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Gondtalan nyaralásra vágyik?

MI SEGÍTÜNK!
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3990.-
 Egységár: 11,083.-/ml
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A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, 
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT ÉS GYÓGYSZERÉSZÉT!

Egészségpénztári kártyára is megvásárolható. 

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2015. augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 

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

MINDENT 
A SZEMNEK! 
Most minden 360 ml-es ReNu® 
kontaktlencseápoló folyadék mellé 
egy szemmaszkot adunk ajándékba, 
mely hidegen és melegen is használható, 
és nemcsak elősegíti a fáradt szemek 
regenerálódását, de segítség 
fejfájás esetén is.

KERESSE A PATIKÁKBAN!

ReNu®
 – tökéletes választás 

minden lágy kontaktlencséhez!

T VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Az akció 2015. április 1-től 2015. május 31-ig, 
illetve a készlet erejéig érvényes!
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AKCIÓ 
RENU® MELLÉ 

AJÁNDÉK 
SZEMMASZK!

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL 
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG 

KEZELŐORVOSÁT ÉS GYÓGYSZERÉSZÉT!

Tudta, hogy a bőröndhal felépítése ihlette 
a mérnököket a mai áramvonalas autók 
létrehozására? És azt, hogy a pillan-

gók hatást gyakoroltak a LED technológia 
fejlődésére? 

Ha nem hívják fel rá külön a figyelmünket, 
talán fel sem tűnik, hogy egyre inkább körbe-
vesznek minket a bio-inspirációs újdonságok. 
Ez nem is csoda, hiszen jelenlétük teljesen ter-
mészetes. Ez a cél!
 
Bár a bio-inspiráció újszerű fogalomnak tűnik, ko-
rántsem új tudományos megközelítést értünk alat-
ta! Gondoljunk csak a repülésre és Da Vinci-re. A 
híres 15. századi polihisztornak is az élővilág volt 
a legnagyobb múzsája. Megdöbbentően pontos 
repülőgép terveit például a madarak mozgásának 
tanulmányozására alapozta.
 
Természetesen az idő múlásával egyre többen 
merítettek ötletet ezerarcú környezetünkből, és 
készítettek olyan hasznos eszközöket, melyek 
jelentősen megkönnyítik mindennapjainkat, vagy 
éppen egészségesebbé teszik életünket!
 
Mi is nyújthatna többet a szemünknek, mint 
az egészséges emberi könny pH-értékével 
megegyező kontaktlencse ápolószer?
 
Az egészséges emberi szem folyamatosan képes 
fenntartani magának a tökéletes környezetet! Így 
miért is keresnénk máshol az inspirációt arra, 
hogy hogyan ápoljuk kontaktlencsénket? A Bio-
true egyedi összetételét úgy alkották meg, hogy 
annak kémhatása az egészséges emberi könny 
pH-értékével megegyezzen, és ezáltal képes 
legyen fenntartani a szem természetes állapotát. 

Kétségtelen, hogy a nyár legizgalmasabb prog-
ramjai, legyen az túrázás, wellness vagy akár 
külföldi városnézés, sokkal kényelmesebbek 
lehetnek kontaktlencsében, mint szemüvegben! 
Ilyenkor azonban hajlamosak vagyunk megfeled-
kezni arról, hogy hosszú órák óta kontaktlencsét 

viselünk! Rosszabb esetben jön az égető, szúró 
érzés, mely a legjobb pillanatokat is beárnyékolja! 

Ezek a jól ismert kellemetlen tünetek sok 
mindentől függhetnek, például az ápolószertől is! 
A legtöbb kontaktlencse ápolószer ugyanis csak 
10 maximum 16 órán keresztül képes kifejteni 
nedvesítő hatását. Ezzel szemben a Biotrue, akár 
20 órán keresztül képes biztosítani azt a kényel-
met, melyre mindannyian vágyunk!

Persze az egészséges kontaktlencse viselés, 
nem merül ki abban, hogy szakember segítsé-
gével kiválasztjuk a számunkra legmegfelelőbb 
ápolófolyadékot! Legyen szó a Biotrue-ról, vagy 
bármely más ápolószerről, a kényelmes és egész-
séges kontaktlencse-viseléshez a helyes ápolásán 
keresztül vezet az út!

Ehhez csak néhány egyszerű, de annál fonto-
sabb szabályt kell szem előtt tartanunk:

• Mindig tiszta kézzel fogjunk hozzá a kontakt-
lencse behelyezéséhez és eltávolításához!

• Az ápolószeres flakon tetejét még tiszta kézzel 
se érintsük meg!

• Az ápolószert ne hígítsuk vízzel, vagy más 
folyadékkal!

• Minden alkalommal használjunk friss ápoló- 
szert!

• A lencsetárolót véletlenül se vízzel, hanem 
ápolófolyadékkal öblítsük és hagyjuk meg-
száradni a levegőn!

• Cseréljük havonta a lencsetárolótokot!

A bio-inspiráció, forradalmasítja a kontaktlencse 
ápolószerek világát is! A Biotrue a szem ápo-
lásának egy új dimenziójához vezet, mely majd-
nem olyan figyelemreméltó, mint maga a szem.

Mindent a szemnek!
Kontaktlencse

Renu 
Kontaktlencseápoló, 
360 ml 
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Kígyó Patika Magazin 
– a szegedi Kígyó Patika ingyenes kiadványa.  

Kiadja: a PHARMA KÍGYÓ Kft. Felelős kiadó a társaság ügyvezetője. 
6720 Szeged, Klauzál tér 3. 

Tel.: +36 62/547-174, 62/547-175, Tel./fax: +36 62/425-252 
e-mail: kigyopatika@kigyopatika.hu, honlap: www.kigyopatika.hu
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Nyomás, terjesztés: Lapcom Zrt. 6729 Szeged, Szabadkai út 20. 

Nyomdavezető: Dornbach Péter
Termék manager: Szlobodnyik Péter

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. Fontos tud-
nivaló, hogy mind a RENDKÍVÜLI ÁRKEDVEZMÉNY, mind a KUPON KEDVEZMÉNY 
esetén akcióink csak a Kígyó Patikában érvényesíthetőek,  más akcióval nem 
vonhatóak össze, azok 2015. augusztus 31-ig ill. a készlet erejéig érvényesek! 
A KUPON KEDVEZMÉNY esetében csak a kivágott és behozott kupon ellenében 
adhatunk engedményt!

TAVASZI SZÁMUNK REJTVÉNYÉNEK NYERTESEI: 
MÓZES FABIOLA Sándorfalva, Homoki major
BANK JÁNOSNÉ Szeged, Pálfy u.
TÓTH-GULYÁS ZOLTÁNNÉ Szeged-KKD, Hegedű u.

Dr. Zolnay Kriszta
gyógyszertárvezető

Nyár
a lélek lehetősége 

A nyár különleges időszak és már beléptünk 
a kapuján. Újra átéljük a természet egyik 
ismétlődő fázisát, bár talán pontosabb, ha azt 

mondjuk, hogy alávetjük magunkat neki. De e helyett  
a passzivitás helyett érdemesebb lenne, ha kicsit jobban 
tudatosítanánk életünk valamennyi pillanatát, és nem 
csupán kihúznánk naptárunkban a szinte észrevétlenül 
múló napokat.

Az emberek a nyarat többnyire „pihenésre” szán-
ják, csakhogy a mostani szünidők elsősorban nem a 
pihenésről szólnak. Úgy tűnik, hogy a lelkünket sze-
retnénk pihentetni, testünket viszont, amennyire csak lehetséges, cselekvésre akarjuk 
bírni.

Egy fokkal finomabb szinteken a nyarat a „megérdemelt pihenés” és a „bőség” 
időszakának tekintik. Az érett gyümölcs példázza az érett és komoly embert, aki az év 
többi részében végzett fáradságos munkáját piheni ki.

Most pedig mi, az események és divatok szele sodorta kicsiny porszemek, tegyük fel a 
kérdést: az évszakok csupán a véletlen folytán követik egymást, vagy találhatunk valami 
mélyebb összefüggést is ebben, esetleg a természet igazi nyelvét?

Természetesen ez utóbbit tarthatnánk igaznak. Ha az egész természet élő, ha mi, akik 
részei vagyunk ennek a természetnek, alá vagyunk vetve az élet és a halál, a betegség és 
az egészség, a fiatalság és az öregség körforgásának, akkor miért utasítsuk el a gondola-
tot, hogy a nyár, az ősz, a tél és a tavasz a természet életének megnyilvánulásai?

A nyár az érettséget, az élet kiteljesedését jelenti, és bennünket is arra buzdít, hogy  
ugyanígy érezzünk. Ez az analógiák játékából fakad, amelytől nagyon nehéz 
függetleníteni magunkat. Nem arról van szó, hogy kerüljünk ki a természet hatása alól. 
Ellenkezőleg, érezzük magunkat teljesnek, telítődjünk napsugarakkal, és intelligensen 
használjuk ki a nyár adta lehetőségeket. Nemcsak a testnek kell pihennie, nemcsak a 
testnek kell éreznie ezt a teljességet, a belső embernek is engednünk kell, hogy nyara 
teljes legyen, és hogy szabaddá váljon a mindig jelen lévő gondoktól.

A pihenés nem a zenén, az italokon, a legújabb divaton, a tenger vagy a hegyek kö-
zelségén múlik. Az ember számára a pihenést tevékenységeinek váltogatása hozza.  
Ha elfáradtunk a hosszú hónapokon át végzett rutinfeladatainkban, pihenjük ki őket 
megújult alkotóerőnk segítségével: olvassunk mást, beszéljünk másról, osszuk be 
máshogy a napunkat, a szokott útvonalaink helyett válasszunk másikat.

Újitsuk meg lelkünket a nyár erejével. Itt az idő, hogy újra feltegyük a régi kérdéseket: 
„Ki vagyok?” „Honnan jövök?” „Merre megyek?” A nyár érett letisztultságában megta-
lálhatjuk azokat a válaszokat, amelyeket a tél sötétjének csendje esetleg nem engedett 
meglátni.

Csak az képes pihenni, aki előtte elfáradt. Csak az hagyhatja abba a keresést, aki 
már megtalálta, amit keresett. Tényleg mindenki elfáradt már önmaga keresé-
sében? Ugye nem..?

Hiszen itt a  NYÁR ! Élvezzük együtt! És ha keres , minket mindig megtalál!  

141 éve Önökért, az Önök egészségéért dolgozunk ! 
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL 
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE 

MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Hasznos 
tudnivalók 

az aranyérről

Hasznos 
tudnivalók 

az aranyérről

Ne üljön a problémán!

Amit tudni akart az aranyérről, de nem merte megkérdezni

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 
székrekedés, az éjszakába nyúló ülőmunka, 
a kötőszövetek elgyengülése és a terhesség/
szülés következményeként az emberek mint-
egy fele tapasztalja meg legalább egyszer 
élete során azokat a kellemetlen tüneteket, 
amikkel ez a betegség együtt jár.

Az aranyér elleni legjobb orvosság ter-
mészetesen 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? Súlyosabb, nem múló pana-
szok esetén elkerülhetetlen orvosunk 
felkeresése – háziorvos vagy urológus 
szakorvos – aki megállapítja a beteg-
ség fokát, és a szükséges kezelési módot,  
ugyanis súlyosabb stádiumban már csak 
műtéti úton tudunk megszabadulni a 
betegségtől. A korai szakaszban azonban 
még rengeteg más, kevésbé fájdalmas mód-
szer áll rendelkezésre.

Időben megkezdett és következetes kezelés-
sel megakadályozhatjuk, hogy a kezdetle- 
ges aranyér fájdalmas bántalommá 
fejlődjön. A Sperti Preparation H® vég-
bélkúp és végbélkenőcs hatékony meg-
oldást jelent az aranyér kezelésére. Belső 
aranyeres csomók kezelésére kúpot, a vég-

bél környéki viszketésre és irritációra pedig 
kenőcsöt használhatunk. 
A Sperti Preparation H® termékek 
kizárólag természetes hatóanyagokat tar-
talmaznak. Ez a természetesség azonban 
nem csökkenti a Sperti Preparation H® klini-
kai vizsgálatokkal is alátámasztott hatá-
sait, melyek szerint hatékonyan enyhíti a 
fájdalmat, a viszketést, az irritációt és a 
székletürítés során jelentkező diszkomfort 
érzést, továbbá elősegíti a sebgyógyulást. 

Mik a jelei annak, ha megkörnyékez min-
ket az aranyér? Ha égő, viszkető érzést 
tapasztalunk 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 vér-

nyomokat tartalmaz, akkor nagyon nagy 
valószínűséggel bekerültünk az aranyeres 
betegek népes táborába.

Mi a legjobb tanács, amit adhatunk 
azoknak, akik a fenti tünetek bármelyiké- 
vel szembesülnek? Amint csak lehet, kezd-
jék meg az enyhébb tünetek kezelését a pa-
tikákban vény nélkül kapható Sperti Prepa-
ration H® készítményekkel.

Vény nélkül kapható cápamájolaj és 
élesztősejt-kivonat tartalmú gyógyszer.

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

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

MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Aranyér

Sperti Preparation H® 

20%
kedvezmény
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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 cápamájolaj és élesztősejt-kivonat tartalmú gyógyszer.

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2015. augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 

végbélkenőcs, 
25 g

EREDETI ÁR: 1.804.-

1443.-
Egységár: 57,72.-/g

361.- megtakarítás
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filmtabletta 
600 mg ibuprofén, 
20 db

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

MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
Algoflex® FORTE 

15%
kedvezmény

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

Egészségpénztári kártyára is megvásárolható. Vény nélkül kapható gyógyszer.

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2015. augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 
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A frontérzékenység mindennapjaink keserű velejárója

Fejfájás

EREDETI ÁR: 1.542.-

1311.-
Egységár: 65,55.-/db

231- megtakarítás

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

MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

A  frontérzékenység mindennapjaink 
keserű velejárója, aki szenved tőle 
jól ismeri a tüneteket: fejfájás, inger-

lékenység, fáradékonyság, ízületi fájdal-
mak... a lista hosszú, ráadásul fiatalokat 
és időseket egyaránt érinthet. 

Az időjárás változásait, a frontok közele-
dését napjainkban jó előre tudni lehet, hála 
a fejlett technológiának és a naprakész 
előrejelzéseknek. De van egy módszer, ami 
már réges-rég jelzi a változást: az emberi 
szervezet.

Front szó alatt a meteorológia egy határ-
felületet ért: egy érintkezési felületet a hideg 
és meleg levegő határán. A frontok változása 
jelentős légköri változásokat okoz (például vál-
tozik a légnyomás, erősödik a szél, megnő a 
levegő páratartalma), melyek igencsak igény-
be veszik az emberi szervezetet.

Kialakulásuk alapján két front típust külön-
böztetünk meg. A hidegfront az a jelenség, 
amelynél a hideg légtömeg a meleg légtömeg 
felé mozdul el, és nagyobb sűrűsége miatt a 
földfelszín közelében elhelyezkedő melegebb 
levegő alá beékelődik. Ezzel szemben meleg-
front esetében a meleg levegő kisebb fajsúlya 
miatt felsiklani kényszerül a hidegebb és 
sűrűbb levegőtömegre. 

MIT ÉRDEMES TUDNI A HIDEGFRONTRÓL?
Hidegfrontról akkor beszélünk, amikor a hi-

deg légtömeg a meleg légtömeg felé mozdul 
el, és mivel fajsúlya nagyobb, a talaj közelében 
lévő melegebb levegő alá szorul. A légnyo-
más a hidegfront érkezése előtt mindig csök-
ken, utána gyakran igen gyorsan emelkedik. 
A hidegfront érkezésekor a szél lökésszerűen 
viharossá erősödhet. Jellemző csapadékfor-
mája a zápor, zivatar jégesővel kísérve. A front 
haladási sebessége általában 25–40 km/h, 

jellemző kísérője a hőmérséklet és a páratarta-
lom csökkenése is.

A hidegfront esetén fokozódhatnak az izom- 
és ízületi fájdalmak, súlyosbodhatnak a reumás 
panaszok, valamint nő az epe- és vesegörcsök, 
a szívinfarktus, valamint az asztmás rohamok 
előfordulása is. Hatására gyakrabban indulnak 
meg a szülések, ezáltal nagyban növeli a ko-
raszülés kockázatát.

MIT ÉRDEMES TUDNI A MELEGFRONTRÓL?
Melegfront esetében a meleg levegő kisebb 

fajsúlya miatt felszáll a hidegebb és sűrűbb 
levegőrétegre. Légnyomása az érkezése előtt 
mindig erősen süllyed, átvonulása után álta-
lában nem változik. Ha a melegfront levegője 
nedves, a front sokkal hevesebb lesz. Élénk 
felszálló – turbulens – áramlások alakulhatnak 
ki, amit zivatarok, mennydörgések, villámlá-
sok kísérnek.

Ennél a meteorológiai jelenségnél a tüne-
tek már jóval a front átvonulása előtt jelent-
keznek. Mivel a hőmérséklet és a páratartalom 
is emelkedik, valamint a légnyomás csökken 
általában a vérnyomás csökkenése mellett 
emelkedő pulzusszámot tapasztalhatnak a 
frontra érzékenyek. 

A melegfrontok jellemzően mentális tüne-
tekkel járnak, hiszen a felfokozott idegállapot 
miatt a szervezet gyorsan kimerül, így gyako-
riak a koncentrációs zavarok, az ingerlékeny-
ség, valamint a reflexek lassulása és a meg-
növekedett reakció idő. A depressziós tünetek, 
zöldhályogos-, valamint migrénes rohamok 
előfordulása is lényegesen magasabb ennek a 
fronthatásnak köszönhetően. 

MI IS AZ A KETTŐS FRONTHATÁS?
A kettős fronthatás, amikor a hideg- és me-

legfront tünetei együttesen jelennek meg, még 

nagyobb tömegeket érint, mint az előző két tí-
pus. Ez a jelenség hazánkban is jellemző, így 
sajnos ilyenkor még gyakoribbak az egészség-
ügyi problémák.

Mivel a különböző fronthatások valamelyike 
a lakosság többségének akár komoly egész-
ségügyi panaszokat okozhat, fontos, hogy 
ilyenkor körültekintőbbek, óvatosabbak és 
türelmesebbek legyünk.

Van kiút a 
fejfájás viharából
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Ibuprofentartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt.   
1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Telefon: (+36 1) 505 0050  
Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055 
Web: www.sanofi.hu
www.algoflex.hu     

*Forrás: IMS Health Magyarország  
OTC Database,  
2014 (eladott darabszám)

A FÁJDALOMSPECIALISTA

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

MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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10%
kedvezmény
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Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2015. augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 

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

MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

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

MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Miért fáj a hátam?
Valójában a kérdés nem az, hogy 

miért fáj, hanem az, hogy mi-
ért nem. Antropológusok szerint 

ugyanis a hátfájás egyidős az ember 
felegyenesedésével, vagyis a kelle-
metlen tünetekért egyenesen az evo-
lúció a felelős. Egy átlagos személy 
élete során akár három alkalommal 
is szenved komoly hátfájástól, és még 
többször enyhébb fájdalmaktól. Sze-
rencsére megfelelő kezeléssel és test-
mozgással 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 monitora és billentyűzete előtt 
tegye. Az egésznapos klaviatúra feletti gör-
nyedéstől a hát izmai letapadnak, görcsö-
sekké válnak, megjelenik a kínzó fájdalom. 
A legfontosabb tanács ennek elkerülésére, 
ha rendszeres időközönként kis szüneteket 
tartunk, felállva kinyújtóztatjuk a tagjain-
kat, és pár apró tornagyakorlattal felfrissít-
jük az izmainkat. Munka közben ügyeljünk 
arra, hogy egyenesen tartsuk a hátunkat, 
és a legfontosabb szabály, hogy a monitor 
és a billentyűzet mindig pontosan középen 
álljon, hogy a testtartásunk ne eleve kifacsa-
rodott 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 fájda-
lom. Az izmok könnyen meghúzódhatnak, 
megrándulhatnak egy rossz mozdulattól 
vagy nem megfelelő terheléstől. 

Sérülékeny csigolyák

Rossz testtartás, hirtelen mozdulat vagy ter-
helés hatására a csigolyák vagy a porcko-
rongok 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 meg-
felelő mozgás, tornagyakorlatok és a helyes 
testtartás alkalmazásával jelentősen csök-
kenthető a fájdalom kialakulásának koc-
kázata. Fontos, hogy kellő mennyiségű és 
minőségű pihentető alvást is biztosítsunk a 
testünknek, a kellően kemény, de rugalmas 
felületű ágy és egy alacsony párna is nél-
külözhetetlen ahhoz, hogy a szervezetünk 
regenerálódhasson a napi hajtás után. Ál-
talános tanács továbbá, hogy sohase hajol-
junk, hanem inkább guggoljunk le, és úgy 
emelkedjünk fel. Ilyenkor ugyanis a hát 
izomzata helyett a láb dolgozik. Érdekes 
megfigyelni, hogy a természeti népek vagy 
akár a kisgyerekek ösztönösen követik ezt a 
jótanácsot a hátuk védelme érdekében.

Voltaren® Dolo

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

Egészségpénztári kártyára is megvásárolható. Vény nélkül kapható gyógyszer.

Hát- és derékfájdalom

25 mg bevont tabletta, 
20 db

25 mg  lágy kapszula, 
20 db

EREDETI ÁR: 1.452.-

1307.-
Egységár: 65,35.-/db

145.- megtakarítás

EREDETI ÁR: 1.938.-

1744.-
Egységár: 87,2.-/db

194.- megtakarítás
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10 mg végbélkúp, 
6 db

5 mg gyomornedv-
ellenálló bevont 
tabletta, 
30 db

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

MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
Dulcolax® 

10%
kedvezmény

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

Egészségpénztári kártyára is megvásárolható. Vény nélkül kapható gyógyszer.

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2015. augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 
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EREDETI ÁR: 1.180.-

1062.-
Egységár: 35,4.-/db

118.- megtakarítás

EREDETI ÁR: 1.080.-

972.-
Egységár: 162.-/db

108.- megtakarítás

Érezd magad jól a bőrödben!
Amikor székrekedéstől szenvedünk, töb-

bet érzünk múló kellemetlenségnél. A 
haspuffadás, hasfájás és teltségérzet 

okozta kellemetlenségek mellett a legtöbb em-
bernek úgy tűnik a székrekedés egész életüket 
negatívan befolyásolja és életminőségüket is 
jelentősen rontja. Ilyenkor a legcsinosabb ruhá-
ban is feszengünk, nem tudunk a munkánkra 
és a mindennapi teendőkre koncentrálni.  
Szinte rá van írva az arcunkra, hogy valami 
nincs rendben „odabent”.

A székrekedés súlyosságának mértéke igen 
változatos lehet: sokan csak átmenetileg, 
rövid ideig tapasztalják, míg mások esetében 
krónikus, hosszú időn át előforduló állapotról 
van szó, amely jelentős kényelmetlenséggel és 
fájdalommal jár. 

De mi is a székrekedés valójában?

A legtöbb ember egyszerűen a rendszertelen 
székletürítést értelmezi székrekedésként. 
Mások akkor is szorulásról beszélnek, ha a 
székletürítés nehéz, erőlködéssel jár, vagy 
utána elégtelen kiürítés érzete marad fent. A 
székrekedés oka különböző lehet, éppen ezért 
a kezelés is egyénre szabott, a speciális tüne-
teknek megfelelően kell, hogy történjen.

Mi okozhat székrekedést?

1. Étrendünk megváltoztatása. Egy 
megterhelő fogyókúra éppúgy okozhat 
szorulást, mint a túlságosan zsíros, rostban 
szegény ételek fogyasztása. 

2. Ha valami miatt felborul a napi rutin. Ez 
lehet egy utazás, költözés, új munkahely 
vagy környezetváltozás egyaránt. 

3. Ha nem mozgunk eleget. Akár napi 20–30 
perc mozgás is jótékony hatású lehet. 

4. Bizonyos gyógyszerek mellékhatásként 
szintén székrekedést okozhatnak. 

Ha úgy érezzük, hogy a székrekedés mega-
kadályoz bennünket abban, hogy zavarta-
lanul éljük életünket, érdemes körültekintően 
megválasztott és egyéni életvitelünkre szabott 
hashajtóhoz fordulnunk. Ugyanakkor nem 
mindegy, hogy a széles kínálatból milyen szert 
választunk, érdemes ugyanis néhány szem-
pontot szem előtt tartanunk ezzel kapcsolat-
ban. 

1. Lényeges szempont, hogy a hashajtó 
kíméletes és biztonságos legyen. 
A Dulcolax® tabletta hatásos, kíméletes  

megoldást nyújt a székrekedés kezelé-
sében.  A Dulcolax® tabletta hatóanyaga 
speciális védőbevonatának köszönhetően 
csak a vastagbélben fejti ki a hatását, ott 
hat, ahol kell, nem terheli a szervezetet 
feleslegesen.

2. Hatása kiszámítható legyen, hogy zökke-
nőmentesen tudjuk életünket folytatni. 
A Dulcolax® tabletta hatása kiszámítható: 
vegye be este, és másnap reggel könnyeb-
ben indul a nap. (Hatása: 6–12 óra) 

3. A hashajtó alkalmazása könnyű legyen. 
A Dulcolax® tabletta alkalmazása egyszerű: 
kicsi, könnyen lenyelhető.

4. A Dulcolax® tabletta recept nélkül kapható 
a patikákban.

Székrekedés

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

MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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Magnézium – az életfontosságú ásványi anyag
A magnézium az élethez nélkülözhetetlen 

ásványi anyag. Mennyiségét tekintve a 
negyedik legjelentősebb kation a szervezet-

ben. A magnézium sejteken belül betöltött szere-
pe kulcsfontosságú. A magnézium több mint 300 
enzim működésében vesz részt, ezáltal a szerve-
zet csaknem valamennyi funkcióját befolyásolja. 
A magnézium az energia-metabolizmus egyik 
legfontosabb eleme, legyen szó akár felnőttről, 
gyermekről, újszülöttről, vagy magzatról. A mag-
nézium segít az erős csontozat kialakításában, az 
izomzat és az idegrendszer megfelelő működésé-
ben, a fáradtság és a kifáradás csökkentésében. 
Mivel szervezetünk ezt a létfontosságú ásványi 
anyagot nem képes előállítani, így annak pótlá-
sáról magunknak kell gondoskodni.
A magnéziumot természetes úton is lehet pótolni. 
A zöld színű növények tartalmazzák, például a 
spenót, de van a magvakban, dióban, mogyoró-
ban, mandulában, és a kakaóban is.
Bár sokfajta növény tartalmazza, rendszerint 
kis mennyiségben van bennük, ezért is fontos a 
változatos étrend és a napi többszöri zöldség- és 
gyümölcsfogyasztás. Tudni kell, hogy magné-
ziumhiány általában ritkán alakul ki elégtelen 
táplálkozás miatt, sokkal gyakoribb az egyes 
gyógyszerek miatt létrejövő fokozott magnézium-
vesztés. Ilyen gyógyszerek lehetnek egyes vízhaj-
tók, ACE-gátló vérnyomáscsökkentők, kemoterá-
piás szerek, de akár az alkohol is.

Milyen esetekben szükséges fokozottan 
ügyelni a megfelelő magnéziumpótlásra?
• Elégtelen magnézium bevitel (pl. diéta, fogyó-

kúra)
• Fokozott magnéziumvesztés (pl. hasmenés, 

égési sérülés, egyes vizelethajtók szedése ese-
tén, emésztési és felszívódási zavarok, bélbe-
tegségek)

• Fokozott szükséglet (pl. várandós és szoptató 
kismamáknak, fokozott fizikai igénybevétel 
esetén)

Mik a magnéziumhiány tünetei?
Idegrendszeri tünetek: koncentrálóképesség za-
vara

Izomremegés, izomgörcsök: pl. éjszakai lábik-
ragörcs

A szervezet kiegyensúlyozott működéséhez egy 
átlagos felnőtt esetében általában napi 250-375 
mg között ingadozik, terhesség vagy szoptatás 
alatt azonban ez a magnéziumszükséglet növek-
szik. Ilyenkor a magzat egészséges fejlődéséhez 
és a problémamentes terhességhez mintegy 350-
375 mg a javasolt dózis.

Az izmokról dióhéjban

Az emberi mozgásban az izomrendszer aktív, 
a csontvázrendszer passzív szerepet tölt be. Az 
emberben 350, akaratlagosan irányítható izom 
található, ezek építik fel a vázizom-rendszert. 
Szerepük a mozgásban, az ízületek rögzítésében, 
mozgatásában, erőkifejtésében, testtartás meg-
tartásában van.

Az izmok rendszerint nem egyenként, hanem cso-
portosan működnek. Testünk egy mozdulatának 
végrehajtásában pl. lépés, sok izom vesz részt, 
amelyek részben egy irányban, részben ellenke-
ző irányban működnek. Az ín alapvető feladata 
az erő közvetítése az izomról a csontra, mindkét 
szövethez stabilan kell rögzülnie.

Tudta-e?
• a test 650 izma közül mintegy 200-at haszná-

lunk járás közben 
• szervezetünkben 30 és 70 éves korunk között az 

izomzat tömege kb. 35%-kal csökken 
• a mosolygáshoz 17 izmot használunk, a hom-

lokráncoláshoz 43-at 
• az izomrendszer összsúlya testtömegünk har-

mada, de igen izmos embereknél a felét is el-
érheti.

• A férfiak testének kb. 45%-t izom teszi ki, míg a 
nők testében csak 36%-ban találunk izmot.

Magnéziumhiány

Béres Magnézium 250 mg+B6 

20%
kedvezmény
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Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2015. augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 

filmtabletta, 90 db

EREDETI ÁR: 2.450.-

1960.-
Egységár: 21,78.-/db

490.- megtakarítás

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

MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

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

Egészségpénztári kártyára is megvásárolható. Vény nélkül kapható gyógyszer.

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

MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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500 mg hüvelytabletta 
és krém

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

MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
Canesten® Kombi Uno 

15%
kedvezmény

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

Egészségpénztári kártyára is megvásárolható. Vény nélkül kapható gyógyszer.

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2015. augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 
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Hüvelygomba? Ilyenkor minden nap számít

A  hüvelygombás megbetege-
déseket két tényező, a fertőző 
gombák jelenléte, és szervezetünk 

fogékonnyá válása együttesen okozza. 
Számos, a hétköznapok szerves részét 
képező tényező képes felborítani a 
hüvelyflóra egyensúlyi állapotát ezzel 
elősegítve a gombás fertőzés megjelené-
sét. Tudatos odafigyeléssel a kialakulást 
hajlamosító tényezők csökkenthetők, 
így a szervezet kevésbé lesz fogékony a 
hüvelygomba kialakulására.

Ne hordjunk szoros műszálas alsó-
neműt. Ezek és a nylon harisnyanad-
rágok, nadrágok meleg és nedves 
klímát, ideális feltételeket teremtenek 
a gombák szaporodásához. Nem 
megfelelően kezelt cukorbetegség ese-
tében, a magasabb vércukorszint követ-
keztében a hüvelyhám is fogékonyabb 
a fertőzésre. A gombákra érzékeny 
nőknek nem javasolt az illatosított szap-
panok, fürdőadalékok használata, va-
lamint a túl gyakori vagy túl intenzív 
mosdás, fürdés, hüvelyöblítés egyaránt 
megzavarhatja a hüvely nyálkahár-
tyájának védekező mechanizmusát.

A hüvelygomba kellemetlen tüne-
tekkel járó fertőzés, melyektől minél 
hamarabb szeretnénk megszabadulni. 
Most már 1 napos hüvelyi terápiával is 
lehetőség van a gyógyulásra, ugyan- 
akkor nem kell lemondanunk a 
teljeskörű kezelés előnyeiről.  Elnyújtott 
hatásának köszönhetően a Canesten 
Kombi Uno 1 napos belső kezelés, 

klinikailag  bizonyítottan ugyan- 
olyan hatékonyan szünteti meg a 
hüvelyi gombás fertőzést, mint más 
több napos kezeléssel járó Canesten 
termékek. Ugyanakkor kényelmesebb 

és gyorsabb megoldást jelent. A krém 
1-2 hetes használata a külső nemi 
szervek fertőzöttségét gyógyítja, segít a 
visszafertőződés megelőzésében, illetve 
a partner kezelésében.

Intim fertőzés

EREDETI ÁR: 2.859.-

2430.-
Egységár: 2.430.-/csomag

429.- megtakarítás

Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: klotrimazol. Bayer Hungária Kft. ® Budapest, 1123. Alkotás u. 50.  L
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL 
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE 

MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Szabaduljon meg a körömgombától!
Mi a gombás körömfertőzés?
A gombás körömfertőzés a lábujjakon 

vagy kézujjakon lévő körmök olyan fertőzé-
sét jelenti, amelyet gombák (ún. dermatofi-
ták) okoznak. A fertőzés általában a köröm 
pereménél kezdődik, amely fehéres-sár-
gára, barnára vagy zöldre színeződik el. 
A gomba a köröm alatt vagy a köröm belse-
jében növekszik, aminek hatására a köröm-
lemez megvastagodik, és elkezd szétporlad-
ni. Néha a köröm részlegesen vagy teljesen 
szét is válhat, ami fájdalmas lehet. Néhány 
esetben a köröm leválik a lábujjról, illetve a 
kézujjról.

Hogyan lehet elkapni a gombás kö-
römfertőzést?

A körmök – leggyakrabban a lábkörmök – 
gombás fertőzését a túlzott nedvesség, a 
meleg, az izzadás, esetleg a nem megfelelő 
higiénia okozza. Normál esetben a körömle-
mez túl vastag ahhoz, hogy a gombák bele 
tudjanak hatolni. A sérült körmök azonban 
könnyen megfertőződhetnek. A túlságosan 
szűk cipő és/vagy az izzadó lábfej hatására 
olyan körülmények alakulnak ki, amelyek 
kedveznek a gombák növekedésének és 
szaporodásának. A gombás megbetegedés 
fertőző, vagyis el lehet kapni őket másoktól 
(pl. közösségi zuhanyozóban). Saját ma-
gunk megfertőzése is lehetséges: a fertőzés 
átterjedhet az egyik körömről a másikra. 
Bizonyos emberek (pl. cukorbetegek, korti-
koszteroid-kezelésben részesülők, gyengült 
immunrendszerű betegek) könnyebben 
kapnak el gombás fertőzéseket. Fontos, 
hogy a gombás körömfertőzést a lehető leg-
hamarabb elkezdjék kezelni: minél kisebb a 
fertőzött terület, annál rövidebb lesz a ke-
zelés időtartama. A gyors kezelés segíthet 

továbbá megakadályozni, hogy a fertőzés 
átterjedjen a többi körömre.

Hogyan lehet megelőzni a gombás 
körömfertőzést?
• Rendszeresen mosson lábat. Ha szappant 

használ, utána alaposan öblítse le vízzel, 
hogy még nyomokban se maradjon a lá-
bán szappan.

• Alaposan szárítsa meg a lábát, különösen 
a lábujjak között.

• Tiszta pamut vagy gyapjú zoknit viseljen.
• Olyan cipőt viseljen, amely engedi „léle-

gezni” a lábát, és amely nem túl szoros. 
Rendszeresen váltson cipőt.

• Használjon valamilyen gombaellenes 
szert a cipőjében.

• Olyan helyen, ahol sokan járnak mezítláb 
(pl. közösségi zuhanyozóban, öltözőhelyi-
ségben, uszodában), viseljen szandált.

Mivel a gombás körömfertőzések a köröm 
belsejébe hatolva terjednek, ezért nagyon 
nehéz a kezelésük. A helyileg ható készítmé-
nyek választásakor ezért fontos szempont, 
hogy annak hatóanyaga be tudjon hatolni a 
köröm belsejébe, és elérje a fertőzést okozó 
gombát. A köröm gyógyulása hosszú folya-
mat, akár több hónapot is igénybe vehet. A 
kezelést célszerű mindaddig folytatni, amíg 
a fertőzött köröm teljesen le nem nő, és a 
teljes körömfelület egészséges. Az idő előtt 
abbahagyott kezelés könnyen a körömgom-
ba kiújulását eredményezheti. 

Gombás körömfertőzés

Excilor® 

15%
kedvezmény

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2015. augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 

toll gombás 
körömfertőzés 
kezelésére, 
400 alkalmazásra

EREDETI ÁR: 4.475.-

3804.-
Egységár: 9,51.-/alkalmazás

671.- megtakarítás

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL 
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, 

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

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

Egészségpénztári kártyára is megvásárolható. Etil-laktát, és ecetsav tartalmú, orvostechnikai eszköz!
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A visszerek kialakulása késleltethető, illetve már kialakult betegség esetén a tünetek 
enyhíthetőek, ebben nyújt segítséget a Lioton gél rendszeres használata. A kellemes 
illatú, heparin tartalmú gél már az első tünetektől kezdve használható a visszeresség 
kezelésére és már kéthetes alkalmazása eredményesen csökkenti visszeres panaszokat 
és tüneteket. Gyors felszívódásának köszönhetően, hűsítő hatása azonnali felfrissülést 
nyújt a lábnak, mindemellett csökkenti a lábdagadást, a gyulladás és a lábdagadás 
okozta fájdalmat, és enyhíti a nehézláb érzést.

Sokoldalú készítmény
Nemcsak a visszeres panaszok enyhítésére alkalmazhatjuk a Lioton gélt, hanem hasz-
nálhatjuk nyári és téli balesetek esetén ott, ahol fájdalmas véraláfutások és duzzanatok 
keletkeznek, illetve visszérműtét utáni állapotokban is.

További információ: www.lioton.hu

Magyarországon gyakori, főleg nőket érintő betegség a felületes vénák kitágulása, rövi-
debb nevén a visszérbetegség. A visszeresség nemcsak esztétikai probléma, kezelés hiányá-
ban olykor komoly szövődményeket is okozhat. (x)

A visszérbetegségek többsége az alsó végtagokon jelentkezik, leggyakrabban a lábszáron és a combon, 
de bárhol kialakulhat. Különösen a nők és az álló foglalkozást űző emberek körében gyakori a visszeres-
ség, ám a családi öröklődés, az életkor, az életmód, a testsúly és a terhesség is rizikófaktor. Előzze meg! 
Legyen körültekintő, és figyeljen az életmódjára, ha az említett rizikófaktorok alapján hajlamos lehet a 
visszérbetegségekre.

ÉlEtMódtippEk:
Igyon minél több folyadékot! • Mozogjon rendszeresen! • Étkezzen változatosan! • Fogyasszon  
C-vitaminban gazdag gyümölcsöket, zöldségeket! • Tornáztassa lábait munka vagy utazás közben!

iSMErjE fEl időbEn!
Ha Ön visszérbetegség tüneteit tapasztalja, vagy fennáll a visszérbetegség gyanúja, érdemes mielőbb 
felkeresnie orvosát. Egyszerű és gyors vizsgálatokkal könnyen kideríthető, hogy vannak-e olyan érszaka-
szok, melyeknek elégtelen a működése. A kivizsgálás fájdalmatlan.

A hEpArinról
A heparin - számos hatása mellett - egy természetes eredetű, gyulladásgátló hatóanyag, amely gátolja 
az érfalon keresztül történő folyadékkijutást, vagyis a lábduzzanatot, fájdalmas lábfeszülést.

nE hAgyjA kEzElEtlEnül!
A visszeres panaszokat érdemes mielőbb kezelni, ugyanis a kezeletlen visszértágulat súlyosbodhat, ami 
gyakran felületes visszérgyulladáshoz, ritka esetben pedig lábszárfekélyhez vezethet. A gyógyszeres ke-
zelés mellett fontos az életmódváltás és a vénás torna is.

Fontos, hogy egész évben kezeljük a visszeres lábakat. Nyáron a meleg miatt többször jelentkezik a visz-
szeres lábakra jellemző nehéz láb érzés, lábdagadás, de ha a visszér kialakult már valakinél, akkor az 
télen sem tűnik el, így minden évszakban kezelni kell.

ViSSzÉrkEzElÉS tÉlEn-nyáron!

ViSSzÉrbEtEgSÉg tünEtEi

A hEpArinról

A heparin - számos hatása mellett - egy természe-
tes eredetű, gyulladásgátló hatóanyag, amely gá-
tolja az érfalon keresztül történő folyadékkijutást, 
vagyis a lábduzzanatot, fájdalmas lábfeszülést.

• lábfájdalom,
• zsibbadás,
• lábdagadás,

• lábikragörcs,
• nehézláb érzés,
• viszketés.

*IMS Sales DV MAT10/2014 adatai alapján 
a Lioton a legnagyobb forgalmú termék a 
C05B EphMRA terápiás csoportban.

Berlin-Chemie/A Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann János u. 1. 
Tel.: 06-23-501-301

A Lioton 1000 NE/g gél vény nélkül kapható,
heparin hatóanyagú gyógyszer.

A lábAi SzÉpSÉgÉÉrt ÉS EgÉSzSÉgÉÉrt: lioton gÉl

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

kezelőorvosát, gyógyszerészét!
BC_lioton_webbeteg.indd   1 2015.05.20.   17:44

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

MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

15%
kedvezmény

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

Egészségpénztári kártyára is megvásárolható. Vény nélkül kapható gyógyszer.

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2015. augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 
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100 g 50 g

A lábai szépségéért és egészségéért

EREDETI ÁR: 3.288.-

2795.-
Egységár: 27,95.-/g

493.- megtakarítás

EREDETI ÁR: 1.950.-

1658.-
Egységár: 33,16.-/g

292.- megtakarítás
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Mi okozhatja az emésztőrendszeri panaszaim?

Önnél is szokott hasi fájdalom, kelle-
metlen görcsös érzés jelentkezni? Hol 
hasmenése van, hol szorulás kínozza? 

Nem kell a „legrosszabbra” gondolni; számos 
olyan oka lehet a panaszainak, ami vény nél-
küli gyógyszerrel is eredményesen kezelhető. 
Lehetséges, hogy „csupán” egészségtelen élet-
mód okozza a panaszait, nem zárható ki egy 
esetleges gyógyszermellékhatás sem, de az is 
előfordulhat, hogy irritábilis bélszindrómája 
(IBS) van.

IBS esetén a görcsös hasi fájdalom és feszülés 
érzése legalább hat hónapja fennáll. A hasi 
panaszok a székletürítést követően általában 
mérséklődnek, és a hasmenés és a székrekedés 
váltakozásával függhetnek össze. A hasmené-
ses és székrekedéses időszakok napi, heti, de 
lehetséges, hogy néhány havi gyakorisággal 
váltják egymást, ez egyéntől függ, és nagy 
változatosságot mutathat. Az emésztőrend-
szeri panaszok mellett a betegek émelygést, 
fejfájást, szédülést is tapasztalhatnak. Az IBS 
tünetei gyakran hozhatók kapcsolatba munka-
helyi vagy magánéleti problémákkal, stresszel, 
ugyanakkor nem mutatnak összefüggést az 
étkezéssel.

Az IBS elsősorban a 20-50 éves korosztály be-
tegsége, jellemzően jó általános állapotban 
lévő egyéneknél lép fel, és a betegek mintegy 
2/3-a nő.

Mivel próbálkoznak a kellemetlenségben érin-
tettek? Változatos a paletta, jellemzően több-
féle gyógyszert kombinálnak az „öngyógyító 
betegek”: görcsoldókat, hasfogókat, székletlá-
gyítókat szednek, puffadáscsökkentőket vesz-

nek be, de probiotikumokkal, gyógynövényes 
készítményekkel is történnek próbálkozások, 
sokszor eredménytelenül.

Az IBS-sel járó szerteágazó panaszok kezelé-
sére megoldást nyújthat egy hazánkban újnak 
számító hatóanyag, a mebeverin. A kemény 
kapszula formájú gyógyszert a világ több 
mint hetven országában már évtizedek óta 
alkalmazzák. A mebeverin többféle tünet, így 
a görcsös hasi fájdalom, a puffadás, illetve a 
felváltva jelentkező hasmenéses, székrekedé-
ses panaszok orvoslásában egyaránt segítség 
lehet. A komplex hatású mebeverin a bélmű-
ködést, az emésztést normalizálja, így az IBS-
es betegek életminőségét észrevehetően javít-
hatja, rendszeres szedésével több gyógyszer 
helyett akár egyetlen szerrel rendezhetők az 
IBS-es problémák.

Ha Ön is az emésztőrendszeri panaszainak 
okát szeretné kideríteni, válaszolja meg a kö-
vetkező 5 kérdést, ami segíthet annak eldönté-
sében, hogy Ön is érintett lehet-e az IBS-ben!

1. Emésztőrendszeri panaszai hasi fáj- 
dalommal, esetleg görcsökkel is 
együtt járnak? 
A. Igen, szoktam tapasztalni, de ezek 
székletürítést követően jellemzően eny-
hülnek. 
B. Nincsenek sem hasi fájdalmaim, sem 
hasi görcseim.

2. Mióta állnak fenn az emésztőrend-
szeri panaszai? 
A. Hosszabb ideje, már hónapok vagy 
évek óta. 

B. Az elmúlt hetekben, napokban jelent-
keztek csak.

3. Az elmúlt időszakban megváltozott-e 
a székletnek az állaga, a székletürí-
tés gyakorisága? 
A. Igen, rövidebb-hosszabb ideig tartó 
székrekedéses és hasmenéses időszakok 
váltakoznak. 
B. Nem változott.

4. Étkezéssel összefüggésbe hozható a 
hasi tünetek jelentkezése? 
A. Nem, általában függetlenek attól, 
hogy mit eszem. 
B. Igen, általában zsíros, fűszeres, 
nehezen emészthető ételek evése után 
lépnek fel.

5. Az emésztőrendszeri problémái kap-
csolatba hozhatók munkahelyi vagy 
magánéleti problémákkal, stresszel? 
A. Ha stresszes vagyok, gyakrabban és/
vagy intenzívebben tapasztalom a hasi 
panaszokat. 
B. A stressz nem változtat az emésztő- 
rendszeri panaszaimon.

Amennyiben döntően „A” válaszai vannak, 
lehetséges, hogy Önnél is – akárcsak a hazai 
lakosság mintegy 15 %-ánál – az IBS okozza 
az emésztőrendszeri kellemetlenségeket. Nem 
kell megijednie, mert a tünetek vény nélkül 
kapható gyógyszerekkel is orvosolhatók. For-
duljon bizalommal a gyógyszerészéhez taná-
csért – akár a fenti kérdéssorral a kezében – és 
együtt megtalálják a megoldást a problémára.

Hasi fájdalom

Duspatalin 
200 mg retard kemény kapszula, 30 db

13%
kedvezmény
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Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2015. augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 

EREDETI ÁR: 2.335.-

2031.-
Egységár: 67,7.-/db

304.- megtakarítás

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

MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

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

Egészségpénztári kártyára is megvásárolható. Vény nélkül kapható gyógyszer.
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Felfegyverkezve a nyári veszélyek ellen
A szabadtéri sportok, a játszótéren 

töltött kellemes délutánok és a csa-
ládi kirándulások természetes vele-

járói a kisebb-nagyobb balesetek, főleg ha 
kisgyerek van a családban. Elég elcsúszni 
focizás, bringázás, vagy fogócskázás köz-
ben, vagy csak elszunyókálni a strandon és 
máris megtörtént a baj. Katonadolog, szok-
tuk mondani, ám a bőr sérüléseit nem sza-
bad félvállról venni, hiszen a fertőtlenítés és 
kezelés elmulasztása gyakran enyhe gyul-
ladáshoz vezethet, főleg ha szennyezett 
környezetben ér minket kellemetlenség. Ér-
demes tehát a nyári kirándulások alkalmával 
a naptej és a játékok mellett bőrregeneráló 
kenőcsöt is magunknál tartani. 

A bőr természetes védőrétege testünk 
elsődleges védelmi vonala, amelynek célja, 
hogy megakadályozza a káros kórokozók 
szervezetbe jutását. Ahhoz, hogy ez a mecha-
nizmus megfelelően működjön, fontos, hogy 
odafigyeljünk a bőr természetes savköpenyének 
megóvására, illetve, hogy hatékonyan kezeljük a 
kisebb balesetek során megsérült bőrfelületet. A 
regeneráló, antibakteriális és hámosító hatással 
rendelkező készítmények összetett hatása révén 

kivédhetőek a súlyosabb fertőzések és gyulladá-
sok, így rendkívül fontos, hogy ha már megtör-
tént a baj, a kötelező fertőtlenítés után komplex 
összetevőjű krémet válasszunk. 

Ha nem elég a gyógypuszi…
A hámosító kenőcsök használata kisebb 

fokú, felületi, enyhe hámkárosodással járó 
bőrtünetek kezelése során indokolt, így töké-
letesen alkalmazhatóak kisebb horzsolások, 
enyhe égés, rovarcsípések, napsugárzás okozta 
irritáció esetén. Az ilyen típusú készítmények a 
bőrregenerációt elősegítő hatás következtében 
fokozzák testünk védőrétegének ellenállását a 
kórokozókkal szemben, és segítik a hámsérülé-
sek gyorsabb gyógyulását. Az ebbe a csoportba 
tartozó szerek szinte mindegyike vény nélkül 
kapható a patikákban vagy drogériákban, 
használatuk során mellékhatásról nagyon ritkán 
számoltak be. 

Összetevő a természet patikájából
A körömvirág a gyerekek és felnőttek bőrének 

ápolására egyaránt alkalmas, esés utáni zúzódá-
sok és a lila foltok természetbarát orvosa. Ezért 
érdemes olyan terméket választani, amelyben 
megtalálható ennek a nyáron frissen virágzó, 

sárga gyógynövénynek a kivonata, hiszen nem 
csak a bőrregenerációt gyorsítja fel, de ter-
mészetes hűsítő és viszketéscsillapító hatással is 
rendelkezik, amely különösen fontos szempont, 
ha a család legkisebb tagjairól van szó. 

A család bőrének védelmében
A Neogranormon Piros családi kenőcse a 

körömvirág nyugtató, bőrápoló tulajdonságát öt-
vözi a kék babakenőcs jól bevált alapanyagaival. 
Antibakteriális tulajdonságainak köszönhetően 
segít meggátolni a kórokozók szaporodását, vi-
tamintartalma pedig előnyösen befolyásolja a 
bőr regenerálódását és felgyorsítja a hámosodás 
folyamatát.

A Neogranormon Piros családi terméke kiváló 
megoldást nyújt a családban gyakran előforduló 
kisebb-nagyobb balesetek során. Antibak-
teriális hatásának és gondosan összeválogatott 
összetevőinek köszönhetően:
• nyugtatja, ápolja a bőrt és elősegíti a regene-

rációját, 
• védi a hámsejteket, 
• elősegíti a hámosodást
• megerősíti a bőr természetes védőrétegét
• segít a kórokozók szaporodásának gátlásában

Kozmetikai termék.

kenőcs,
30 g

Neogranormon piros

20%
kedvezmény

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2015. augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 
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Horzsolás

Neogranormon PIROS

EREDETI ÁR: 1.108.-

886.-
Egységár: 29,53.-/db

222.- megtakarítás

Felelős személy: TEVA Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen, Pallagi út 13.
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hüvelygél, 
7×5 ml

Mégsem Candida, akkor mi áll a háttérben?
az is előfordulhat, hogy egyidejűleg több 
fertőzés is fennáll. 
A hatékony kezelés megkezdéséhez a tüne-
teket kiváltó valódi okokat kell megtalálni. 
A szakemberek számára ehhez számos 
vizsgálati módszer áll rendelkezésre. A 
vizsgálatokat követő szakorvosi értékelés 
függvényében kezdődhet meg a megfelelő, 
célzott terápia. A kezelés fontos részét ké-
pezi a hüvelyflóra egészséges állapotának 
helyreállítása. A Lactofeel hüvelygél ebben 
nyújhat segítséget: tejsavat tartalmaz, amely 
helyreállítja a hüvely normál pH-ját, és gliko-
gént, amely tápanyagul szolgál a tejsavbak-
tériumok számára, így elősegítve a jótékony 
baktériumok megfelelő szaporodását és a 
hüvely egészséges pH értékének elérését.

A szakirodalom szerint a hüvelyi folyá-
sok 50%-ának hátterében a bakteriális 
vaginosis (BV) áll.

A szexuálisan aktív életkorú és a változókor-
ban járó nők a nőgyógyászati és nemi 
gyógyászati rendeléseket leggyakrabban 
különböző intenzitású hüvelyi folyás miatt 
keresik fel. A tünetek hátterében többféle ok 
is állhat. A Vulvovaginitis candidosa (VVC, 
vagy ismert nevén egyszerűen csak Candida) 
a közvélekedéssel ellentétben nem a leggya-
koribb fertőzés. Az irodalmi adatok tanúsága 
szerint a leggyakrabban a Bacterialis vagi-
nosis (BV) fordul elő, a hüvelyi folyások 50%-
ának hátterében ez áll.  
 
A Bacterialis vaginosis (BV) kialaku-
lásában kulcsfontosságú, hogy a Lactoba-
cillusok száma jelentősen lecsökken, vagy 
egyáltalán nem mutathatóak ki. Ennek 
következménye, hogy megszűnik a tejsavter-
melés, így a pH érték jelentősen megemelke-
dik. Ilyenkor túlsúlyba kerülnek a hüvely-
ben egyébként kis csíraszámmal előforduló 
mikrobák. A BV esetén az első, amit a 
betegek észrevesznek a szeméremtájék 
felől észlelhető rendkívül kellemetlen, halra 
emlékeztető szag, mely szexuális együttlét 
közben még észrevehetőbbé válik. 
A BV-re jellemző szürkés-fehér folyás a mens-
truációt és a szexuális együttlétet követően 
erőteljesebbé válik. 
 
A Trichomonas vaginalis (TV) pozitív 
nők több mint a fele panaszmentes. Akiknél 
tünetet is okoz a betegség, azok gyakori 
vizelésről, a szeméremtájék irritációjáról, 

szexuális aktus közben észlelt fájdalom-
ról és gyakran hüvelyi és/vagy genitalis 
viszketésről panaszkodnak. A tünetek mens-
truáció alatt rosszabbodnak. Bőséges 
sárgás-zöldes, habos, bűzös folyás jellemzi a 
betegséget. A klasszikus klinikai képet azon-
ban rendkívül ritkán lehet észlelni. Gyakran 
BV-vel együtt fordul elő.

Vulvovaginitis candidosa (VVC). Az akut 
VVC-re  jellemző a hirtelen fellépő viszketés, 
égő érzés kíséretében a  szeméremtest vörös, 
vizenyősen gyulladt; a hüvelynyálkahártyán 
túrószerű, fehér, lekaparható  váladék jele-
nik meg.

A fent felsorolt tünetek mindegyike nem fel-
tétlenül jelentkezik mindenkinél! Sőt, sajnos 

EREDETI ÁR: 3.495.-

2796.-
Egységár: 79,89.-/ml

699.- megtakarítás

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL 
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, 

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Tekintettel a hölgyekre

Lactofeel

20%
kedvezmény
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A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, 
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Egészségpénztári kártyára is megvásárolható. Vény nélkül kapható orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz!

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2015. augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 



15%
kedvezmény

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

Egészségpénztári kártyára is megvásárolható. Vény nélkül kapható gyógyszer.

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2015. augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 
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A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL 
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, 

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!
Nasivin® 

sanft 
0,1 mg/ml 
oldatos 
orrcsepp, 
5 ml

0,25 mg/ml 
oldatos 
orrspray, 
10 ml

0,5 mg/ml 
oldatos 
orrspray, 
10 ml

EREDETI ÁR: 1.851.-

1.573.-
Egységár: 314,6.-/ml

278.- megtakarítás

EREDETI ÁR: 1.856.-

1.578.-
Egységár: 157,8.-/ml

278.- megtakarítás

EREDETI ÁR: 1.887.-

1.604.-
Egységár: 160,4.-/ml

283.- megtakarítás
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL 
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE 

MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Bőrirritáció

Fenistil®

10%
kedvezmény

RE
ND

KÍ
VÜ

LI
 

ÁR
KE

DV
EZ

M
ÉN

Y

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2015. augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 

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

MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

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

Egészségpénztári kártyára is megvásárolható. Dimetindén-maleát hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.

Semmi sem állhat a pihenés útjába
A nyár és a jó idő közeledtével 

egyre több időt töltünk a sza- 
badban. Gyakoribbak a sza-

badidős programok, a kerti sütögetések, 
a kirándulások. A forró nyári melegben 
előkerülnek a lengébb ruhadarabok,  
ezért bőrünk fokozottan ki van téve a 
környezet káros hatásainak és kikap-
csolódásunk nem mindig lehet zavarta-
lan. Leggyakoribb okok a bosszúságra 
melyek megzavarhatják a gondtalan 
pihenést, a szúnyog- és rovarcsípések,  
napégés, valamint az allergiás pana-
szok.

A szabadidős programok során a saját 
bőrünkön is megtapasztaljuk a rovar-
csípésekkel járó kellemetlen tüneteket. 
A forró nyári napokon és nyaraláskor 
gyakran utazunk vízpart mellé, ahol 
leggyakrabban a szúnyogok keserítik 
meg a családi programokat, de gyako-

riak még a méh-, pók-, hangyacsípések 
is. A szúnyogcsípést nehéz elkerülni, 
különösen ha vízparton járunk az esti 
órákban. Próbálkozhatunk megelőzéssel 
is de aligha tudjuk elkerülni a kelle- 
metlen csípéseket. A  szervezet a csí-
pésekre érzékenyen reagál, amely 
jelentkezhet vörös foltokkal, kivörösö-
déssel, duzzanattal és viszketéssel.  

A szabadban töltött pillanatokat nem-
csak a rovarcsípések zavarhatják meg, 
a napégés szintén a nyaralás velejárója. 
A napégés elkerülése érdekében ügyel-
jünk arra, hogy a déli és kora délutáni 
órákban kerüljük a napsütést és lenge, 
világos öltözékben merészkedjünk csak 
a napra ezekben az órákban.

Legyen szó akár rovarcsípésről, akár 
allergiáról, vagy napégésről, a bőrpírt, 
fájdalomat és duzzanatot nyugtatja a 

vény nélkül kapható Fenistil gél. Az 
irritált bőrfelület kezelésére szolgál, 
hűsítő érzést és enyhülést nyújt az érin- 
tett bőrfelületnek. Az 50 grammos gaz-
daságos kiszereléssel felkészülhet a 
nyárra. A család minden tagjának biz-
tosíthatja a gondtalan szabadban töltött 
időt az ádáz szúnyogok és a napégés 
okozta kellemetlen tünetek ellen. Gyors 
enyhülést hoz az irritált bőrnek, már 
néhány perc alatt kifejti a hatását az  
érintett bőrfelületen. 

Ne hagyja, hogy a kellemetlenségek, 
legyen az csípés, allergiás reakció vagy 
napégés, tönkretegyék a pihenést! 

Novartis Hungária Kft. Consumer Health, 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
Tel.: +36-1-457-6656, +36-1-457-6678 
www.novartis.hu
Email: infoch.hungary@novartis.com • fen313/maj14
Dimetindén-maleát hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.

1 mg/g gél, 50 g

EREDETI ÁR: 2.051.-

1846.-
Egységár: 36,92.-/g

205.- megtakarítás
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Kalcium – 
Nem lerágott 
csont

A kalcium nélkülözhetetlen ás-
ványi anyag, mely fontos 
szerepet játszik a szervezet 

működésében. Szerepe van az ideg-, 
az izom- és a szívműködésben, a  
véralvadásban, valamint számos hor-
mon hatásának kialakulásában is. 

Ahhoz, hogy mindez végbemenjen, 
a szövetekben elegendő mennyiségű 
kalciumnak kell lennie. Ha ez a meny- 
nyiség valami miatt lecsökken, a 
szervezet kénytelen a csontokban 
lévő raktárához fordulni, és onnan 
elvonni a kalciumot, hogy biztosítsa 
a megfelelő koncentrációját a vér-
ben, az izmokban és szövetekben. 
Mindez hosszabb távon a csontok 
meggyengüléséhez, azaz csontritku-
láshoz vezethet. 

Az ajánlott napi kalciumbevitel 
egy egészséges felnőtt számára 
1000-1200 mg. A változó korba 
lépő nőknek ajánlott a napi kalci-
umbevitelüket 1500 mg-ra növelni. 
Általánosságban a várandós, vagy 
gyermeküket szoptató édesanyák 
megfelelő napi kalciumbevitele (be-
leszámítva az élelmiszereket és az 
élelmiszer kiegészítőket) 1000-1300 
mg. A várandósság és szoptatás 
időszakában a napi kalciumbevitel 
ne haladja meg az 1500 mg-ot. 

A megfelelő napi kalciumbevitel biz-
tosítása mellett fontos figyelembe 
venni azokat a tényezőket, amelyek 

hatására megnő a kalcium kiürülése 
a szervezetből. Ilyenek például az 
alkohol- és koffeinfogyasztás, a ma-
gas só és foszfor tartalmú tartósított 
élelmiszerek, és a magas foszfor tar-
talmú üdítőitalok fogyasztása.
 
Kalcium szükségletünket bizto-
síthatjuk étrendünkkel, hiszen a leg-
kiválóbb kalciumforrásként a tej és 
a tejtermékek szolgálnak. Kalcium-
ban gazdagabb élelmiszerek még a 
gabonafélék és olajos magvak, va-
lamint a zöldségek közül a sóska, a 
paraj, a brokkoli, a kelkáposzta és 
a petrezselyem, de ezekből kisebb 
hatásfokkal szívódik fel és haszno-
sul a kalcium. A kalcium megfelelő 
felszívódásához és a csontképződés 
folyamatához a szervezetnek szük-
sége van D-vitaminra is, így ennek 
biztosításáról is fontos gondoskod-
nunk. Amennyiben az étrenddel nem 
fogyasztunk elegendő kalciumot, ak-
kor kiegészíthetjük étrendünket kal-
cium tartalmú készítményekkel. 

Egyedül a Calcium-Sandoz tartalmaz- 
za szerves vegyületben is a kalciu- 
mot*. A Calcium-Sandoz pezsgőtab-
letta kalciumhiány megelőzésére és 
kezelésére használatos, víztiszta ol-
dódású pezsgőtabletta az egészsé-
ges csontokért! 

*A vény nélkül kapható, kalcium tartalmú pezsgő-
tabletta gyógyszerek között.

pezsgőtabletta, 20 db

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

MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
Calcium-Sandoz® 

15%
kedvezmény

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

Egészségpénztári kártyára is megvásárolható. Vény nélkül kapható, kalcium tartalmú gyógyszer.

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2015. augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 
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Kálciumpótlás

EREDETI ÁR: 1.458.-

1239.-
Egységár: 61,95.-/db

219.- megtakarítás
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A Valeriana Relax elsimítja a feszültséget!

A macskagyökér, a golgotavirág  
és a komló hatóanyagai hozzá- 
járulhatnak a normál idegál-

lapot és a lelki egyensúly fenntartá-
sához.

A Valeriana Relax étrend-kiegészítő 
lágyzselatin kapszula e három gyógy-
növény nyugtató erejével segít elsimí-
tani a feszültséget, hogy könnyebben 
birkózzunk meg a mindennapi nehéz-
ségekkel.

A komlót, a világszerte elterjedt, ős-
régi kultúrnövényt a népi gyógyászat 
többek között gyomorpanaszok kezelé-
sére, valamint álmatlanságra alkalmaz-
ta. Aki eddig nem tudta, hogy az álmat-
lanságban szenvedőknek miért éppen a 
sört ajánlják, most rájöhet: a sör egyik 
legfontosabb alapanyaga, a komlótar-
talma miatt.

A golgotavirág furcsa nevét a spa-
nyol misszionáriusoktól kapta, akik 
Krisztus szenvedéseit látták megele-
venedni benne. Hasznos szernek mu-
tatkozik idegesség, alvászavarok és 
enyhe depresszió esetén. Teája minde-
nekelőtt gyermekek számára elismert 
gyógy- és enyhítőszer, amely ideg- 
gyengeség, elalvási zavar, szorongásos 

állapot és nyugtalanság esetén is aján-
lott. Más nyugtató hatású gyógynövé-
nyekkel keverve (citromfű, macskagyö-
kér, komló, orbáncfű) a golgotavirág 
hatásos összetevője altató- és nyugtató 
keveréknek.

A macskagyökér (Valeriana offici-
nalis L.) már évezredek (igen, már az 
ókori görögök is gyógyítottak vele) óta 
kiváló altatószerként ismert. Van ezen- 

kívül azonban még két jó tulajdonsága: 
a stresszben élő ember nyugtatójaként 
is hatásos lehet, valamint segíti a gyo-
mor- és bélrendszer falának ellazulását. 
Amikor tehát feszültségoldásra, alvás- 
zavarok megoldására van szükség és 
a különböző életmódbeli változtatások, 
a  bioritmust zavaró rossz szokások el-
hagyása vagy egyéb praktikák sem 
segítenek, mindig választhatunk olyan 
lehetőséget, ami nem eredményez hoz-
zászokást, nem okoz az életminőséget 
erősen rontó mellékhatásokat.

A Valeriana Relax növényi kivonatokat tartalmazó ét-
rend-kiegészítő kapszula. Az étrend-kiegészítő nem he-
lyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 
Az adagolással kapcsolatban tekintse meg a használati 
útmutatót. 

Forgalmazza: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt.  
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Stresszoldás

Valeriana Relax 

20%
kedvezmény
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Vény nélkül kapható étrend-kiegészítő kapszula.

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2015. augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 

növényi kivonatokat tar-
talmazó étrend-kiegészítő
kapszula, 
30 db

EREDETI ÁR: 1.408.-

1126.-
Egységár: 37,53.-/db

282.- megtakarítás
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Liposzómás C-vitamin, 
60 db lágykapszula

Novo C plus® 

Vény nélkül kapható étrend-kiegészítő készítmény.

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2015. augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 
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Liposzómális C-vitamin, a jövő C-vitaminja

C-vitamin

3990.-
Egységár: 66,5.- /db

A  C-vitamin nélkülözhetetlen hatóanyag. 
Számos jótékony hatása közül az egyik 
legfontosabb, hogy immunrendszerünk 

működését támogatja, hozzájárulva ezzel a 
civilizációs betegségek (pl. daganatok, szív- és 
érrendszeri problémák), a megfázás és egyéb 
megbetegedések, valamint a stressz elleni vé-
delemhez. Nem véletlen tehát, hogy Dr. Linus 
Pauling és Dr. Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas 
orvosok szerint is a C-vitaminnak a cukorhoz 
és a liszthez hasonlóan minden háztartásban 
alapélelmiszerként jelen kellene lennie.

Felszívódási nehézségek
A C-vitamint a szervezet nem tudja elrak-

tározni, így a bevételt követően a felszívódni 
nem képes többlet néhány órán belül távozni 
kényszerül a vizelettel. A kutatások azt mu-
tatják, hogy egy 200 mg-os tablettával a vér 
C-vitamin szintje csaknem teljesen telítődik, 
sőt már ekkora mennyiség bevétele esetén is 
észlelhető a vizeletben fel nem szívódott C-
vitamin. Ráadásul minél nagyobb C-vitamin 
dózishoz jut a szervezet egyszerre, annál 
kisebb mennyiséget képes hasznosítani belőle. 
1000mg hagyományos C-vitaminnál akár 
a C-vitamin 80%-a kiürül anélkül, hogy a 
szervezet hasznosítani tudná. Mi történik 
a fel nem szívódott C-vitaminnal? Először a 
vastagbélbe kerül. Ilyenkor gyakran tapasztal-
hatók kellemetlen mellékhatások, beleértve a 
gyomorégést, fájdalmakat, görcsöket, meg-
növekedett vizelési ingert vagy akár has-
menést, nem beszélve az extra terhelésről, amit 
a májnak okoz. A vastagbélből a C-vitamin 
egyenesen a vizeletbe választódik ki. Ebből is 
látszik, hogy nagyobb dózisok szedése esetén 
csupán azt érjük el, hogy vizeletünk C-vitamin-
ban különösen gazdag lesz. Ez pedig növelheti 
a vesekő kialakulásának kockázatát is az arra 
hajlamos egyéneknél.

A lényeg a hasznosulás 
A lényeg nem a nagy dózisokon van, ha-

nem azon, hogy mekkora mennyiség képes 
felszívódni a vékonybélből a véráramba (bi-
ológiai hasznosulás), és a véráramból mek-
kora mennyiség képes felszívódni a sejtekbe 
(celluláris hasznosulás). A liposzómális tech-
nológiával előállított C-vitamin ebből a szem-

pontból forradalmi áttörés a C-vitaminok 
között. Mert míg a hagyományos C-vitaminok 
esetében csupán a bevitt mennyiség egy része 
jut el a véráramig, és még kevesebb jut be a 
sejtekbe, addig a liposzómális C-vitamin a 
C-vitamint olyan formában tartalmazza, 
hogy az képes legyen közel 100%-os haté-
konysággal felszívódni a véráramba, majd 
onnan célzottan a sejtekbe. Ráadásul ennek 
megfelelően nem jelentkeznek bevétel után a 
fent említett, kellemetlen utóhatások sem.

A liposzómák tulajdonképpen apró gömbök 
a C-vitamin molekulák körül. Három nagyon 
fontos funkciójuk van: 1. Drasztikusan meg-
növelik a C-vitamin felszívódását a sejtekbe. 
2. Védőburkot nyújtanak, hogy a C-vitamin ne 
sérüljön a felszívódási folyamat során, és épség- 
ben megérkezzen a sejtekhez. 3. Táplálják a 
sejteket, hiszen kívülről olyan foszfolipidekből 
állnak, melyek sejtmembránjainkat is alkotják, 
és nélkülözhetetlen szerepet játszanak sejtjeink 
egészséges működésének megőrzésében.

A liposzómális C-vitamin esetében nagyobb 
dózis szedése esetén sem kell azon aggódni, 
hogy a C-vitamint a fürdőszobában „látjuk 
viszont”, mivel nem ürül ki a szervezetből. De 

a dózisok akár csökkenthetők is, hiszen 
a teljes hatóanyag mennyiség eljut oda, 
ahol ténylegesen hatnia kell.  Felnőtteken 
végzett vizsgálatok eredményeit nézve pl. 600 
mg liposzómális C-vitamin csaknem 3000 mg 
hagyományos C-vitaminnak felel meg.

Ne csak télen szedjük!
Fontos tudni, hogy a C-vitamint nem csak az 

őszi-téli megfázásos időszakban érdemes szed-
ni. A C-vitamin legnagyobb előnye ugyanis, 
hogy támogatja immunrendszerünk normál 
működését, így a szervezetnek egész évben, 
a tavaszi-nyári hónapokban is nagyon nagy 
szüksége van rá. 

Több orvos szerint a C-vitamin legoptimáli-
sabb adagolása az intravénás adagolás, me-
lyet ma már kiegészítő módszerként számos 
esetben (pl. daganatos betegségek alternatív 
kezelésében) alkalmaznak. Ez azonban nem 
kevés kellemetlenséggel és nehézséggel jár. 
Ma már van olyan lehetőség, amely helyet-
tesítheti ezt, és ez a liposzómális C-vitamin,  
mellyel gyakorlatilag intravénás minőségű 
C-vitamin szint érhető el a szervezetben, 
szájon át. 

Étrend-kiegészítő. 
Nem helyettesíti a vegyes étrendet 
és az egészséges életmódot.

Forgalmazza: Novonex Pharma Kft.

www.novocplus.hu
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Keresse a Kígyó Patikát 

az interneten is!
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probiotikus 
és élőflórás készítmények

⋆ Magas minőség!

⋆ Tudományosan megalapozott összetétel!

⋆ Laktózérzékenyek is fogyaszthatják!
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Utazás korlátok nélkül: 
előzzük meg a nem várt hasmenést!

Minden nyaralás elengedhe-
tetlen feltétele hogy szaba-
don, kedvünkre pihenjük ki 

magunkat, kiszakadva a rohanó hét-
köznapokból. A legjobban megtervezett 
utazás is lehet azonban rémálom, ha 
egy nem várt hasmenés a négy fal közé 
kényszerít bennünket. A tudománynak 
köszönhetően azonban ma már van 
módunk megelőzni a problémát, így ér-
demes előre felkészülni.

Év közben sokszor nem jut időnk az evés-
re, rohanunk, nem válogatjuk meg tudato-
san ételeinket. Ennek jellemző következ-
ménye, hogy bélflóránk károsodik, ezáltal 
teret adva más, legtöbbször káros baktériu-
moknak. Nyaralás alkalmával a károsodott 
bélflóra sokkal nagyobb veszélynek van 
kitéve, hiszen rengeteg új összetevővel, 
fűszerrel, ezáltal baktériumokkal találkoz-
hatunk, melyek mivel számunkra szokatla-
nok, hasmenést okozhatnak.

Milyen az egészséges bélflóra?
Az egészséges bélflóra elengedhetetlen 

részei a Lactobacillusok és a Bifidobacté-

riumok. Ezen jótékony baktériumok jó eset-
ben jelen vannak bélflóránkban, azonban a 
külső környezeti hatások, a nem megfelelő 
táplálkozás vagy antibiotikum kezelések 
károsíthatják azt, melynek jellemző tünete 
lehet a hasmenés, a székrekedés; rosszabb 
esetben pedig gyulladásos bélbetegségeket 
is okozhat. 

Fontos azonban, hogy nem minden pro-
biotikus baktérium „bélazonos”. Ezt azt 
jelenti, hogy bár pillanatnyilag segítenek 
a tünetek kezelésében, hosszú távon nem 
maradnak meg bélflóránkban, azaz nem 
tudnak tovább szaporodni, mert kiürülnek 
a szervezetből. Ezért érdemes olyan ter-
méket választanunk, melyek összetevői nor-
mál, egészséges esetben jelen vannak bél-
flóránkban, így egészségre gyakorolt hatása 
sokáig fenntartható.

Miért fontos utazás előtt gondoskod-
nunk bélflóránk egészségéről?

Egy utazás során – különösen, ha mesz-
szebb, idegen kultúrákhoz utazunk – gyakran 
kialakulhat utazási hasmenés. Ennek oka, 
hogy bélflóránk nem megfelelő számban 

tartalmazza a „jótékony baktériumokat”. Az 
orvostudománynak köszönhetően azonban 
ma már könnyen megelőzhetjük, hogy na-
pokat a szállodában töltsünk megérdemelt 
pihenésünkkor, ha utazás előtt pár nappal 
probiotikum kúrát tartunk. Bizonyított tény, 
hogy a Lactobacillusok akár 40%-kal képe-
sek csökkenteni az utazók hasmenésének 
kockázatát. 

A probiotikumok azonban nem csak 
ezért lehetnek hasznosak utazásunk során. 
Használatukkal gátolhatjuk a szervezet 
számára káros baktériumok és élesztők 
megtelepedését, elszaporodását a bélrend-
szerben. Emellett fontos szempont a válasz-
tásban, hogy egyes termékek tudományos, 
kutatók által kifejlesztett összetételének 
köszönhetően, bizonyítottan enyhíthetőek 
a tejcukor-érzékenység tünetei is. B- és K-
vitamin termelésével a probiotikumok pedig 
hozzájárulhatnak a szervezet vitaminszük-
ségletének fedezéséhez.

15%
kedvezmény

Fontos tudnivaló a 3. oldalon! 
Az akció 2015. augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart! 
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Egészséges bélflóra

kapszula, 
30 db

kapszula, 
30 db

Egészségpénztári kártyára is megvásárolható. 
Vény nélkül kapható étrend-kiegészítő kapszula.

EREDETI ÁR: 2.650.-

2253.-
Egységár: 75,1.-/db

397.- megtakarítás

EREDETI ÁR: 4.213.-

3581.-
Egységár: 119,37.-/db

632.- megtakarítás

Bonolact 
Re+general

Bonolact 
Pro+bioticum
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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: 2015. augusztus 31. 
 A nyerteseket postai úton értesítjük! 

Keresztrejtvény





OLASZ NATÚRKOZMETIKUMOKOLASZ NATÚRKOZMETIKUMOK
A L’Erbolario napozótermékek természetes hatóanyagainak 
köszönhetően tartalmasak és nagy hidratáló hatásfokkal 
bírnak. A bőrt selymesen puhává teszik.

Keresse a Kígyó Gyógyszertárban és Webpatikában a napozótermékeket, 

most bármely napozótermék vásárlása esetén 
egy L’Erbolario SPF 50 + aranypálmaolaj tartalmú napozókrémet adunk ajándékként!

A kedvezmény a készlet erejéig vehető igénybe, más akciókkal nem vonható össze!

Termékeinket keresse Ön is a szegedi Kígyó Patikában!
www.lerbolario-naturkozmetikumok.hu
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AJÁNDÉK L'erbolarioSPF 50+napozókrém


