első figyelmeztetés a sérülésre, és mint ilyen, min-
denképpen hasznos, mert a szervezet egészséges 
védekező képességét bizonyítja. Annak alapján, hogy 
egy fájdalom milyen hosszantartó, különböző formáit 
különböztetjük meg. Akut fájdalomról akkor beszé-
lünk, ha 1 hónapnál nem áll fenn régebben. Amennyi-
ben ennél hosszabb időtartamról van szó, már króni-
kus fájdalomként jelölhetjük meg az állapotot.

Az akut fájdalom esetén a fájdalmat kiváltó ok nyilván-
való, és oki kezeléssel maga a fájdalom is csökkenthető 
vagy megszüntethető anélkül, hogy másodlagos ha-
tása is kialakulna. Ha futás közben meghúzódott egy 

ínszalag, vagy akár több, akkor tudjuk, hogy mi áll a 
fájdalom hátterében, így kezelni is könnyebb azt. Ha 
reggelre úgy ébredtünk, hogy beállt a nyakunk, akkor 
ott sem kérdés, mi lehet ennek a kellemetlen állapot-
nak az oka. Ilyenkor rögtön kezdetét veheti a kezelés, 
ami akár történhet úgy is, hogy a szokásos kenege-
tés helyett egy olyan fájdalomcsillapítót veszünk be, 
mely egyedülálló dexketoprofen hatóanyagának 
köszönhetően erősen, gyorsan hat szervezetünkre, 
és így csillapítja mozgásszervi fájdalmunkat. Ilyen 
fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő, vény nélkül 
kapható gyógyszer a ketodeX.

A ketodeX hatóanyagának, a dexketoprofennek a 
hatékony fájdalomcsillapító tulajdonságát számos 
fájdalom-mo dellen végzett kli ni kai vizs gálatban iga-
zolták. A KETODEX laktózmentes, ami – figyelembe 

véve, hogy a fiatalok körében egyre nagyobb számban 
fordul elő laktózintolerancia, – nem elhanyagolható 
előny. Innovatív biotechnológiával állították elő, 
csak a hatásos alkotót tartalmazza, jól tolerálható.  
Gyors felszívódása és tartós hatása miatt elegendő egy 
tablettát 8 óránként étkezés előtt bevenni. Java-
solt napi adag: 3×25 mg. Idős korban, máj-, ill. vese-
betegeknél a javasolt adagolásról olvassa el a beteg-
tájékoztatót.

A KETODEX tabletta és granulátum (vízben oldódó, 
kellemes citrom ízű por) formájában kapható, 10×-es 
és 20×-os kiszerelésben.
A granulátum gyógyszerforma előnye, hogy gyorsan 
felszívódik, és ezáltal gyorsabban csillapítja a fájdal-
mat, mint a tabletta! Tegye próbára Ön is!

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! 
A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 

olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 
MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

KetoDex
25 mg filmtabletta,

20 db

KetoDex
25 mg granulátum,
20 db tasak

RENDKÍVÜLI
ÁRKEDVEZMÉNYeredetI ár: 1749.-

AKCIÓS ÁR:

1399.-
Egységár: 69,95.-/db

350.- megtakarítás

eredetI ár: 1706.-

AKCIÓS ÁR:

1365.-
Egységár: 68,25.-/tasak

341.- megtakarítás

20%
kedvezmény

A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 

MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

egészségpénztári kártyára is megvásárolható.
vény nélkül kapható gyógyszer.EP

2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. 
Tel.: 23/501-301

A KETODEX az egyetlen olyan fájdalomcsillapító 
és gyulladáscsökkentő gyógyszer, 

mely dexketoprofen hatóanyagot tartalmaz!

Ha belenyilall a fájdalom...

A Ketodex az egyetlen dexketoprofén tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer.



15

A 21. század egyik legújabb népbeteg-
ségének is nevezhetnénk az aranyeres 
panaszokat. A modern kor életvitele, 

a kevés rost- és folyadékfogyasztás – azaz a 
nem megfelelő táplálkozás és a mozgássze- 
gény életmód – miatt kialakuló idült székreke-
dés, az éjszakába nyúló ülőmunka, a kötő-
szövetek elgyengülése és a terhesség/szülés 
következményeként az emberek mintegy fele 
tapasztalja meg legalább egyszer élete során 
azokat a kellemetlen tüneteket, amikkel ez a 
betegség együtt jár.

Az aranyér elleni legjobb orvosság természe-
tesen a megelőzés, a második pedig az első 
tünetek megjelenésekor elkezdett kezelés. A 
korai tünetek kezelése azonban sok embernek 
kellemetlenséget jelent.

Milyen lehetőségei vannak annak, akinél már 
kialakultak az első tünetek? Milyen gyógymód 
van a már kialakult aranyér kezelésére? Súlyo-
sabb, nem múló panaszok esetén elkerül-
hetetlen orvosunk felkeresése – háziorvos 
vagy urológus szakorvos – aki megállapítja a 
betegség fokát, és a szükséges kezelési módot,  
ugyanis súlyosabb stádiumban már csak műté-
ti úton tudunk megszabadulni a betegségtől. A 
korai szakaszban azonban még rengeteg más, 
kevésbé fájdalmas módszer áll rendelkezésre.

Időben megkezdett és következetes kezelés-
sel megakadályozhatjuk, hogy a kezdetleges 
aranyér fájdalmas bántalommá fejlődjön. a 
sperti preparation H® végbélkúp és végbél-
kenőcs hatékony megoldást jelent az aranyér 
kezelésére. Belső aranyeres csomók kezelé-
sére kúpot, a végbél környéki viszketésre és 
irritációra pedig kenőcsöt használhatunk. 

a sperti preparation H® termékek kizárólag 
természetes hatóanyagokat tartalmaznak. 
Ez a természetesség azonban nem csökkenti a 
Sperti Preparation H® klinikai vizsgálatokkal 
is alátámasztott hatásait, melyek szerint ha-
tékonyan enyhíti a fájdalmat, a viszketést, az 
irritációt és a székletürítés során jelentkező 
diszkomfort érzést, továbbá elősegíti a seb-
gyógyulást. 

Mik a jelei annak, ha megkörnyékez minket 
az aranyér? Ha égő, viszkető érzést tapaszta-
lunk a végbél környékén, és ezt nem a durva 
fehérnemű vagy egyéb trauma okozta; ha a 
vécépapír fájdalmat okoz és/vagy véres; ha a 
széklet világosvörös vérnyomokat tartalmaz, 

akkor nagyon nagy valószínűséggel bekerül-
tünk az aranyeres betegek népes táborába.

Mi a legjobb tanács, amit adhatunk azoknak, 
akik a fenti tünetek bármelyikével szembesül-
nek? Amint csak lehet, kezdjük meg az enyhébb 
tünetek kezelését a patikákban vény nélkül 
kapható Sperti Preparation H® készítmények-
kel.

Vény nélkül kapható cápamájolaj és élesztősejt-
kivonat tartalmú gyógyszer. 

Pfizer Kft., 
1123 Budapest, 
Alkotás u. 53. MOM Park

Amit tudni AKArt Az ArAnyérről, 
dE nEm mErtE mEgKérdEzni!

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! 
A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 
MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

Aranyér

RENDKÍVÜLI
ÁRKEDVEZMÉNY 20%

kedvezmény

A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 

MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

egészségpénztári kártyára is megvásárolható.
vény nélkül kapható cápamájolaj és élesztősejt-kivonat tartalmú gyógyszer. EP

sPerti PreParation H®

végbélkenőcs,
25 g

eredetI ár: 1785.-

AKCIÓS ÁR:

1428.-
Egységár: 57,12.-/g

357.- megtakarítás

eredetI ár: 1870.-

AKCIÓS ÁR:

1496.-
Egységár: 124,66.-/db

374.- megtakarítás

végbélkúp, 12 db
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A fotóhoz a helyszínt a Napfényfürdő Aquapolis Szeged biztosította!

GONDTALAN NYÁR
Visszérteszt• 
Szemszárazság• 
Allergia• 
Körömgomba• 
Egészségbiztosítás• 

www.facebook.com/
napfenyfurdo.aquapolis

CÍMLAPLÁNY: GÖRÖNCSÉRI VIRÁG
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A fotóhoz a helyszínt a Napfényfürdő Aquapolis Szeged biztosította!
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Szemszárazság• 
Allergia• 
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Vitaminpótlás• 

Torokgyulladás• 
Allergia• 

Egészséges táplálkozás• 
Ízületek egészsége• 
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A gyógyszerkutatás- és fejlesztés 
eredményeként napjainkban gyak-
ran jelennek meg új gyógyszerek 

a gyógyszertárak polcain. Ezek a készít-
mények sok esetben új, eddig ismeretlen 
hatóanyagot tartalmaznak, aminek köszön-
hetően a korábban egyáltalán nem, vagy 
nem kielégítő módon kezelhető betegségek 
orvosolhatók. Egyetlen korszerű patikaszer, 
a sajátos hatásmechanizmusa, összeté-
tele miatt alkalmas lehet arra is, hogy akár 
többféle egyéb hatóanyag hatását kiváltsa. 
Más szóval, sok esetben a beteg állapo-
tában mindössze egyetlen készítmény sze-
désével javulás következhet be, ahelyett, 
hogy többféle szert kellene szednie. A  
gyógyszerészek tapasztalata alapján a 
betegek eleinte nem túl merészek az új 
gyógyszerek kipróbálását illetően, ragasz-
kodnak régi gyógyszereikhez, még akkor 
is, ha nem tökéletesen elégedettek velük, 
és a sokféle gyógyszer napi többszöri 
bevétele jelentette kényelmetlenségekkel is 
számolniuk kell. Igaz azonban a mondás, 
miszerint „aki mer, az nyer”: a váltásra vál-
lalkozó betegek a számukra új gyógyszerek 
hatásosságát és kényelmes adagolását 
megtapasztalva gyorsan „megszeretik” az 
adott készítményeket.

Nincs ez másként a vissza-visszatérő, hó-
napok óta tartó hasi problémákkal, gör-
csökkel, hasmenéssel és/vagy székrekedés-
sel, puffadással járó irritábilis bélszindróma 
(IBS) esetén sem. Az IBS-es panaszok álta-
lában nem csak a gyomor- és bélrendszerre 
korlátozódnak; a betegek émelygésről, fej-

fájásról, szédülésről vagy akár heves szív-
dobogásról is beszámolhatnak. A tünetek 
gyakran hozhatók kapcsolatba munkahelyi 
vagy magánéleti problémákkal, stresszel. 
A hazai lakosság mintegy 10–20%-a küzd 
ezekkel a panaszokkal, és a legkülönfélébb 
gyógyszerek szedésével próbálkoznak, 
jellemzően két-háromféle gyógyszert is 
kombinálnak egymással.
Gyakori hasmenés esetén hasfogókhoz 
nyúlnak, a székrekedésnél étrendi változ-
tatásokon túl székletlágyítókat próbálnak 
ki, vagy drasztikus hashajtó módszerekhez 
folyamodnak. Puffadásnál a hasi feszítő 
érzést csökkentő patikaszereket használ-
nak. Szedhetnek az előbbieken kívül görcs-
oldókat, a bélműködésre jótékony hatást 
kifejtő pre- és probiotikumokat, valamint 
gyakran fordulnak gyógynövényes készít-
ményekhez a kellemetlen, régóta tartó pa-
naszok enyhítésére.
Az IBS-sel járó szerteágazó panaszok ke-
zelésére megoldást nyújthat egy hazánkban 
még újnak számító hatóanyag, a mebeverin; 
aminek kemény kapszula formája már meg-
található a vény nélkül kapható gyógysze-
rek között. Magyarországon még újdonság 
ez a gyógyszer, mégis jelentős mennyiségű 
pozitív tapasztalat gyűlt össze a mebeverin 
alkalmazását illetően, hiszen több mint het-
ven országban már évtizedek óta javasolják 
és alkalmazzák ezt a hatóanyagot. A hosszú 
távon is biztonsággal szedhető mebeverin 
többféle tünet, így a görcsös hasi fájdalom, 
a puffadás, illetve a felváltva jelentkező 
hasmenéses, székrekedéses panaszok 
orvoslásában egyaránt segítség lehet. A 

komplex hatással rendelkező mebeverin 
a bélműködést, az emésztést normalizál-
ja, így az IBS-es betegek életminőségét 
észrevehetően javítja,- rendszeres szedé-
sével több gyógyszer helyett akár egyetlen 
szerrel rendezheti IBS-es problémáit.

Ön is hasi fájdalomra, görcsökre, 
puffadásra, székrekedésre vagy 
hasmenésre szeretne megoldást 

találni? próbálkozott már különféle meg- 
oldásokkal, de eddig nem sikerült kellő-
képpen orvosolni panaszait? gondolni kell 
az IBs lehetőségére is. keresse fel gyógy- 
szerészét és tartsa szem előtt: ha szak-
szerűen választ gyógyszert, a kevesebb 
több lehet! 

mErjE A többFélE 
gyógyszErét EgyrE csErélni!

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! 
A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 

olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 
MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

DusPatalin
200 mg retard kemény 

kapszula, 30 db

Hasi fájdalom

RENDKÍVÜLI
ÁRKEDVEZMÉNYeredetI ár: 2226.-

AKCIÓS ÁR:

1981.-
Egységár: 66,03.-/db

245.- megtakarítás
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A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 

MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

egészségpénztári kártyára is megvásárolható.
vény nélkül kapható gyógyszer.EP



Karácson yi
pulyka

elkészítés:
A pulykát két nappal előbb besózzuk.
Amikor a készítéséhez fogunk, előbb pár órát álljon szobahőmérsékleten, 
hogy ne legyen hideg. A libamájat és a pulyka máját a tejben és a vajban a 
gombával és a kapribogyóval megsütjük.
Ha kihűlt, ledaráljuk a tejben áztatott és kicsavart zsemlével, a kemény tojá-
sokkal, a fokhagymával és a gesztenye felével. Ha van egy kis maradék sült 
hús vagy gépsonka, azt is ledarálhatjuk. Eldolgozzuk a nyers tojással, sóval, 
borssal és a sült májak levével. A keverékkel megtöltjük a pulykát a bőre 
alatt, az egészben maradt gesztenyéket pedig a hasüregébe tesszük. 

A zsírt megforrósítjuk és mindenütt megöntözzük vele a pulyka bőrét, ne-
hogy párolás közben felhasadjon. Aláöntünk egy pohárnyi forró vizet és 
fedő alatt 2 óra hosszat pároljuk. Ha kell, még utána öntünk 1–1 merőkanál 
forró vizet. Utána sütőbe tesszük, saját levével öntözgetve 1–2 órán át süt-
jük, aszerint, hogy milyen idős és mekkora a pulyka. Időnként meg is for-
gatjuk, hogy minden oldala szép rózsaszínűre piruljon.

Amerikából jöttem 

Az egészben sütött hatalmas madár az egyike azon kevés ételeinknek, 
amelyeket az Újvilágból kaptunk. A legenda szerint úgy háromszáz esz-
tendeje az új-angliai telepesek pulykával, áfonyaszósszal, cukrozott jam-
gyökérrel és sütőtökpitével ünnepelték az első takarmány-betakarítást, 
azt, hogy szerencsésen túlélték a telet, és hogy lesz elég ennivalójuk a 
következőre.
A Hálaadás napján tehát szinte kötelező egészben sütött pulykát enni, 
igaz, ma már – a korábbi yamgyökér helyett – inkább krumplipüré dukál 
hozzá. 
A hálaadás-napi pulykából Angliában lett karácsonyi lakoma, méghozzá 
a gesztenyével töltött változat terjedt el. A gesztenyét az igazi, főtt és 
tört, sósan ízesített gesztenye jelenti ebben az esetben. Kanadában és az 
Egyesült Államok nagy részén is pulykasült kerül ilyenkor az asztalra. 

A magyar pulyka

Nálunk a háztartásokban nincs a hatalmas pulyka megsütéséhez szüksé-
ges sütő, viszont a kereskedelem idomult az igényekhez. Az úgynevezett 
bébipulyka bőven belefér egy átlagos sütőbe, aki tehát egészben akarja 
átélni a hangulatot, az válassza ezt a fajta pulykát!
A legtöbb háziasszony általában csak pulykamellet készít az ünnepi la-
komára. Az egészben sütött, töltött, gyümölcsökkel, vagy éppen zöldsé-
gekkel gazdagított pulykapecsenye lassan hagyománnyá válik a magyar 
karácsonyi étkek között.

Jó tudni:

Hozzávalók:
4 kg-os pulyka• 
1 kisebb libamáj (25 dkg)• 
2 dl tej• 
5 dkg vaj, vagy Rama• 
4-5 szem gomba• 
1 kávéskanál kapribogyó• 
1 zsemle• 

Ünnepi 
töltött pulyka 

2 kemény tojás• 
2 gerezd fokhagyma• 
1 kg főtt, hámozott gesztenye• 
1 nyers tojás• 
só• 
bors• 
3-4 kanál zsír• 





21

Kevés olyan ember van manap-
ság, aki elmondhatja magáról, 
hogy világ életében rendben 

volt az emésztése, és még soha nem 
szenvedett székrekedésben. a szoru-
lás kialakulásáért általában a rohanó, 
stresszes, mozgásszegény életmódunk 
és egészségetlen táplálkozásunk a 
felelős. ezeken legtöbben nem tudunk 
változtatni, de az is előfordulhat, hogy 
az életmódváltás sem hozza meg a 
kívánt hatást. Ilyenkor érdemes gyógy- 
szeres segítséghez fordulni. 

A székrekedés kialakulásának hátteré-
ben a modern életformánkat jellemző 
civilizációs jelenségek a felelősek. A fel-
gyorsult élettempóval ugyanis együtt jár 
a helytelen és rendszertelen táplálkozás, 
a mozgásszegény életmód, az állandósult 
stressz és a megszokott életvitelünket 
érintő folyamatos változás. Ehhez járul 
még hozzá, hogy bizonyos gyógyszerek 
(pl. az egyre többek által szedett antidep-
resszánsok) és egyes betegségek (pl. a 
mind többeket érintő cukorbetegség) ha-
tására szintén gyakran alakul ki szorulás.

Sok esetben az életmódváltás is megoldás 
lehet: elegendő, ha többet mozgunk, ki-
egyensúlyozottabban étkezünk, vagy ha 
megpróbáljuk elérni, hogy ne érjen ben-
nünket sok stressz. Manapság azonban 
sajnos egyre kevesebb embernek van  
ideje vagy lehetősége arra, hogy élet- 
vitelének gyökeres megváltoztatásával 
tegye rendbe emésztését. Ha pedig mé- 

gis végre tudják hajtani ezeket a változta-
tásokat, még akkor sem biztos, hogy ez 
az ő esetükben is segíteni fog. Márpedig 
a gyakori szorulás  jelentősen rontja az 
életminőséget: az ezzel a problémával 
küzdők gyakran panaszkodnak fáradtság-
ra, puffadásra és hasi fájdalmakra, amelyek 
folyamatosan megkeserítik életüket. Vajon 
van-e hatékony megoldás a székrekedés 
ellen?
Ha az életmódváltás nem hozta meg a 
kívánt eredményt, vagy egyszerűen nincs 
lehetőségünk rá, érdemes gyógyszeres 
segítséghez fordulnunk. Nem árt azonban 
alaposan végiggondolnunk, hogy mik azok 
a szempontok, amelyeknek egy modern 
hashajtónak meg kell felelnie. Fontos hogy 
hatásos legyen: szüntesse meg a szorulást 
és segítse elő a természetes bélmozgást. 
Emellett legyen kíméletes: ne terhelje 
meg feleslegesen a szervezetünket, azaz 
ne okozzon görcsöket és sóvesztést, a 
hatóanyaga pedig csak a hatás helyén, a 
vastagbélben fejtse ki hatását. Végül, de 
nem utolsósorban kiemelt szempont a 
kiszámíthatóság: pontosan tudni akarjuk 
ugyanis, hogy a gyógyszer bevétele után 
mennyi idővel jelentkezik majd a kívánt 
hatás. Mindezek mellett az is lényeges, 
hogy mi magunk választhassuk meg, 
hogy helyzetünknek és gyógyszerszedési 
szokásainknak milyen típusú megoldás 
felel meg leginkább.
A felsorolt elvárások alapján ideális meg- 
oldást jelent a guttalax® cseppek  hatá-
sos, mégis kíméletes és kiszámítható meg- 
oldást kínálva a székrekedés ellen. 

A guttalax® cseppeket egyéni ada-
golhatóságának köszönhetően a 
család minden tagja használhatja: 

gyermekeknek orvosi tanácsra adható, 
és klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy 
szoptatás idején is biztonsággal alkalmaz-
ható. Emellett aranyeres panaszok esetén 
is ideális segítséget jelent a széklet lágyí-
tásában, s így a székeléssel járó fájdalom 
elkerülésében. 

A nátrium pikoszulfát hatóanyagú gutta-
lax® cseppek recept nélküli gyógyszer-
ként, 15 és gazdaságos, 30 milliliteres 
kiszerelésben elérhető a patikákban.

mit tEhEtünK A széKrEKEdés EllEn? 
Hatásos, mégis kíméletes megoldás 
a szorulás leküzdésére

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! 
A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 
MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

Székrekedés

RENDKÍVÜLI
ÁRKEDVEZMÉNY

eredetI ár: 1595.-

AKCIÓS ÁR:

1356.-
Egységár: 45,2.-/ml

239.- megtakarítás

eredetI ár: 1120.-

AKCIÓS ÁR:

952.-
Egységár: 63,46.-/ml

168.- megtakarítás

15%
kedvezmény

A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 

MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

egészségpénztári kártyára is megvásárolható.
vény nélkül kapható gyógyszer. EP

guttalax®

belsőleges oldatos 
cseppek, 30 ml

guttalax®

belsőleges oldatos 
cseppek, 15 ml

Fizetett hirdetés!



Betegvizsgálat•	
Szaktanácskozás•	
Felvilágosítás•	
Fogágy	és	szájnyálkahártya		•	
higiénés	tanácsadás
Tervkészítés•	

Fogászati	prevenció•	
Röntgenfelvétel	készítés•	
Fogkő	eltávolítás•	
Fogtisztítás•	
Fogfehérítés•	
Gyermekfogászat•	

Rendelés csak előzetes 
bejelentkezés alapján!

Dr. Hoppenthaler János
Fogszakorvos
	
6724	Szeged,	Mikszáth	Kálmán	u.	10.	fsz.	3.
Tel.:	(62)	321-451,	(30)	635-5567
E-mail:	hoppenthaler@szemernet.hu
www.hoppenthaler.hu
	
Rendelési idő:
Hétfő:	14:00–18:00
Kedd,	Szerda,	Péntek:	11:00–18:00
Csütörtök:	8:00–18:00

Fogpótlások:

Tömések Gyökérkezelés
Indirekt• 
Direkt• 

Kézi• 
Gépi• 

Fix
(koronák, hidak, csapos fogak)

Kivehető fogpótlások

Fém-kerámia (nemesfém-• 
mentes; platinaaranyra 
égetett)
Fémmentes (teljes kerámia; • 
cirkon)

Mindkettő az implantátumokra is.

Teljes• 
Részleges  • 
(hagyományos és precíziós 
elhorgonyzásokkal)

S
z

o
l

g
á

lt
A

t
á

S
o

k

Ambuláns szájsebészet, fogászati implantológia (műgyökér beültetés).

A KEZELÉSEK ÉBER NYUGTATÁSBAN (BÓDÍTÁSBAN) IS ELVÉGEZHETőK.

Dr. HoppentHAler JánoS
Fogszakorvos
	

6724	Szeged,	
Mikszáth	Kálmán	u.	10.	fsz.	3.
Tel.:	(62)	321-451,	(30)	635-5567
E-mail:	hoppenthaler@szemernet.hu
www.hoppenthaler.hu
	
Rendelési idő:
Hétfő:	14:00–18:00
Kedd,	Szerda,	Péntek:	11:00–18:00
Csütörtök:	8:00–18:00

Betegvizsgálat•	
Szaktanácskozás•	
Felvilágosítás•	
Fogágy	és		•	
szájnyálkahártya		
higiénés	tanácsadás
Tervkészítés•	

Fogászati	prevenció•	
Röntgenfelvétel	készítés•	
Fogkő	eltávolítás•	
Fogtisztítás•	
Fogfehérítés•	
Gyermekfogászat•	S
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Ambuláns szájsebészet, fogászati implantológia (műgyökér beültetés).

A KEZELÉSEK ÉBER NYUGTATÁSBAN (BÓDÍTÁSBAN) IS ELVÉGEZHETőK.
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Apró fehér pöttyök a blúz gallérján vagy 
az elegáns öltöny vállán? Lehet a leg-
újabb divat szerinti az öltözet, mégis 

kínos az összhatás. Ráadásul az önbecsülésünk 
is meginog. 

És ugyan kit vígasztal, hogy nincs egyedül, hogy 
az apró kis korpapöttyök sokaknak okoznak  
megannyi kellemetlen s feszengő pillanatot. A 
tetejébe még az ellenük bevetett különféle tippek 
és trükkök sem mindig hozzák a várt eredményt. 

Mert a korpa makacs. Elmúlhat, de ki is újulhat. 
Fejünk bőre ugyanis – akár testünk más felülete 
– folyamatosan kopik, vagyis az elöregedett és 
elhalt hámsejteket újak váltják fel. Ha ez a ritmus 
természetes és normális, a folyamat szinte ész-
revehetetlen, a leváló hámsejtek nem is okoznak 
esztétikai problémát. Ám ha a hámsejtcsere 
valamilyen oknál fogva felgyorsul, az elhalt sej-
tek fehér korpaként tömörülve jelennek meg a 
fejbőrön, és hullanak alá… 

Gyakran gombás fertőzés áll a háttérben, s egy 
Pityrosporum nevű élesztőgomba elszaporodá-
sa is  felelős lehet a korpa sokasodásáért, bőrpírt 
és viszketést is okozva… Ez az élesztőgomba 
normális mikrokörülmények között ártalmat-
lan. Ám némely esetben elszaporodhat, s ek-
kor jelenik meg kísérőjelenségeként a korpa. 
Hirtelen elszaporodásának sok oka lehet, köztük 
olyanok is, amelyekre alapesetben nem is gon-
dolna az ember. Az élesztőgomba működését 
serkentheti a zaklatott életvitel és a stressz, 
figyelmeztetően reagálhat a hormonváltozá-
sokra és -hatásokra, de beindíthatja a gyakori 
izzadás is, sőt, előfordulhat, hogy egy rosszul 
választott samponra reagál íly túlzó mértékben. 
A gomba elszaporodva irritálja a fejbőrt és el-
vonja a hámsejtektől a tápanyagokat. Ezáltal a 

felszíni bőrsejtek gyorsabban halnak el, a hám-
réteg cseréje felgyorsul, rengeteg kifejletlen 
bőrsejt képződik, ami hámláshoz vezet – s a 
végeredmény mindenki számára kellemetlenül 
láthatóvá válik. 

A korpásodás kezelése ritkán vezet teljes gyó-
gyuláshoz, de kordában lehet tartani a tüneteket, 
s ehhez legtöbbször elegendő egy, a patikában 
vény nélkül beszerezhető gyógyszeres sampon, 
a Nizoral korpásodás ellen. A sampont a bőr 
gombás eredetű fertőzéseinek megelőzésére és 
kezelésére fejlesztették ki, azonban nemcsak a fej 
vagy az arc, de a mellkasi terület (vöröses barna 
foltjai, sárga vagy fehér hámlásai [ún. seborreás 
dermatitisz]) gomba okozta bőrelváltozásai is 
kezelhetők. 

Egy-egy alkalommal elég egy tenyérnyi sampont 
finoman bedörzsölni a fertőzött bőrfelületre 
(de nem elég csak a hajat mosni vele!), majd 
három-öt percet várva alaposan leöblíteni. 
Amennyiben a korpa vagy a seborreás derma-
titisz megelőzése a cél, hetente vagy kéthetente 
egyszer használható. Kezelésre hetente kétszer, 
a fertőzés makacsságától függően kettő vagy 
négy héten át alkalmazható. A Nizoral korpá-
sodás ellen samponnal a köznyelvi napgomba, 
a test szerte megjelenő kis barna vagy fehér, 
szabálytalan foltok (ún. pitiriázisz verzikolor) 
is kezelhetőek, ha öt napon keresztül, naponta 
egyszer átmossuk vele az érintett testfelületet. 
Még jobb megelőzni a kellemetlenséget, s a 
nyár elején, a napozó szezon indulásakor három 
egymást követő napon használni.

Meglehet, hogy a korpa makacs, de a Nizoral 
korpásodás elleni sampon segítségével meg-
küzdhet vele. 

Nizoral korpásodás ellen 20 mg/g sampon
Vény nélkül kapható gyógyszer.
Hatóanyag: ketokonazol.
Johnson & Johnson Kft. 
1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

mAKAcsul A KorpA EllEn

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! 
A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 

olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 
MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

nizoral
korpásodás ellen 

20 mg/g sampon, 
100 ml

Korpásodás

RENDKÍVÜLI
ÁRKEDVEZMÉNYeredetI ár: 2910.-

AKCIÓS ÁR:

2328.-
Egységár: 23,28.-/ml

582.- megtakarítás

20%
kedvezmény

A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 

MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

egészségpénztári kártyára is megvásárolható.
vény nélkül kapható gyógyszer.EP
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*A Voltaren Emulgel 1% gél készítményhez képest.

Voltaren Emulgel Forte® 

20 mg/g gél
A Voltaren Emulgel Forte® 20 mg/g gél az ízületek és az izmok, közepes és erős fájdalommal 
járó elváltozásai esetén enyhíti a fájdalmat és csökkenti a gyulladást. Így tartós fájdalomcsillapí-
tást nyújt, akár �� órán át. 

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ!

�X ÚJ!
Voltaren Emulgel Forte® 

20 mg/g gél
A Voltaren Emulgel Forte® 20 mg/g gél az ízületek és az izmok, közepes és erős fájdalommal 
járó elváltozásai esetén enyhíti a fájdalmat és csökkenti a gyulladást. Így tartós fájdalomcsillapí-
tást nyújt, akár �� órán át. 

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ!

�X TÖBB HATÓANYAG *
AKÁR �� ÓRÁS 
FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁS

A Voltaren Emulgel Forte® 20 mg/g gél az 
ízületek és az izmok, közepes és erős 
fájdalommal járó elváltozásai esetén enyhíti a 
fájdalmat és csökkenti a gyulladást. Így tartós 
fájdalomcsillapítást nyújt, akár 12 órán át.

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ!

Valójában a kérdés nem az, hogy miért 
fáj, hanem az, hogy miért nem. antro- 
pológusok szerint ugyanis a hátfájás 

egyidős az ember felegyenesedésével, vagyis 
a kellemetlen tünetekért egyenesen az evolúció 
a felelős. egy átlagos személy élete során akár 
három alkalommal is szenved komoly hátfájás- 
tól, és még többször enyhébb fájdalmaktól. 
szerencsére megfelelő kezeléssel és testmoz-
gással a kisebb fájdalmak egy-két nap alatt 
megszüntethetőek.

a hátfájás leggyakoribb oka az életmódban 
keresendő.

Az ember nem arra termett az evolúció során, 
hogy egy széken üljön naphosszat. Különösen 
nem arra, hogy mindezt egy számítógép moni-
tora és billentyűzete előtt tegye. Az egésznapos 
klaviatúra feletti görnyedéstől a hát izmai leta-
padnak, görcsösekké válnak, megjelenik a kínzó 
fájdalom. A legfontosabb tanács ennek elkerülé-
sére, ha rendszeres időközönként kis szüneteket 
tartunk, felállva kinyújtóztatjuk a tagjainkat, és 
pár apró tornagyakorlattal felfrissítjük az izma-
inkat. Munka közben ügyeljünk arra, hogy egye-
nesen tartsuk a hátunkat, és a legfontosabb sza- 
bály, hogy a monitor és a billentyűzet mindig 
pontosan középen álljon, hogy a testtartásunk 
ne eleve kicsavarodott legyen.

mindenki találkozott már a derékfájással.

A hátunk alsó része, vagyis a derekunk van a  
legnagyobb igénybevételnek kitéve, nem csoda 
hát, ha itt jelentkezik a legtöbb fájdalom. Az izmok 
könnyen meghúzódhatnak, megrándulhatnak  
egy rossz mozdulattól vagy nem megfelelő ter-
heléstől. 

sérülékeny csigolyák.

Rossz testtartás, hirtelen mozdulat vagy ter-
helés hatására a csigolyák vagy a porckorongok 
elmozdulhatnak intenzív és szűnni nem akaró 
fájdalom kíséretében. Ilyenkor a gyógyulás is 
hosszadalmasabb folyamat, mint egy enyhébb 
fájdalom esetében, és gyakran igényli az orvos 
segítségét.

tanácsok a fájdalom elkerülésére:

Ahogy a fentiekben már említettük a megfelelő 
mozgás, tornagyakorlatok és a helyes testtar-
tás alkalmazásával jelentősen csökkenthető a 
fájdalom kialakulásának kockázata. Fontos, hogy 
kellő mennyiségű és minőségű pihentető alvást 
is biztosítsunk a testünknek, a kellően kemény, 
de rugalmas felületű ágy és egy alacsony párna 
is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a szervezetünk 
regenerálódhasson a napi hajtás után. Általános 
tanács továbbá, hogy sohase hajoljunk, hanem 
inkább guggoljunk le, és úgy emelkedjünk fel. 
Ilyenkor ugyanis a hát izomzata helyett a láb dol-
gozik. Érdekes megfigyelni, hogy a természeti 
népek vagy akár a kisgyerekek ösztönösen köve-
tik ezt a jótanácsot a hátuk védelme érdekében.

Fájdalomcsillapítás vény nélkül kapható gyógy- 
szer segítségével:

Persze eljön az az eset, amikor minden 
elővigyázatosságunk ellenére a fájdalom 
mégis megjelenik, és ilyenkor minél előbb 

szabadulni szeretnénk tőle, visszatérve a meg-
szokott életünkhöz. Hatékony megoldás a hát, 
illetve az izmok és ízületek közepes és erős 
fájdalmának kezelésére a vény nélkül kapható 
Voltaren emulgel Forte 20 mg/g gél. Naponta 

kétszer alkalmazva akár 12 órán át csillapítja 
a fájdalmat. Egyedülálló formulája a mélyen 
elhelyezkedő, gyulladt szövetekben fejti ki ha-
tását: csökkenti a gyulladást és enyhíti a fájdal-
mat az ízületekben és az izmokban.

miért Fáj A hátAm?

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! 
A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 
MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

Voltaren eMulgel forte
20 mg/g gél,
100 g

Hátfájás

RENDKÍVÜLI
ÁRKEDVEZMÉNY 15%

kedvezmény

A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 

MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

egészségpénztári kártyára is megvásárolható.
vény nélkül kapható gyógyszer. EP

eredetI ár: 2392.-

AKCIÓS ÁR:

2033.-
Egységár: 20,33.-/g

359.- megtakarítás
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Az atópiás dermatitis erős 
viszketéssel, bőrszárazság- 
gal, a bőr kivörösödésével 

(súlyos esetben sebesedéssel és 
felülfertőződéssel) járó, allergiás jel- 
legű, nem fertőző bőrbetegség. Az 
atópiás dermatitis megjelenhet már 
csecsemőknél vagy kisgyermekkor-
ban, ekkor csecsemőkori atópia a 
neve, de ha a kor előrehaladtával 
nem múlik el, vagy idősebb sze-
mélyeknél jelentkezik, akkor beszé-
lünk valódi atópiás dermatitisről. A 
külső környezeti tényezők (klíma, 
allergének, ruházat, irritánsok), illet- 
ve a stressz befolyásolják a beteg-
ség jelentkezését. A betegség az 
életminőséget rontja, a tünetek 
nemcsak fizikai kellemetlenséget 
okoznak, hanem az esztétikai prob-
lémák következtében pszichés meg- 
terhelést jelentenek a betegek 
számára.

kezelés, megelőzés: 

Atópiás hajlam esetén nagyon fon-
tos a megfelelő bőrápolás – speciá-
lis, nem szárító fürdetőszerek hasz- 
nálata, a kiszáradást megakadályo-
zó megfelelő bőrápoló, hidratáló, 
bőrzsírozó kenőcs rendszeres alkal-
mazása, a forró víz és a habfürdők 
kerülése. Erősebb bőrpír, viszketés, 
hámló bőrtünetek esetén azonban 
elengedhetetlenül fontos a ható-
anyag-tartalmú helyi kezelés.

gyógyulási esélyek:
 

Az atópiás dermatitis 3–5 éves kor- 
tól általában javulást mutat. A 
tünetek az esetek többségében 5 
éves kor után enyhe vagy középsú-
lyos ekcéma formájában állandó-
sulnak a könyéktájon és a térd- 
hajlatban. Az érintett területeken a 
bőr szárazsága és megvastagodá-
sa észlelhető, pigmentfoltokkal és 
következményes ödémával. Hosszan 
tartó javulás csak felnőttkorban 
várható.

Hasznos tudnivalók:

A bőrbeteg csecsemő, illetve gyer-
mek ruházata legyen jól mosható, 
pamutból készült, amely jól 
szellőzik, nem szoros viselet. Min- 
den ekcémás gyermeket fürdetni 
kell, és ehhez megfelelő fürdető-
szert kell alkalmazni. Az atópiás  
gyermek bőre száraz, hamarabb 
megtelepszenek rajta a kórokozók, 
ezért a mindennapi fürdés elenged-
hetetlen a fertőzések megelőzése 
szempontjából. Nem szabad azon-
ban hosszú ideig tartózkodnia a me-
leg vízben, mert a bőrből kioldód- 
nak az azt védő, ápoló, hidratáló 
anyagok. Tiszta vízzel nem elegen- 
dő fürdeni, olyan szert kell válasz- 
tani, amely nem tartalmaz illatanya- 
got, konzerválószert és gondosko-
dik a bőr visszazsírozásáról és meg-

felelő hidratálásáról. Fürdés után 
célszerű 10 percen belül valamilyen 
hipoallergén testápolót alkalmazni 
a még nyirkos bőrön. A tünetek 
fellángolása esetén nem ajánlatos 
a napozás, mert ronthatja a bőr ál-
lapotát. 

A krónikusan fennálló, de ne-
hezen szűnő bőrtünetek 
viszont javulhatnak a mér-

tékletes napozás hatására. Külö-
nösen jót tesz ilyenkor egy nyári 
nyaralás, utazás, nemcsak a lelki 
tényezők, a környezetváltozás, 
hanem a napsugár jótékony hatása  
miatt is.

Atópiás dErmAtitis

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! 
A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 

olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 
MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

atoDerM
téli napok csomag

Ekcéma

eredetI ár: 8240.-

AKCIÓS ÁR:

5356.-
2884.- megtakarítás

35%
kedvezmény

kezelés, megelőzés: 

gyógyulási esélyek: 

Hasznos tudnivalók: 

KUPON
KEDVEZMÉNY



Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 

KUPON
KEDVEZMÉNY 25%

kedvezmény

tensoVal Duo Control
vérnyomásmérő

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 

KUPON
KEDVEZMÉNY 20%

kedvezmény
eredetI ár: 20104.-

AKCIÓS ÁR:

16083.-
Egységár: 16083.-/db

4021.- megtakarítás

aCCuCHeK 
aCtiVe
vércukor mérő

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 

KUPON
KEDVEZMÉNY 15%

kedvezmény
eredetI ár: 10595.-

AKCIÓS ÁR:

9006.-
Egységár: 9006.-/db

1589.- megtakarítás

renu Multi Plus
kontaklencse ápoló 
duo pack,
2×360 ml

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 

KUPON
KEDVEZMÉNY 20%

kedvezmény
eredetI ár: 8130.-

AKCIÓS ÁR:

6504.-
Egységár: 9,033.-/ml

1626.- megtakarítás

Proenzi 3
ExPur, 90 db +  

30 db Proenzi Lady

Proenzi 3
karácsonyi csomag 
90+30 db

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 

KUPON
KEDVEZMÉNY 10%

kedvezmény

eredetI ár: 39990.-

AKCIÓS ÁR:

29990.-
Egységár: 29990.-/db

10000.- megtakarítás

MellVizsgáló 
láMPa
mellcsomók 
felfedezésére

eredetI ár: 5290.-

AKCIÓS ÁR:

4760.-
Egységár: 39,66.-/db

+30 db proenzi lady

eredetI ár: 5290.-

AKCIÓS ÁR:

4760.-
Egységár: 39,66.-/db

+30 db proenzi Comfort
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Tudjuk, hogy a dohányzásról leszokni 
nagyon nehéz. A nicorette® több-
féle megoldást nyújt, válassza az Ön 

számára legmegfelelőbbet!
Rengeteg ok szól a leszokás mellett. Ha Ön-
nek is eszébe jutott már, akkor megtette az 
első lépést egy cigarettamentes új élet felé. 
Azonban a dohányzás feladása nem könnyű 
(mivel ez az egyik legerősebb függőség) és 
nem mindenkinek sikerül önerejéből. Ez 
az a pont, ahol a nicorette® által nyújtott 
nikotinpótló kezelés az Ön segítségére le-
het. A nicorette® felismeri, hogy minden 
dohányos más, és hogy ennek megfelelően 
a leszokási módszerek között is különbség 
lehet. Ön talán egyik pillanatról a másikra 
akarja abbahagyni, vagy az is lehet, hogy 
először csak csökkentené a mennyiséget 
miközben nikotinpótlást alkalmaz. Bárhogy 
is döntsön, a nicorette® többféle terméket 
kínál, amelyeket arra terveztek, hogy úgy 
segítsen, ahogy Önnek a legjobb. 

nicorette® gyógyszeres rágógumik

Azoknak a dohányosoknak, akik szívesen 
használnak gyógyszeres rágógumit a 
sóvárgás megszűntetésére. Egyénileg sza-
bályozható mikor és mennyi nikotin jusson 
a szervezetbe. A nicorette® gum gyógysze-
res rágógumi által nyújtott nikotinpótló 
terápia nagyban segítheti a leszokási 
folyamatot. 

Hogyan működik? 
A nicorette® gum gyógyszeres rágógumi rá- 
gása közben nikotin szabadul fel és a nyálka- 

hártyán keresztül a szervezetbe jut, hogy 
csökkentse a sóvárgást és az elvonási tüne-
teket. A cigarettával szemben a nicorette® 

gyógyszeres rágógumi nem tartalmaz 
mérgező kátrányt, vagy szén-monoxidot. 

nicorette® patch
áttetsző transzdermális tapasz

Hogyan működik?
A nicorette® patch áttetsző transzdermális 
tapasz lassan nikotint ad le, ami a bőrön 
keresztül felszívódik. Így csillapíthatja a 
nikotin utáni sóvárgást és a megvonási 
tüneteket. A tapaszt 16 órán keresztül kell 
alkalmazni. A kezelés utánozza a dohányo-
sokban a napi nikotin bevitel változását. 
Lefekvés előtt a tapaszt el kell távolítani, így 
nincs éjszakai nikotin bevitel, ami megza-
varhatná az alvást. Fontos, hogy folyama-
tosan csökkentse a szervezetbe jutó nikotin 
mennyiségét a különböző hatáserősségű 
tapaszok segítségével egészen addig, amíg 
már nincsenek elvonási tünetei. 

a leszokás előnyei 
egészségesebb megjelenés: Több oxigén-
dús vér jut a bőrbe, így az frissebbnek 
néz ki. A dohányzás elhagyása a bőr korai 
öregedésére is jó hatással van.
Frissebb közérzet és illat: Kellemesebb 
lesz a lehellete, öltözéke és haja nem lesz 
füstszagú.
Fehérebb fogak: A fogait nem fogja elszí-
nezni a kátrány, így nagyobb eséllyel ma-
radnak fehérek.

anyagi megtakarítás: A dohányzás költsé- 
ges szokás. Meg fog lepődni mennyit 
spórolhat, ha egyszer felhagy a dohányzás-
sal. Ha Ön most 20 szálat szív naponta, 
akkor akár 251 120 Ft-ot spórolhat 1 év 
alatt!!! (688 Ft-os átlag doboz cigaretta ár-
ral számolva).
Gondoljon bele, mennyi mindent kezdhetne 
azzal a pénzzel!

Sosem túl késő leszokni. Nem csak 
azért, mert jelentősen csökkenti a 
dohányzással összefüggő betegségek 

kockázatát, hanem azért is, mert az egész-
ségi előnyök akkor kezdődnek, amikor ön 
az utolsó cigarettát is eldobta.

szüKségE VAn 
sEgítségrE A lEszoKáshoz?

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2014. március 3-ig, vagy a készlet erejéig tart! 
A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 

olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 
MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

niCorette®
Icy White gum 4 mg 

gyógyszeres rágógumi,
30 db

Dohányzás

RENDKÍVÜLI
ÁRKEDVEZMÉNYeredetI ár: 1483.-

AKCIÓS ÁR:

1186.-
Egységár: 39,53.-/db

297.- megtakarítás

20%
kedvezmény

A kockázAtokról ÉS A MEllÉkHAtáSokról 
olvASSA El A BEtEGtáJÉkoztAtót, vAGy kÉrdEzzE 

MEG kEzElőorvoSát, GyóGySzErÉSzÉt!

egészségpénztári kártyára is megvásárolható.
vény nélkül kapható gyógyszer.EP

Hatóanyag: 
nikotin

Ni
co

re
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/le
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le
t/2
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31

2

Nicorette® Icy White gum 2 mg gyógyszeres rágógumi   (OGYI-T-10240/18)
Nicorette® Icy White gum 4 mg gyógyszeres rágógumi   (OGYI-T-10240/22)
Nicorette® freshmint gum 4 mg gyógyszeres rágógumi  (OGYI-T-10240/13-16)
Nicorette® freshfruit gum 4 mg gyógyszeres rágógumi  (OGYI-T-10240/09-12)
Nicorette® patch áttetsző 10 mg/16 óra transzdermális tapasz  (OGYI-T-10224/03-05)
Nicorette® patch áttetsző 15 mg/16 óra transzdermális tapasz  (OGYI-T-10224/06-08)
Nicorette® patch áttetsző 25 mg/16 óra transzdermális tapasz  (OGYI-T-10224/09-11)

Vény nélkül kapható gyógyszerek. Hatóanyag: nikotin.
Johnson&Johnson Kft., 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.



Bármely kozmetikai termékre 
AZ akció 2014. március 3-ig,  illetve a mindenkori készlet erejéig érvényes! 

A kedvezmények nem összevonhatóak!

Bármely kozmetikai termék, most 

10% kedvezménnyel 
megvásárolható!

Az akció 2014. március 3-ig, illetve a mindenkori készlet erejéig érvényes! 
A kedvezmények nem összevonhatóak!

 



10% 
Kedvezmény Kupon
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Helyes megfejtőink között három ajándékcsomagot sorsolunk ki. 
Ha nyerni szeretne, hozza be a 

Kígyó Patikába zárt borítékban a megfejtést. Írja mellé nevét, lakcímét, telefonszámát. 

Beküldési határidő: 2014. március 3. 
 A nyerteseket postai úton értesítjük! 




































  














































































































































































































































































    

Keresztrejtvény





Termékeinket keresse Ön is a szegedi Kígyó Patikában!
www.lerbolario-naturkozmetikumok.hu

OLASZ NATÚRKOZMETIKUMOK

A szépség hosszantartó, 
buja virágzása...

ajándék 
díszcsomagolás

Lepje meg szeretteit 
Karácsonyra a 
L’erbolario csodálatos 
natúrkozmetikumaival! 
Az ünnepi időszakban 
bármely vásárlás 
esetén gyönyörű 
díszcsomagolást 
adunk ajándékként!


