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A Hair Loss System hajgyógyászati termékek kizárólag gyógyszertárakban kaphatók. Bôvebb információ: 06-30-552-6974

www.hair-loss.hu, www.dermahair.hu

Az elsô nyári hónap után egyre
többen jelentkeznek kiszáradt, fésül-
hetetlen, seprûszerû, töredezô,
fénytelen hajjal. Ez a leggyakoribb
nyári tünet, három fô kiváltó ok a
felelôs érte. Az elsô az erôs napsütés,
a második az erôsen klórozott
medencék vize, a harmadik a na-
gyobb mértékû folyadékvesztés. A
három együtt akár hetek alatt
tönkreteszi hajkoronánkat. A több
folyadék fogyasztása önmagában
nem elég, mivel a tönkrement
hajvéget belülrôl már nem tudjuk
újrahidratálni. Ilyenkor a hajhossznak
közvetlenül kell  visszapótolnunk azt,
amit elvesztett. Sokféle hajbalzsam
kapható, ám
ezek csak a haj
felszínét puhítják
á t m e n e t i l e g ,
nem szívódnak
fel a hajrostok-
ban, pedig a
rugalmas hajros-
toktól lenne igazán puha, fényes,
egészséges a hajunk. A Hair Loss
System szuperhidratáló pH3 haj-
krémet azért kísérletezték ki olasz labo-
ratóriumok évekig tartó munkával,
hogy végre legyen egy olyan anyag,
amely egyszerû használatú, nem tar-
talmaz káros kemikáliákat, nem vált
ki allergiát, és ami a legfontosabb:
hogy valóban hasson a problémára,
nem csak átmenetileg, hanem tény-
leg oldja is meg! Már az elsô
használat után látható a javulás a haj
rugalmasságában, fényében, tartásá-

ban. Plusz pozitív hatásként jelen-
tkezik, hogy mivel erôsíti a hajros-
tokat és a haj védôpikkelyeit (kutiku-
la), jobban tartja a mesterséges pig-
menteket is, így a festett hajak nem
„kopnak” olyan gyorsan a nyári nap-
sütésben. Gyermekeknél már 3 éves
kortól ajánlott a használata, erôsíti a
gyenge hajat, és csökkenti a fájdal-
mas gubancokat fésülködéskor.
Inkább óvjuk hajunk, minthogy
kénytelenek legyünk levágatni a
nyáron elroncsolódott hajhosszt.
Uszoda után mindig alkalmazzuk a
Hair Loss System szuperhidratáló
krémjét, mert csak így tudjuk
helyreállítani a haj természetes pH-

értékét, és ki-
küszöbölni a kló-
ros víz káros ha-
tását. A szuper-
hidratáló krém-
mel folyamato-
san kezelt haj-
szálak felszíne

ellenállóbbá válik, így az erôs napsu-
gárzás nem roncsolja a haj belsô rost-
szerkezetét. A krém tengeri algák,
moszatok vegyszermentes gyógyító
kivonatait tartalmazza. Kollagénjét
pedig nem szarvasmarhaszárma-
zékok adják, amelyek káros fertôzô
anyagokat tartalmazhatnak, hanem
tiszta tengerihal-pikkelybôl nyerik,
mivel a tengeri halállomány a mai
világ szinte egyetlen vegyszerektôl
mentes állatállománya.

Hosszú Orsolya
trichológus
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Hetek óta tart a kánikula, házunk
fél méter vastag téglafalai idáig
egész kellemes hûvöst tartottak
idebenn, de most mintha kezdenék
feladni a küzdelmet. Mint sokan
mások, én is leginkább vízpartra
kívánkozom, de ügyes-bajos dol-
gaim itthon tartanak. A családból

egyedül a legnagyobbik leány olyan szerencsés, hogy
– dacára kevéssé meggyôzô bizonyítványának – szom-
szédaink jóvoltából az Adrián pihenheti ki fél év nem
tanulásának fáradalmait. Ô tizenkét évének és a sport-
tagozatnak köszönhetôen nem töprengett
különösebben azon, melyik fürdôruháját hajítsa a
bôröndbe. Szerkesztôségünket viszont többen ke-
resték azzal, ugyan ajánlanánk már valamilyen bom-
babiztos fogyasztószert – nyilván szoros összefüggés-
ben a strandszezonnal. Bevallom, nem vagyok fogyi-
szakértô, viszont megkértem egy gyógyszerész kol-
légát, legyen olyan kedves, és e számunkban – meg
persze a következôkben is – válaszoljon minden olyan
kérdésre Önöknek, amely a gyógyszerekkel, gyógy-
hatású készítményekkel, mindennemû medicinákkal
kapcsolatos. Úgyhogy kérdezzenek bátran, e-mailben
vagy postai úton. És arra is kérem önöket, hogy
(értékes ajándékokért, természetesen) a balra található
kérdôív kitöltésével és visszaküldésével segítsék
munkánkat – hogy a Gyógyhír Magazin továbbra is
hiteles információkat közlô, szerethetô és olvasható
lap maradjon. 

SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔII LLEEVVÉÉLL

OOllyyaann  mmaaggaazziinntt  sszzeerreettnnéénnkk
hhóónnaapprróóll  hhóónnaapprraa    sszzeerrkkeesszztteennii,,
aammeellyy  vvaallóóbbaann  aazz  ÖÖnnnneekk  ffoonnttooss
eeggéésszzssééggggeell,,  mmeeggeellôôzzéésssseell  kkaapp--
ccssoollaattooss  kkéérrddéésseekkkkeell  ffoogg--
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mmuunnkkáánnkkaatt  aa  kkéérrddôôíívv  vviisssszzaa--
kküüllddéésséévveell!! AA  vváállaasszzaaddóókk  kköö--
zzöötttt  33  éérrttéékkeess  aajjáánnddéékkccssoommaaggoott
ssoorrssoolluunnkk  kkii..
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AA
Föld népességé-
nek megoszlása
nem egyforma az
egyes földrésze-
ken, s ahogy az
egé s z s égügy i
problémák, úgy a
túlnépesedés és

az abból fakadó gondok is leginkább a har-
madik világot sújtják. Az emberiség
történetének kezdete óta egyre többen
vagyunk, s az utóbbi néhány évszázadban
ugrásszerû volt a szaporodás mértéke. A
népességnövekedést megállítani nem lehet,
csak lassítani – az ENSZ Fejlesztési prog-
ramjának is ez a célja. A szervezet a túl-
népesedés következményeire 1989-ben

hívta fel a figyelmet; abban az évben,
amikor július 11-én megszületett ötmilliár-
dodik embertársunk. 

Ez a nap lett a népesedés világnapja,
amely kevésbé ünnep, inkább alkalom arra,
hogy minden évben figyelmeztessen azokra
a nehézségekre, amelyek az emberiség
drasztikus mértékû növekedésébôl
következnek. Arra, hogy a rendelkezésre
álló erôforrások nem képesek eltartani több
embert, arra, hogy a szegénységtôl sújtott
harmadik világban a megszületô gyer-
mekek közül mennyien éheznek, vagy
szenvednek valamilyen halálos betegségtôl,
például AIDS-tôl, és arra, hányan vannak
köztük olyanok, akiknek senki nem tudja
biztosítani az emberhez méltó életet.  Ez

ellen tenni kell, elsôsorban a születésszabá-
lyozással, a családtervezési tanácsadással
vagy a nôk iskoláztatásával, egyen-
jogúságuk megteremtésével. 

E célok elérése érdekében az 1994-ben,
Kairóban tartott ENSZ Népesedési
Konferencia elfogadott egy 5,7 milliárd
USD értékû programot. A számok
önmagukért beszélnek, a tervezet ered-
ményesnek bizonyult: a korábbi 4,9-rôl 2,7-
re sikerült csökkenteni az egy házaspárra
jutó átlagos gyermekszámot. 

2001-ben a világ népessége a
növekedés ütemének lassulása ellenére
azonban már több mint 6 milliárd volt, és
évente 77 millióval nôtt, 2006-ban pedig  a
6,5 milliárdhoz közelít. Idén eddig csaknem
60 millióan születtek. A népesség abszolút
növekedése 2006-ban naponta több mint
140 ezer fô. Az ENSZ becslései szerint
2050-re nagyjából 8-10 milliárd ember él
majd a Földön. De vajon hogyan? Milyen
körülmények és lehetôségek között?

A fogyás, bár a Föld terhelésének
csökkentése szempontjából fontos, más jel-
legû problémákat vet fel. Ha egyre
kevesebben születnek, vajon ki tartja majd
el az öregeket és a gyerekeket, az inaktí-
vakat, akiknek aránya növekszik? A globális
egészet nézve azonban mégiscsak a csök-
kenéssel, a népességnövekedés lassításával
tartható fenn az egyensúly.

R. S.

AA  ggyyeerrmmeekkáállddááss  öörröömm,,  áámm  FFööllddüünnkk  mmáárraa  ttúúllnnééppeesseeddeetttt..  ÉÉvveezzrreeddeekk  óóttaa  eeggyyrree

ttööbbbbeenn  hhaasszznnáálljjuukk  ––  ss  aa  tteecchhnniikkaa,,  aa  ttuuddááss  ffeejjllôôddéésséévveell  eeggyyrree  iinnkkáábbbb  kkiihhaasszz--
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IITTTTHHOONN
Magyarország nem tartozik a problé-
ma által érintett országok közé. Ná-
lunk a népesség enyhén fogyó ten-
denciát mutat: évek óta 10 millió kö-
rül ingadozik a lélekszám, 2006-ban
10 millió 77 ezren vagyunk. 

KKeerrüülljjüükk  eell  
aa  hhááttffáájjáásstt!!

AA
nyaktáji fájdalmak
eredete általában
az ülô életmód, a
hosszú ideig egy
pontra koncent-
rálás (képernyô,
országút) velejáró-
ja. Súlyosabb eset-

ben okozhatja sérülés, meszesedés, csont-
ritkulás vagy kopásos, gyulladásos folyama-
tok. A hátfájás okai a nyakénál sokkal
összetettebbek, olykor valójában nem is
mozgásszervi panasz, hanem valamely szerv
(gyomor, epe, tüdô, mellhártya) gyulladá-
sos, fekélyes vagy egyéb betegségét jelzi. A
derékfájással hasonló a helyzet; a klasszikus

derékpanaszok (átfázás, túlerôltetés, lum-
bágó) mellett különféle alhasi problémák
(pl. nôgyógyászati jellegû betegségek) is
járhatnak kisugárzó fájdalommal. 

Amennyiben a nyak-, derék- és hátfájás
mozgásszervi eredetû, és ezt orvosi vizsgálat
is megerôsítette, a gyógyszeres kezelés mel-
lett hatásos fájdalomcsillapító és állapot-
javító lehet a szakszerû masszírozás és a ter-
málvizes kúra is. Marossy Mihály gyógy-
masszôr szerint az ilyen jellegû fájdalmaknál
a terápiás kezelés sajnos csak tüneti. Éppen
ezért a megelôzés volna a legfontosabb,
melyet már apró gyermekkorban kellene
kezdeni. A szakértô azt tanácsolja, hogy a
járni tanuló csöppségeket ne kényszerítsük

állandóan a babakocsiba. Kisiskolás
korúaknál  ragaszkodjunk ahhoz, hogy a ma
divatos hátizsákot ne egyik vállukra vetve,
hanem a hátukon hordják. A többórás isko-
lai ülés után pedig otthon ne a tévé, a
számítógép elé rogyjanak le, hanem
legalább egy-két órát mozogjanak, szalad-
gáljanak, esetleg menjenek uszodába. 

Az ülômunkát végzô felnôtteknek is
nagyon fontos a megfelelô szék kiválasz-
tása. A jól tervezett ülôalkalmatosságban
kevésbé fárad a hát, ritkábban jelentkeznek
a panaszok. Aki teheti, legalább kétórán-
ként tegye le a munkát, és járkáljon pár
percet.

Lóránth Ida
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MM
íg a csecsemôkben korábban leggyakrab-
ban betegséget okozó kórokokat, így a
fertôzéseket, táplálkozási hiányártalmakat
és másokat sikerült korlátozni, addig a
fejlôdési rendellenességek megelôzése
terén kevés sikert értünk el. Az elmúlt
években legfeljebb méhen belüli felis-
merésükre nyílt mód, ezt követôen azon-

ban csaknem mindig sor kerül a terhesség megszakítására – ez a „mo-
dern Taigetosz” azonban semmiképpen sem tekinthetô optimális
megoldásnak. Az 1990-es években azután a magzatvédô vitaminok
áttörést jelentettek a fejlôdési rendellenesség megelôzésében és ezáltal
ennek az oly sok szomorúságot okozó betegségcsoportnak a visszaszo-
rításában.

Fontos lenne, hogy minden kisbabát tervezô pár tudja, lehetôség
van számos fejlôdési rendellenesség kialakulási kockázatának csökken-
tésére az ún. magzatvédô vitaminok megfelelô idôben elkezdett
szedésével. Olyan új megelôzési módszer van a kezünkben, amellyel
évente ezres nagyságrendben lehet a súlyos fejlôdési rendellenességeket
megelôzni. Nagyon fontos azonban hangsúlyozni, hogy mindez
fogamzás elôtt elkezdett vitaminszedést igényel.

A vitaminok két legfontosabb jellegzetessége, hogy fontos szerepet
játszanak az életfolyamatok szabályozásában, és a szervezetünk nem
képes elôállításukra. Hiányuk súlyos betegségeket okozhat, ilyen a C-vi-
tamint nélkülözô táplálékok fogyasztásakor bekövetkezô skorbut vagy a
D-vitamin-hiány okozta angolkór. 

A genetika most tetôzô forradalmának köszönhetôen viszont
bizonyos vitaminok teljesen új megvilágításba kerültek. Így kiderült, hogy
néhány génhiba ártalmas hatásának a kivédésére is képesek. Az ún.
magzatvédô vitaminok megfelelô idôben és megfelelô mennyiségben
történô bevitelével az egyik génpár meghibásodása miatt felszabaduló
és fejlôdési rendellenességet okozó méreganyagot (a homociszteint)
lehet közömbösíteni. A magzatvédô vitaminok közül legfontosabb a
folát-folsav (együttes nevük B11), de a B12-, B2- és B6-vitamin védôha-
tása is igazolt.

Az Egészségügyi Világszervezet újabb állásfoglalása szerint az ún.
magzatvédô vitaminok az összes súlyos fejlôdési rendellenesség mini-
mum egynegyedének-egyharmadának a kivédésére képesek.

A magzatvédô vitaminok hatását eddig egyetlen készítmény alkal-
mazásakor igazolták kétséget kizáróan, klinikai vizsgálatban. Ha a készít-
ményt a fogamzás elôtt minimum egy hónappal kezdték el szedni és a
terhesség elsô három hónapjában folytatták, az agy- és
koponyahiányok, valamint a nyitott gerincek mintegy 90%-át lehetett
kivédeni. A koraterhességben sok kellemetlenséget okozó terhességi
émelygés, hányinger és hányás elôfordulása is számottevôen csökkent.

A magzati fejlôdés zavartalansága és bizonyos súlyos fejlôdési rend-
ellenességek kivédése érdekében a leendô édesanyáknak feltétlenül
szükségük van az ún. magzatvédô vitaminokra. Két fô beviteli módukkal
érdemes számolni.
1. A táplálék. Nyilvánvalóan ez lenne a legtermészetesebb és legegy-
szerûbb, de sajnos ennek megvalósíthatósága gyakran korlátozott. 
Vegyük például a folsav-folátot. A nôi szervezet igénye e vitaminra a
magzati fejlôdés korai idôszakában jelentôsen megnövekszik.
Magyarországon a fogamzás körüli idôszakban a nôk átlagosan napi
0,16 mg folátot fogyasztanak. Az említett fejlôdési rendellenességek
kivédéséhez azonban ennek négyszeresére lenne szükség, mivel ez
képes az említett génhibák ártalmas következményeinek a sem-
legesítésére. A hiányzó 0,50 mg pótlásához naponta 15 tányér spenótot
kellene minden nap elfogyasztani... Nem valószínû, hogy erre bárki haj-
landó lenne.
A magyar lakosság vitaminellátottsága köztudottan alacsony. Az egyik
vizsgálat megdöbbentô eredménye szerint a magyar várandósok 97%-a
bizonyos vitaminból a javasolt mennyiség 70%-át sem fogyasztja el.
2. Magzatvédô vitamintabletták. A terhességi vitaminpótlás jelentôségét
felismerve a tudósok olyan vitaminkombinációt állítottak össze, amely
segít felkészíteni a nôi szervezetet a terhességre. 

A legfontosabb azonban a magzatvédô vitaminok szedésének ideje.
Az agy- és koponyahiány, valamint a nyitott gerinc a magzati fejlôdés 15.
napjától alakul ki, éppen akkor, amikor – a terhességet jelezve – kima-
rad a nôk havivérzése. Mindenképpen szükséges ezért a magzatvédô
vitaminokat vagy a folsavat a tervezett fogamzás elôtt minimum egy
hónappal elkezdeni. A súlyosabb fejlôdési rendellenességek a magzati
fejlôdés 15. és 77. napja között alakulnak ki, ezért a szedésüket
feltétlenül szükséges legalább a terhesség 12. hetéig folytatni.

Sajnos Magyarországon még a terhességüket tervezôknek is csak
viszonylag kis hányada kezdi meg – a szükséges felvilágosítás hiánya
miatt – a fogamzás elôtt a magzatvédô vitaminok szedését.
Hollandiában 1991-ben indították el a fejlôdési rendellenességek
megelôzése érdekében a magzatvédô vitamin programot, és jelenleg
már a várandósok 70%-a él ezzel a lehetôséggel. A leendô édesanyák
hazánkban is nagyon sokat tehetnének ôsi vágyuk: az egészséges kis-
baba elérése érdekében, ha élnének a magzatvédô vitaminok adta
lehetôséggel. Dr. Czeizel Endre orvosgenetikus
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AAzz  uuttóóbbbbii  éévveekkbbeenn  eeggyyrree  kkeevveesseebbbb

ggyyeerrmmeekk  sszzüülleettiikk,,  eezzzzeell  ppáárrhhuuzzaammoossaann

aa  lleeeennddôô  sszzüüllôôkk  mmiinndd  ffoonnttoossaabbbbnnaakk

ttaarrttjjáákk  aazz  úújjsszzüüllöötttt  eeggéésszzssééggéétt..  LLeeggiinn--

kkáábbbb  aa  ffeejjllôôddééssii  rreennddeelllleenneessssééggeekkttôôll

ttaarrttaannaakk..  JJooggggaall,,  mmiivveell  aa  ffeejjllôôddééssii  rreenndd--

eelllleenneessssééggeekk  aa  bbeetteeggssééggeekk  ssaajjááttooss

ccssooppoorrttjjáátt  kkééppeezziikk,,  aammeellyybbeenn  tteelljjeess

ggyyóóggyyuullááss  nneemmiiggeenn  éérrhheettôô  eell..  

MMeeggeellôôzzhheettôô  
rreennddeelllleenneessssééggeekk

Gyógyhír magazin www.gyogyhir.hu



Gyógyhírép test

SS
zép a barna bôr –
de ha nem megy,
ne erôltessük! A
napozás káros
hatásairól eleget
hallunk, mégis
gyakori, hogy ép-
pen a legkritiku-

sabb idôszakban, 11 és 15 óra között
tartózkodunk a napon. Az ekkor leg-

erôsebb UVB-sugárzás percek alatt
bôrégéshez vezet, ami nemcsak párnapos
fájdalmat, bôrhúzódást, hámlást, de mara-
dandó foltokat is jelenthet. 

FFEE HH ÉÉ RR EE KK ,,  FF II GG YY EE LL EE MM !!
A túlzott napozás a kritikus napszakon kívül
is komoly következményekkel jár: az UVA-
sugárzás sok esetben tehetô felelôssé az
idôsebb korban kialakuló bôrrákért.
Megelôzhetjük a bajt a megfelelô fak-
torszámú napozókrémek, naptejek rend-
szeres alkalmazásával, de a nagyon fehér
bôrû, világos hajú emberek még így se
tartózkodjanak hosszú ideig a napfényen!
Enyhébb napégés esetére nyaralás közben
is legyen nálunk bôrnyugtató, komoly
leégéssel azonban orvoshoz kell fordulni,
hiszen gyulladáscsökkentô, fertôtlenítô
szerekre is szükség lehet. 

Bizonyos gyógyszerek (például antibi-
otikumok), egyes betegségek esetén
használatos belsô fertôtlenítô szerek fény-
érzékennyé tehetnek, így ezek alkal-
mazásakor el kell kerülni a napfényt! Aki
napra megy, ne használjon se dezodort, se
parfümöt, mert ezek az anyagok fényal-
lergiát válthatnak ki, mely eleinte bôrpírral,
gyulladással jelentkezik, de késôbb bôrrák
is lehet a következménye.

VVII SS ZZ KK EE TT ÔÔ EE MM LL ÉÉ KK
A bôrgomba a meleg, nedves helyeken, így
a fürdôkben, szaunákban fertôz. Jelei a bôr
különbözô területein felbukkanó apró,
piros, viszketô, vagy barnás, összefolyó,
nem viszketô foltok. Ez utóbbi fertôzés
arról is felismerhetô, hogy a gombával
fedett területen napozáskor nem képzôdik
pigment, fehéren marad.

A kellemetlen bôrgombától ter-
mészetesen csak szakszerû segítséggel
lehet megszabadulni, ám még így sem 
könnyû: a teljes gyógyuláshoz hetekig tartó
kezelés vezet.

CCSS ÍÍ PP ÔÔ SS ÉÉ JJ SS ZZ AA KK ÁÁ KK
Nyaranta, fôként vízközelben nagy szám-
ban fordulnak elô szúnyogok. Csípésük
nyomán apró, viszketô piros folt jelentke-
zik, amely az érzékenyebbeknél késôbb na-
pokig viszketô, kemény göbbé változhat.

A csípések elhelyezkedésébôl, jellegébôl
következtetni lehet a rovarra: a bolhák
csípései a ruha alatti hajlatokban, füzér-
szerûen helyezkednek el, a szúnyogcsípések
a fedetlen testtájakon, elszórtan, más,
mászó rovarok a mászás vonalában
okozhatnak csípéseket. A csípések helyi
reakcióit hûsítô, hisztamintartalmú kenôcsök
segítenek eltüntetni. Kacsur Annamária

NNyyáárroonn aalliigg  ffeeddii  aa  tteessttüünn--

kkeett  rruuhhaa,,  ííggyy  bbôôrrüünnkk  kkii

vvaann  ttéévvee  aa  nnaapp,,  aa  rroovvaa--

rrookk,,  aa  kküüllöönnffééllee  ffeerrttôôzzéé--

sseekk  ééss  aalllleerrggiiáákk  ttáámmaaddáá--

ssáánnaakk..  RRááaaddáássuull  sszziinnttee

ccssaakk  oollyyaann  hheellyyeekkeenn  ffoorr--

dduulluunnkk  mmeegg,,  aahhooll ttaa--

lláállkkoozzuunnkk  aa  vveesszzééllyy--

ffoorrrráássookk  vvaallaammeellyyiikkéévveell..
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BBôôrrüünnkkrree  mmeeggyy  
aa  nnyyaarraallááss??
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PASUCHACA VIBE 100X tabletta gyógyhatású 
készítmény, cukorbetegségre való hajlam esetén, 

a megfelelô étrenddel és fizikai aktivitással
elérhetô egyensúlyi állapot támogatására. 

A készítmény hatását népgyógyászati tapasztala-
tok és farmakológiai adatok igazolják. 

KKIIZZÁÁRRÓÓLLAAGG  GGYYÓÓGGYYSSZZEERRTTÁÁRRAAKKBBAANN  KKAAPPHHAATTÓÓ!!   FFOORRGGAALLMMAAZZÓÓ::
HHUUNNGGAARROOPPHHAARRMMAA  RRTT..   IIMMPPOORRTTÔÔRR::   RRIICCAA  HHUUNNGGÁÁRRIIAA  KKFFTT..   

AA  KKOOCCKKÁÁZZAATTOOKKRRÓÓLL  ÉÉSS  MMEELLLLÉÉKKHHAATTÁÁSSOOKKRRÓÓLL  
OOLLVVAASSSSAA  EELL  AA  BBEETTEEGGTTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓTT,,   

VVAAGGYY  KKÉÉRRDDEEZZZZEE  MMEEGG  KKEEZZEELLÔÔOORRVVOOSSÁÁTT,,   GGYYÓÓGGYYSSZZEERRÉÉSSZZÉÉTT!!   

ÚÚJJ    LLEEHHEETTÔÔSSÉÉGG  
AA  CCUUKKOORRBBEETTEEGGSSÉÉGG

KKIIEEGGÉÉSSZZÍÍTTÔÔ  KKEEZZEELLÉÉSSÉÉRREE

AA
z orrdugulásra, váladékozásra
használható gyógyszerek
egyik legnagyobb csoportjá-
ba az úgynevezett antihiszta-
minok tartoznak. Vény nélkül
kaphatók a helyi hatású
Fenistil és Psilo-Balsam gél, a
Livostin orrspray, a Loano és a

Loratadin Hexal tabletták. Receptre vásárolhatók az
Allergolid orrspray és szemcsepp, az Emadine, a
Livostin, az Opatanol és a Zaditen szemcseppek. Az
antihisztaminokat   szisztémásan is alkalmazhatják,
vagyis tabletta, szirup, illetve injekció formájában.
Ezek (Altiva, Aerius, Cetin-etripharm, Cetrizin-ratio-

pharm, Cetigen, Cetirizin Hexal, Clarinase, Claritine,
Dithiaden, Erolin, Fenistil, Flonidan, Ketotien,
Loratadin-ratiopharm, Merzin, Mizollen Parlazin,
Peritol, Roletra, Semprex, Suprestin, Telfast, Xyzal,
Zaditen és Zyrtec) mindegyike vényköteles.

A különbözô érszûkítô hatású orrcseppek és
spray-k  általában  megszüntetik az orrdugulást, a
nyálkahártya-duzzanatot és az orrmelléküregek fe-
szülését. Ezek a készítmények hatásosak, és szinte
egyáltalán nincs mellékhatásuk. Vény nélkül kapható
orrspray-k: Afrin, Coldargan, Otrivin, Rhinospray Plus,
Rhinostas-F és Vibrocil. Orrcseppek: Nasivin, Nasivin
Sanft, Novorin, Otrivin, Naphazokin, Coldargan,
Vibrocil (gél alakban is), Rhinostas-F. 

AA  sszzûûnnnnii  nneemm  aakkaarróó  oorrrrdduugguullááss  ttaavvaasssszzaall,,  nnyyáárr  eelleejjéénn  aa  ppoolllleenneekk,,

aa  sszzéénnaannáátthhaa  mmeeggjjeelleennéésséévveell  kküüllöönnöösseenn  ssookkaakkaatt  éérriinnttôô  kkeellllee--

mmeettlleenn  ttüünneett..  EEllhháárrííttáássáárraa  sszzáámmttaallaann  sszzeerrtt  kkíínnáállnnaakk  aa  ppaattiikkáákk,,  áámm

ééppppeenn  aa  ssookkfféélleesséégg  mmiiaatttt  ggoonnddoott  jjeelleenntthheett  aazz  eelliiggaazzooddááss..    

KKüüzzddjjüükk  llee  aazz  oorrrrdduugguulláásstt!!

AA
z orr légzôrendsze-
rünk kapuja. Meg-
szûri a belélegzett
levegôt, csillós
hámsejtjei kiszûrik
a szennyezôdések
egy részét, a por-
szemcséket, bizo-

nyos mikroorganizmusokat, idegen anya-
gokat. Az orrunk érzékeli a különbözô
szagokat és illatokat – ez csak akkor lehet-
séges, ha az orrunkon keresztül lélegzünk.
Meghûléses megbetegedés, nátha, szé-
nanátha vagy allergia esetén elôfordul,
hogy a felszaporodó váladék miatt eldugul
az orrunk. A levegôvétel történhet szájon
keresztül is, ez azonban több hátránnyal
jár. Az alvást például kifejezetten zavarja,
ha valaki nem tud az orrán keresztül
lélegezni. Sokan remekül tudnak falrengetô

horkolással aludni, de a hálótársak ennek
biztosan nem örülnek. Az orrdugulás
megakadályozásának eszközei az orr-
cseppek, orrspray-k, orrkenôcsök. Kiváló
szereket lehet kapni a patikákban, azonban
hátrányuk, hogy hosszú ideig alkalmazva
hatóanyagaik kiszárítják az orr nyálkahár-
tyáját, így egy sima orrfúvás is
vérzéssel járhat. 

Teljesen veszélytelen esz-
köz az orrdugulás megakadá-
lyozására a Breathe Right
orrtapasz. Hatóanyagot nem
tartalmaz, pusztán mecha-
nikai úton segíti a levegô
útját. Szabaddá teszi a
légutat, nem engedi, hogy a
felgyülemlett váladék miatt
összetapadjanak az orrcim-
pák. Sportolók is bátran alkal-

mazhatják, mivel nem tartalmaz kémiai
anyagot, ezért a doppingteszteken sem
akad fenn. A fizikai terhelés hatására létre-
jövô fokozott erôsségû légvétel során is
segíti a légutak átjárhatóságát. A Breathe
Right orrtapasz kiváló kiegészítô terápia
lehet az egyéb termékekhez is. Egyszerûbb
esetekben önmagában is hatásos, ko-
molyabb esetekben tanácsos együttesen
használni a légutakat szabaddá tevô
szerekkel. Három különbözô mérete közül
mindenki megtalálhatja a neki megfelelôt.
A három méret: gyerektapasz, reguláris –
vagyis szokásos –, illetve nagy méretben
kapható a patikákban. 

Dr. Sánta Zsuzsa szakgyógyszerész

AAzz  oorrrr  aarrccuunnkk  mmeegghhaattáárroozzóó  rréésszzee,,  aazz  aarrcc  ppeeddiigg  aa

sszzeemmééllyyiissééggüünnkk  ttüükkrree..  AAmmiikkoorr  vviisszzoonntt  eelldduugguull,,  aazz

sszzáámmooss  kkeelllleemmeettlleennssééggeett  ookkoozzhhaatt  ––  eelléégg,,  hhaa  aa  hháállóó--

ttáárrss  nnyyuuggaallmmáátt  ttöönnkkrreetteevvôô  hhoorrkkoolláássrraa  ggoonnddoolluunnkk..  

HHoorrkkoollóókk,,  ffiiggyyeelleemm!!



MMeelllléékkhhaattáássookk  nnééllkküüll  

AA
z indulás elôtt nem árt részletesen érdek-
lôdni a meglátogatni kívánt ország éghajla-
táról, étkezési szokásairól, higiénés viszo-
nyairól, az ott elterjedt fertôzô be-
tegségekrôl és fôként azok megelôzési
lehetôségeirôl. A szükséges tudnivalókról
tájékozódhatunk háziorvosunktól, de az
utazási irodák honlapjai, valamint a temati-

kus weboldalak is hasznos segítséget nyújthatnak. A világhálón
nemegyszer találhatunk olyan fórumokat, ahol a célországban már
járt utazók teszik közzé tapasztalataikat.

KKOO RR OO KK ÉÉSS KK ÓÓ RR OO KK
Az utazás megtervezésekor érdemes felmérni az útra kelôk életko-
rát, fizikai állapotát, esetleges krónikus betegségeiket. Hosszú,
egzotikus utazástól lehetôleg kíméljük a kisgyerekeket, a hetven
éven felülieket és fôként a súlyosabb, krónikus betegségekben
szenvedôket. Nekik a hosszú utazás, a hirtelen megváltozott
idôjárási viszonyok, a szokatlan ételek sokkal nagyobb megpróbál-

tatást jelentenek, mint az egészséges fiataloknak és középkorúak-
nak. Egészségünk megóvása végett mindenképp tájékozódnunk kell
a célországban elôforduló esetleges fertôzô betegségekrôl, és ha
szükséges, elutazás elôtt, még itthon be kell oltatni ellenük
magunkat, illetve hozzátartozóinkat. Magyarországon tizenkilenc

Gyógyhírközpontban
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––  vvaakkáácciióó  kküüllffööllddöönn
AAzz  eeggéésszz  éévveess  rroobboott  uuttáánn

kkiivváállóó  aallkkaalloomm  aa  rreeggeenneerráá--

llóóddáássrraa  aa  kküüllffööllddii  uuttaazzááss..

AAhhhhoozz,,  hhooggyy  aa  llááttooggaattááss nnee

vváálljjoonn rréémmáálloommmmáá,,  mméégg  iitttt--

hhoonn  éérrddeemmeess  bbeesszzeerreezznnii  aa

sszzüükkssééggeess  iinnffoorrmmáácciióókkaatt..  



ilyen jellegû betegségre kapható védôoltás. A trópusi országokban
elôforduló fertôzô kórok közül a legáltalánosabban elterjedtek a
hepatitisz A és B változata, az agyhártya- és agyvelôgyulladás, a sár-
galáz, a hastífusz, a kolera, a tetanusz és a gyermekbénulás. 

EEUU RR ÓÓ PP AA II PP AA RR AA ZZ II TT ÁÁ KK
A felsoroltak közül a leggyakrabban elôforduló utazási betegség a
hepatitisz A- és B, amely az évente elôforduló új fertôzéseknek
körülbelül nyolcvan százalékát teszi ki Magyarországon –
figyelmeztet Hammer Aranka infektológus. Éppen ezért  mindenki-
nek, aki Észak-Amerikán, illetve Észak- és Nyugat-Európán kívül
máshová utazik, érdemes beadatnia a védelmet nyújtó oltást. Felírá-
sa és beadása akár a háziorvostól, akár a tisztiorvosi szolgálat megyei
oltásközpontjaiban kérhetô. Ma már olyan hepatitisz elleni
védôoltás is forgalomban van, amely egyéves kor felettieknek, illetve
idôseknek is minden további nélkül beadható. Az Ausztriába,
Németországba vagy más európai hegyvidékre utazók vegyék
figyelembe, hogy az ottani erdôk legalább annyira fertôzöttek a kul-
lancsoktól, mint a hazaiak. Mindenképp érdemes kérni a parazita
által hordozott fertôzô agyhártyagyulladás kórokozója elleni oltást. 

VVÉÉDDEELLEEMM IIDDÔÔBBEENN
A járványos betegségek elleni védelmet az utazás elôtt legalább két
hónappal érdemes kérni, mert léteznek olyan oltásfajták, melyeket
két részletben (ismétlô/emlékeztetô oltás) adnak be, így idô kell
hozzá, hogy százszázalékosan kifejtsék védô hatásukat. Az
oltóanyagok árát a társadalombiztosítás bizonyos mértékig támo-
gatja. A Nemzetközi Oltóközpont a beadás tényét oltási könyvben
igazolja, melyet egyes országokban a határnál kérhetnek. 

Az oltással kivédhetô betegségek mellett külföldön számtalan
másfajta kór is megtámadhatja az utazót. Elsôsorban az ivóvíz és az
élelem érdemel megkülönböztetett figyelmet. Általános szabály,
hogy Európán és Észak-Amerikán kívül sehol se fogyasszunk
csapvizet. Sôt már kontinensünk déli államaiban sem árt az
óvatosság. Az utazók általában körültekintôek, és betartják ezt a
szabályt, ám a helyben fagyasztott jégkockákra, fagylaltra már
kevésbé figyelnek. 

SSZZ AA LL MM AA KK AA LL AA PP ,,  FF OO GG KK EE FF EE
Ételt legbiztonságosabb a szállodában vagy étteremben fogyasztani,
az utcai árusok portékája bizonytalan. Elôfordulhat, hogy a helyiek

gond nélkül elfogyaszthatják azt az élelmiszert, amitôl az európai
ember beteg lesz. Hányásos, hasmenéses tüneteket több százféle
kórokozó elôidézhet. A fertôzések szempontjából különösen veszé-
lyes trópusi országokban nem elegendô, ha kerüljük a csapvíz
fogyasztását, ügyelnünk kell arra is, hogy azt (tisztítatlan állapotban)
fogmosásra, gyümölcsök megmosására se használjuk. 

A tengerek, tavak strandjain számos gombafertôzéstôl kell
óvakodnunk – különös tekintettel arra, hogy e kórokozó villámgyors
szaporodásának kedvez a nedves, meleg környezet. Fôként a
gyerekeket, a legyengült immunrendszerû krónikus betegeket
fenyegetik az ilyen jellegû fertôzések. A gombás betegségek nem-
csak a bôrt, de a körmöket, a hajas fejbôrt is megtámadhatják. A
bôrfelületet és a szemet fenyegetô veszély az erôs UV-sugárzás is.
Ellene mértéktartó napozással és a megfelelô faktorszámú krémek-
kel/tejekkel védekezhetünk. A szemet jó minôségû napszemüveg-
gel, szalmakalappal védhetjük a sugárzástól. Lóránth Ida

NNyyáárrii  
lláábbááppoollááss

AA
nyári idôszakban a legtöbb nô visszatérô
gondja a sarkak bôrének, illetve a talp-
párnáknak, így az ujjak alatti bôr-
felületeknek a megvastagodása, bere-
pedezése. Ezek az elváltozások nemcsak
kellemetlenek, hanem veszélyesek is: a
sérült részeken ugyanis könnyebben
megtelepedhetnek a kórokozók. Az

ujjakon és a talp azon  részein, amelyek fokozott terhelésnek van-
nak kitéve, vagy a cipô dörzsöli ôket, gyakran bôrkeményedések is
jelentkeznek. Mindezek nemcsak esztétikai problémát jelentenek –
a járás is kifejezetten fájdalmassá válhat. Ezért alaposan fontoljuk
meg, milyen lábbelit vásárolunk! A sarkak ne legyenek se túl maga-
sak, se túl alacsonyak. A három-négy centis az ideális magasság.

Napi lábfürdôvel is sokat tehetünk egészségünkért. Esténként
készítsünk kézmeleg – 30 fok körüli – tengeri sós fürdôvizet. Ha egy
kanál mézet és néhány csepp borsmenta- vagy fenyôolajat is keve-
rünk hozzá, még kellemesebb lesz. Áztatás után sarokreszelôvel
távolítsuk el az elhalt hámsejteket, majd tápláló, hidratáló krémmel
bekenve-átmasszírozva fejezzük be lábunk kényeztetését.

Sokaknak okoz nyáron kellemetlenséget a lábizzadás is. A nagy
melegben nem ajánlott zárt cipôt viselni. Ha mégis szükséges –
például sportolásnál –, mezítláb soha ne bújjunk beléjük. Mûszálas
zoknik helyett pamutból készült harisnyát vegyünk fel. A szandálok
és a papucsok nagy része mûanyag talpú, mûbôr felsôrészes. Ha
megengedhetjük magunknak, inkább bôrbôl készült lábbeliket
válasszunk. Bár drágábbak, tartósabbak és higiénikusabbak is. De
bármilyen típus mellett döntünk, a hintôporok, izzadásgátló
dezodorok, krémek napi használata mindenkinek ajánlott.

Meleg, párás környezetben, így a nyári cipôkbe fülledt lábon is
könnyen megtelepszenek a gombák. Ám a gombásodás
megelôzéséhez nem elég csak az izzadásgátlásról gondoskodni. A
strandokon, uszodákban, közös zuhanyzókban, öltözôkben ne

közlekedjünk papucs
nélkül. Ne használjuk
más lábbelijét, törölkö-
zôjét. Fürdés után töröljük
szárazra az ujjközöket, és
szórjuk be hintôporral. Ha mégis
megtörtént a baj, és összeszedtünk egy fertôzést, mindenképpen
forduljunk szakorvoshoz. A gombásodás csak gyógyszeres kezelés-
sel szüntethetô meg. A patikákban kapható tabletták, krémek és
spray-k használatán kívül formalinos vattával áttörölgetve fer-
tôtlenítsük cipôinket. Az ecetes, sós, gyógynövényes lábfürdôk is
segítenek.

Pedikûrözés közben csúnyán megsérthetjük bôrünket. A gyul-
ladt, gennyes körömágy nem szép látvány, azonfelül nagyon fáj-
dalmas is. Körömvágásnál tehát ügyeljünk arra, hogy a láb körmeit
soha ne kerekítsük le, hanem négyzet alakúra vágjuk. Peremüket
finoman reszeljük át. Ha mégis ránônének a körömágyra, finom
mozdulatokkal toljuk le onnan, semmiképpen se vágjuk ki!

T. A.

HHiiáábbaa  aa  rröövviidd  sszzookknnyyaa  ééss  aa  ttûûssaarrookk,,  hhaa  aa  nnyyii--

ttootttt  nnyyáárrii  lláábbbbeelliikkbbôôll  ááppoollaattllaann,,  eellssáárrgguulltt  kköörr--

mmöökk,,  rreeppeeddeezzeetttt  ssaarrkkaakk  kkaannddiikkáállnnaakk  kkii..  AA  sszzaannddááll--  ééss  ppaappuuccss--

sszzeezzoonnbbaann  ffookkoozzoottttaann  kkeellll  üüggyyeellnnüünnkk  lláábbuunnkk  ááppoolláássáárraa,,

hhooggyy  vvoonnzzóónnaakk  éérreezzhheessssüükk  mmaagguunnkkaatt..

Gyógyhírközpontban Gyógyhíregészséges szépség
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MMIITT  TTEEGGYYÜÜNNKK  
AA  BBÔÔRRÖÖNNDDBBEE??

Légi- és hajóúthoz nélkülözhetetlen a szédülést és hány-
ingert csillapító tabletta. Az esetleg elôforduló enyhe
gyomor- és bélpanaszokat enyhítheti a széntabletta
vagy más, vény nélkül kapható hashajtó, illetve hasme-
nésgátló készítmény. Az úti patikába mindenképp ke-
rüljön lázcsillapító is, és ne feledkezzünk meg a fájda-

lomcsillapítókról sem, hiszen
útközben, nyaraláskor min-
denkit elérhet a fog- vagy
fejfájás. Hasznos segítség
lehet a rovarriasztó krém, gél
vagy spray.  További fontos
kellék (trópusi utazásnál) a
víztisztító tabletta. A kötsze-

rekrôl, gyorstapaszok-
ról, továbbá a leégés

fájdalmas tüneteit csök-
kentô készítményekrôl se
feledkezzünk meg. 



AA
z esetek egy jelentôs részében azonban
e férfigond pszichés okokkal áll össze-
függésben. Rohanó világunkban ez nem
csoda, hiszen munkahelyünkön és
otthon egyaránt magasak az elvárások.
Ráadásul nyugati kultúránk erôsen tel-
jesítményelvû: a szexualitásra sokan nem
úgy gondolunk, mint a gyengédség

kifejezésének eszközére, hanem egy újabb kötelességre, amely-
nek meg kell felelni. A lelki okok miatt potenciazavarral
küszködôkön a pszichológus segíthet. 

– A pszichés eredetû potenciazavarok jól elkülöníthetôk az egyéb
betegségek okozta merevedési problémáktól. Ha az együttlét
alkalmával a merevedés beindul, ha van reggeli spontán
merevedés, illetve ha az önkielégítéssel nincs gond, nagy
valószínûséggel lelki okokat kell a háttérben keresni – magyaráz-
za Molnár Tamás szexuálpszichológus. Elképzelhetô, hogy a
pszichés gondok jelentkeznek elôbb, és a nyomukban alakul ki a
potenciazavar, de elôfordulhat, hogy egy-két sikertelen
közösülés negatív élménye késôbb gátként mûködik, és ez a
stressz akadályozza meg a merevedést. A férfipotencia ugyanis
szoros összefüggésben áll az önbecsüléssel, amely már egyszeri

kudarc hatására is sérülhet, s ekkor kialakul az ördögi kör, amely-
ben a megfelelési kényszer és a sikertelenség váltják egymást. 

– A potenciazavar terápiával jól kezelhetô. Ennek során
elôször személyes beszélgetés során feltárjuk a pszichoszexuális
élményeket, keresve a gócpontot, ahol a gond gyökerezhet. A
terápiának van technikai jellegû része, ilyenkor próbáljuk „kisüt-
ni” a teljesítménykényszert, ekkor a páciensnek tilos a közösülés.
Szeretkezni ekkor is lehet, de más módon kell az élményt keres-
ni, nem behatolással. A harmadik az analitikus módszer, amely a
tünetegyüttest értelmezi. Sokat segíthet a partner is abban, hogy
a terápia eredményes legyen. 

Nem ritka, hogy a párok együtt keresik fel a szakembert, aki
szerint a páros kezelés sokszor könnyebb. A partner megértése,
együttmûködése ugyanis kulcsfontosságú a zavar megszün-
tetésében. 

A tünettel szinte minden férfi találkozik életében, az egyszeri
sikertelenség azonban még nem jelent potenciazavart, sokan
mégis annak élik meg. A ma már könnyen beszerezhetô tablet-

ták egyszerû megoldást kínálnak a kudarc elkerülésére, azonban
arról nem szabad elfeledkezni, hogy a háttérben álló okokat nem
szüntetik meg. 

R. S. 

Gyógyhírép lélek Gyógyhírép lélek

AA  mmeerreevveeddééssii  zzaavvaarr  ((eerreekkttiilliiss  ddiisszzffuunnkkcciióó))  ttööbbbb  mmiinntt  ffééllmmiilllliióó  mmaaggyyaarr  fféérrffiitt  éérriinn--

ttôô  pprroobblléémmaa..  HHáátttteerréébbeenn  ggyyaakkrraann  hhúúzzóóddnnaakk  mmeegg  oorrggaanniikkuuss  ookkookk::  ppééllddááuull  aa  sszzíívv--

ééss  éérrrreennddsszzeerrii  bbeetteeggssééggeekk vvaaggyy  aa  ccuukkoorrbbaajj eeggyyiikk  ttüünneettee  lleehheett..
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KKuuddaarrcc  aazz  áággyybbaann
PPootteenncciiaazzaavvaarrrraa  ppsszziicchhootteerrááppiiaa

KKoorruunnkk  fféérrffiibbeetteeggssééggee,,  
aazz  eerreeccttiilliiss  ddiissffuunnccttiioo  ééss  aazz  iimmppootteenncciiaa  mmeeggoollddáássaa

––  ggyyóóggyysszzeerr  nnééllkküüll  ––

További információk:

www.szexterapia.hu

Az erectilis disfunctio és az impotencia
még mindig tabutéma a férfiak körében.
Már kezdünk róla beszélni, de inkább
csak szakmai körökben és a médiában. Az
érintett férfiak többsége idegenkedik a
probléma elismerésétôl, a segít-
ségkéréstôl – pedig szakemberek szerint
az esetek nagy részében a jelenség
átmeneti, idejében elkezdett terápiával
kezelhetô, sôt megszüntethetô.

A szexuális teljesítmény csökkenése
vagy elvesztése heves érzelmi, pszichés
reakciót vált ki, melyhez gyakran a
beteg és partnere, valamint a szakem-
berek tájékozatlansága is hozzájárul. A
kétségbeesés korábban arra késztette a
férfiakat, hogy különbözô csodaszerek-
tôl, újabban gyógyszerektôl várják a
megoldást. Ezek eredményessége
vitatható, vagy hatástalanok, de rosszabb
esetben súlyos következményekkel is
járhatnak. Napjainkban a merevedési
zavar és az impotencia kezelésére

hatékony és ártalmatlan megoldás a VEP
készülék mint terápiás eszköz: az alkal-
mazó és partnere megelégedésére
biztosítja az eredményes és harmonikus
szexuális életet. 

A merevedési zavar és az impotencia
nem az öregedés velejárója. A VEP
készülék a jelenség észlelésekor elkez-
dett, majd rendszeres használata vala-
mennyi korcsoportú férfi számára magas
százalékarányban sikeres. Az alkal-
mazásnak nincsen kizáró oka egészséges
férfiaknál, de egyes állandósult meg-
betegedések esetében sem. Ezt igazolták
a franciaországi Lyon városában lévô
Saint-Maurice Klinikán Lavoisier P. pro-
fesszor irányításával végzett vizsgálatok
és a Centre de Recherche sur les
Dysfonctions Sexuelles Clinique szak-
véleménye. Beszámoltak pozitív pszichés
visszacsatolásról is, mely az egyik gyako-
ri kiváltó okot, a sikertelenségtôl való
félelmet oldja.

A használó azt tapasztalja, hogy igen
rövid idô alatt olyan – félóráig is tartható
– mellékhatás nélküli eredmény
mutatkozik, melyet azelôtt el sem tudott
képzelni. Ez oldja a szorongást, növeli az
önbizalmat, a biztonságérzetet.
Rendszeresen alkalmazva lelki és testi
hatása elvitathatatlan: fiatalabbaknál a
penis növekedését eredményezi, míg
késôbb segítségével az atrophia elkerül-
hetô, és a vitalitás az életkor végéig meg-
marad.

A vákuumtechnika elvén mûködô VEP
készülék az Európai Unióban bevizsgált és
forgalmazásra engedélyezett termék,
amely megfelel a 93/42/EEC orvostech-
nikai direktíva elôírásainak.

Tekintse meg filmünket a VEP
készülék használatáról és annak
elônyeirôl! X

Érdeklôdjön, rendelje meg!
E-mail címünk: vepdava@freemail.hu

AA  KKOOCCKKÁÁZZAATTOOKKRRÓÓLL  ÉÉSS  MMEELLLLÉÉKKHHAATTÁÁSSOOKKRRÓÓLL  OOLLVVAASSSSAA  EELL  AA  BBEETTEEGGTTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓTT,,  VVAAGGYY  KKÉÉRRDDEEZZZZEE  MMEEGG  KKEEZZEELLÔÔOORRVVOOSSÁÁTT,,  GGYYÓÓGGYYSSZZEERRÉÉSSZZÉÉTT!!

NNeemmccssaakk  aa  sszzeexxeett  sseerrkkeennttii
Nemcsak szexuális teljesítményjavító a
perui ôserdôbôl származó csodaszer,
a Maca Vibe. 

A macagumót a perui ôslakosok
már régóta igen értékes növényként
tartják becsben. A benne található
számtalan ásványi anyag, vitamin,
valamint a magas energiatartalmú
szénhidrátok megújítják, felfrissítik,
új életerôvel töltik fel a szervezetet.
Magyarországon a Rica Hungária
Kft. által már évek óta for-
galmazott növény gyógy-
erejérôl már eddig is
tudták, hogy fokozza a
nemi vágyat, javítja a potenciát
és a fogamzó képességet, harmonizál-
ja a menstruációs ciklust, csökkenti a vál-

tozó kori tüneteket. Az újabb
orvosi kutatások alapján kiderült,
hogy a tisztán gyógynövények-
bôl készült szer megsokszorozza
az agyi kapacitást, szellemileg
stabilizál és aktivál, csökkenti a
stressz szervezetre gyakorolt
kellemetlen hatásait. A sporto-
lóknak adott tabletták javították
a testi erônlétet, fokozták a
fizikai teljesítményt is. Az újon-
nan megismert hatásoknak

köszönhetôen a Macából készült
terméket a világban egyre több

helyen nem csupán potencia-
fokozó szerként, hanem vitali-
zálóként, szellemi erônlét

javítóként is használják.

KK AA PP HH AA TT ÓÓ   GG YY ÓÓ GG YY SS ZZ EE RR TT ÁÁ RR AA KK BB AA NN   ÉÉ SS   DD RR OO GG ÉÉ RR II ÁÁ KK BB AA NN ..
TT OO VV ÁÁ BB BB II   II NN FF OO RR MM ÁÁ CC II ÓÓ ::   RR II CC AA   HH UU NN GG AA RR II AA   KK FF TT ..   (( 33 66 -- 11 ))   33 77 55 -- 11 00 44 66 ,,   

EE -- MM AA II LL ::   RR II CC AA KK FF TT @@ HH UU .. II NN TT EE RR .. NN EE TT       WW WW WW .. RR II CC AA .. HH UU



AA
lisztérzékenység gyógyszeres terápiával
nem kezelhetô. Egyetlen hatékony mód-
szerrel, élethosszig tartó diétával lehet
csak visszaszorítani – mondja Párkányi
Csilla dietetikus. – A coeliákiásoknak ki
kell iktatniuk a glutént tartalmazó
élelmiszereket az étrendjükbôl. A
betegség diagnosztizálásakor zsírban és

vízben oldódó vitaminokra, illetve vas pótlására is szüksége lehet a
szervezetnek. Sôt az orvosok néhány hónapra laktóz- és zsírmentes
diétát is javasolhatnak. A késôbbiekben viszont már csak arra kell
vigyázni, hogy a beteg elkerülje a búzát,  árpát, rozst és zabot tar-
talmazó élelmiszereket. A lisztérzékenyek étrendjének lényege, hogy
ezeket a gabonaféléket megpróbálják más növényi alapanyagokkal
pótolni. Az alkalmazható nyersanyagok közé tartozik a burgonya, a
rizs, a kukorica és a szója, valamint a sárgaborsó, a bab és a szezám-
mag.

A gliadin adalékanyagként is veszélyt jelenthet. Éppen ezért a
betegek csak akkor egyenek különféle felvágottakat, májkrémeket,
húskrémeket, szalonnaféléket, füstölt húsokat, ha elôzetesen meg-
gyôzôdtek róla, hogy azok állománymódosítóként nem tartalmaz-
nak glutént. A tejtermékek közül a natúr joghurtban, kefirben,

tejfölben és a holland sajtokban is elôfordulhat ez az összetevô – de
nem feltétlenül. A fagylalt-, puding- és levesporok, ételízesítôk, fû-
szerkrémek, a ketchup, a majonéz és a mustár mindenképpen
kerülendôk, ahogyan a jégkrémek is. Az italok közül a malátából
készült pótkávé és a gabonából erjesztett pálinka, sör, vodka, whisky
fogyasztása tilos. A lisztérzékenyek lehetôleg ne fogyasszanak
táplálék-, illetve étrendkiegészítô tablettákat – ezek is tartal-
mazhatják a kerülendô anyagot.

Ha otthoni ételkészítésre vállalkoznak, a diétás kosztot a többitôl
jól elkülönítve állítsák össze. Tartsanak külön edényeket,
evôeszközöket erre a célra. T. A.

Gyógyhírgyógyító konyha 

DDiiééttaa  
lliisszzttéérrzzéékkeennyyeekknneekk

Gyógyhírcsak természetesen!

A talpmasszázs több ezer éves gyógymód, már az ókori
Egyiptomban és Kínában is alkalmazták. A nyugati kultúrákban
az 1910-es évektôl népszerû: egy amerikai fül-orr-gégész, dr.
William Fitzgerald az amerikai indiánok gyógyászati módszere-
it tanulmányozva fedezte fel a modern világ számára.

A reflexológia a testet tíz hosszanti irányú zónára vagy
csatornára osztja. Ezek a lábujjaktól a fejig terjednek, az összes
szervet lefedik. Betegség akkor lép fel, ha a zónák valame-
lyikében zavar keletkezik, vagyis a csatornákban áramló ener-

gia akadályba ütközik. A talpmasszázs ezeket az energiabloká-
dokat oldja fel – állítják a reflexológusok. 

Az ôsi gyógymód alapja az a felismerés, hogy testünk min-
den pontja összeköttetésben áll talpunk egyes részeivel.
Minden szerv reflexzónája azon a lábon található, amelyik
oldalunkon a szerv elhelyezkedik; a páros szervekéi mindkét
lábon, a test középvonalában levô szervek zónái pedig a talpak
belsô oldalán. A fej szerveinél keresztezôdés tapasztalható: a
jobb agyfélteke zónája a bal, az ellentétes oldalé a jobb lábon
van.

Ha valamelyik szervünk nem mûködik tökéletesen vagy
megbetegszik, a talpunkon a megfelelô reflexzóna érzékennyé
válik, sôt gyakran különféle, homok-, rizsszem vagy borsó
nagyságú csomók, csontos kinövések is kitapinthatóak ezeken
a pontokon. A lerakódásokat húgysav vagy más salakanyagok
okozzák. Méretükbôl következtetni lehet a szervezetben lezajló
anyagcsere-folyamatokra, a szervrendszerek mûködésére, az
adott szervek állapotára. (A kényelmetlen cipôk miatt kialakult
elváltozások visszafelé hatnak: a zóna károsításával meg-
betegítik a vele összefüggô szervet is.)

A talpmasszázs a zónák – a talpon található
idegvégzôdések – ingerlésével szabályozza, harmonizálja a
szervezet mûködését. Serkenti a vérkeringést, így felgyorsul a
sejtanyagcsere, a méreganyagok, salakanyagok könnyebben
kiválasztódnak. Normalizálja a vérnyomást, szabályozza a belsô
elválasztású mirigyek mûködését, a nyirokkeringés serkentésével
erôsíti az immunrendszert. Stresszoldó, fájdalomcsillapító ha-
tású.

Sikeresen alkalmazható anyagcsere-betegségeknél,
csökkent hormontermelésnél, pozitívan hat a szív- és érrend-
szeri panaszokra. A reumát, a bôr-, valamint az emésztési és
légzôszervi problémákat is kedvezôen befolyásolja.

T. A.

AA  ttaallpp  rreefflleexxzzóónnááiinnaakk  mmaasssszzíírroozzáássaa

nneemmccssaakk  kkeelllleemmeess  kköözzéérrzzeetteett  bbiizzttoossíítt,,

hhaanneemm ttööbbbbffééllee  bbeetteeggsséégg  ggyyóóggyyííttáássáátt

iiss  sseeggíítthheettii..
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OOrrvvoossllóó  éérriinnttééss
––  aa  ttaallppmmaasssszzáázzss

AA  ggyyóóggyyííttóó  kkoonnyyhháábbaann  mmeeggjjeelleenntt  íírráássookk::
JJaannuuáárr::  TTééllii  hhaarrcc  aa  kkiillóókk  eelllleenn  
FFeebbrruuáárr:: ÁÁllddááss  vvaaggyy  ááttookk  aa  kkoolleesszztteerriinn??  
MMáárrcciiuuss:: TTaavvaasszz  ––  aa  bbööjjtt  iiddeejjee
ÁÁpprriilliiss:: EEppeebbeetteeggeekk  ddiiééttáájjaa  
MMáájjuuss::  VVeesseeddiiééttaa
JJúúnniiuuss::  CCuukkoorr  nnééllkküüll  aa  ggoommbbáákk  eelllleenn
AA  cciikkkkeekk  hhoonnllaappuunnkkoonn  ((wwwwww..ggyyooggyyhhiirr..hhuu))  oollvvaasshhaattóókk  
AAuugguusszzttuussii sszzáámmuunnkk  ttéémmáájjaa::  
SSzzíívvbbaarráátt  kkoonnyyhhaa

• problémás bôrre – irritált bôr, aranyeres panaszok
enyhítésére

• normál bôrre – általános higiénés felhasználásra
• érzékeny bôrre – bôrnyugtató
• gyerekeknek  – gyengéd ápolás B5 provitaminnal

Puha textíliára hasonlító cellulóz alapú kendô �WC-be és emésztô-
gödörbe is dobható � Lebomlik a környezetben � Növényi kivona-

tokkal átitatott kendôk – az összetevôk bôrnyugtató, gyógyító
hatásúak � Használatuk a normál papír kiegészítéseként ajánlott

Kapható a gyógyszertárakban és a hipermarketekben. 
További információ: Marca-Ceys Magyarország Kft. 

06-23-511-430 
2046 Törökbálint, Depo Pf.: 25.

marcaceys@marcaceys.hu

nedves toalettpapírok

Kérdésekkel és receptötletekkel kapcsolatban keresse komáromi 
központunkat, vagy látogassa meg honlapunkat!
Viszonteladók jelentkezését is várjuk!

STAMAG-IREKS KFT.
2900 Komárom

Báthory utca 32.
Tel.:+36 34 343 386
Fax.:+36 34 343 231

E-mail: stamag@t-online.hu
www.stamag-ireks.hu

GLUTÉNMENTES  célliszt kenyerek, 
magvas kenyerek, péksütemények 
és muffin ipari és házilagos elôállításához.

Rimat ÚJ!
A NÉV 

MINÔSÉGET 

JELENT!

AA  ccooeelliiáákkiiaa  eeggyy  ffeellsszzíívvóóddáássii  zzaavvaarrrraall  jjáárróó  ttüünneetteeggyyüütttteess..  

AA    bbúúzzáábbaann,,  rroozzssbbaann,,  áárrppáábbaann  ééss  zzaabbbbaann  lléévvôô gglluuttéénn  eeggyyiikk  aallkkoottóó--

eelleemmee  ((aa  gglliiaaddiinn))  eeggyyeesseekknnééll  ssúúllyyoossaann  kkáárroossííttjjaa  aa  bbééll  nnyyáállkkaahháárrttyyáájjáátt..  



Gyógyhírrejtvény
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Gyógyhírválaszol a pszichológus

NNyyuuggooddttééjjsszzaakkáákk

AA
hhoz,  hogy bírjuk a mindennapi stresszt, az
igénybevételt, alapvetô, hogy rendszeresen
pihenjünk. Szakértôk szerint egy
egészséges felnôttnek napi nyolc óra alvás
szükséges a regenerálódáshoz. Aludni biza-
lom – fogalmaz dr. Bódizs Róbert, a
Semmelweis Egyetem Magatar-
tástudományi Intézetének alváskutatója. A

szakember azt is elmagyarázza, hogy ez pontosan mit jelent: 
– Alváskor feladjuk azt a képességünket, hogy a környezeti

jelenségekre reagáljunk. Ez elképzelhetetlen anélkül, hogy jól és biz-
tonságban éreznénk magunkat. Ha ez a bizalom megroggyan, akár
áttételesen is, például azért, mert életvezetési válságban van valaki, és
emiatt nem tudja magát elengedni, ennek következményeként
alvásproblémák keletkezhetnek.  

A leggyakrabban álmatlanság (inszomnia) alakul ki, az
alvászavarok köre azonban ennél sokkal szélesebb. Az alvás alatti
légzésproblémák (apnoe), a mozgási rendellenességek (paraszom-
niák), mint például az alvajárás, a rémálmok, a fogcsikorgatás, az
alvás közbeni beszéd szintén olyan tünetek, amelyekkel szakember-
hez kell fordulni. A kivizsgálás egy beszélgetéssel kezdôdik, amelynek
során igyekeznek kideríteni, hogy van-e az alvászavarnak valamilyen
fizikai oka, ennek kezelése a megfelelô szakorvos feladata.

Az álmatlansággal küzdôk számára kézenfekvô, hogy bekap-
nak egy altatót, amely alvást indukál, ez azonban tartósan nem
megoldás. A gyógyszert csak bizonyos ideig lehet szedni, és az
álmatlanság hátterében álló lelki okokat nem szünteti meg. Pedig
ezek felfejtése a kulcsa a gyógyulásnak.

– Általában elôször valamilyen érzelmi egyensúlyvesztés
következik be, amelynek nyomában álmatlanság alakul ki –
mondja dr. Bódizs Róbert. – A kialvatlanság azonban újabb
stresszt okoz, így tehát kialakul egy ördögi kör, amelybôl nehéz
kitörni. A megoldást az éber állapot rendbe tétele jelenti, mert az
okok ott gyökereznek. 

Miközben a pszichológus megoldja az ébrenlét problémáját,
megtanítja a páciensnek azokat a technikákat, amelyek segítik az
elalvást. Többféle módszer létezik, mindenkinél más válik be.
Közös vonásuk, hogy az elalvást térben és idôben eltávolítják az
alapproblémától.

– Fontos, hogy a terápia során az ágy és az elalvás összekap-
csolódjon a páciens agyában. Ezért tanácsoljuk például azt, hogy
az ágyat csak alvásra használja, s ha nem sikerül lefekvés után
elaludnia, inkább keljen fel, menjen át másik helyiségbe, olvasson,
vagy találjon valamilyen elfoglaltságot, és csak akkor próbálkoz-
zon újból, ha álmosnak érzi magát. 

Rozgonyi Sarolta

HHaa  rreennddsszzeerreesseenn  nneehheezzeenn  ttuudduunnkk  eellaalluuddnnii,,  hhaa  úúggyy  éérreezzzzüükk,,  nneemm  ppiihheennttüükk  kkii

mmaagguunnkkaatt,,  éérrddeemmeess  aazz  ookkookknnaakk  uuttáánnaajjáárrnnii,,  mmeerrtt  aazz  aallvváásszzaavvaarr  mmeeggsszzüünntteetthheettôô..

MMiinnddeenneekkeellôôtttt  nnéézzzzüünnkk  lleellkküünnkk  mmééllyyéérree,,  mmeerrtt  aallvváássuunnkk  mmiinnôôssééggee  ééss  ppsszziicchhééss

áállllaappoottuunnkk  kköözzöötttt  sszzoorrooss  aazz  öösssszzeeffüüggggééss..
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SSUUDDOOKKUU

Töltse ki a hálózatot úgy,
hogy minden sorban és
oszlopban, valamint a
3x3-as mezôkben az 1 és
9 közötti számok csak
egyszer szerepeljenek!
Megfejtésként a színnel
jelölt négyzetekben levô
számokat – oszlopon-
ként balról jobbra halad-
va – kell beküldeni.
Júliusi megfejtôink között a Hawaiian Tropic ajándékát sorsoljuk ki. Kérjük,
a megfejtéseket 2006. július 28-ig küldjék el szerkesztôségünkbe nyílt
postai levelezôlapon vagy e-mailen. Cím: 1139 Budapest, Üteg u. 49.
E-mail: rejtveny@gyogyhir.hu

JJúúnniiuussii  sszzáámmuunnkk  hheellyyeess  mmeeggffeejjttéésseeii  aa  kköövveettkkeezzôôkk  vvoollttaakk::  CClliinniiaannss,,  ggoonnddttaallaann  nnaappoozzááss

((sskkaannddiinnáávv));;  33449944 ((ssuuddookkuu))..  AA  CClliinniiaannss  SSuunn  aajjáánnddéékkccssoommaagg nnyyeerrtteessee::  FFeekkee  SSzziillvviiaa,,  DDéévvaavváánnyyaa..

AA HHéélliiaa--DD aajjáánnddéékkáátt  nnyyeerrttee::  MMoorrvvaaii  DDáávviidd,,  GGyyöönnggyyöösshhaalláásszz..  GGrraattuulláálluunnkk!!

E havi skandináv rejtvényünk fôsoraiból a Hawaiian Tropic termékeirôl tudhatunk meg vala-
mit. Júliusi megfejtôink között egy értékes Hawaiian Tropic ajándékot sorsolunk ki. 
Kérjük, a megfejtéseket 2006. július 28-ig küldjék el szerkesztôségünkbe nyílt postai 
levelezôlapon vagy e-mailen. Cím: 1139 Budapest, Üteg u. 49. E-mail: rejtveny@gyogyhir.hu

Barnuljon természetesen a Hawaiian
Tropic trópusi növények, gyümölcsök
kivonataiból készült napozószereivel.



Március elején érkezett a hír arról, hogy az
Országos Egészségügyi Pénztár további
2000 daganatos beteg ingyenes vizsgálatát
teszi lehetôvé a ma meglévô legkorszerûbb
rákdiagnosztikai eljárással, a PET/CT-vel. 

A PET/CT vizsgálat más eljárásoknál
pontosabban jeleníti meg a szervezetben
történô elváltozásokat, segíthet a korai felis-
merésben és az esetleges áttétek, illetve az
elsôdleges daganatok megtalálásában is –
mondja dr. Lengyel Zsolt, a Pozitron-
Diagnosztika Kft., az egyik budapesti PET/CT
központ fôorvosa.  
– Hogyan kérheti valaki ezt a vizsgálatot?
– Nem a betegnek, hanem kezelôorvosának

kell kérvényeznie a vizsgálat elvégzését. A
kérvény egy szakemberekbôl álló bizott-
sághoz jut el, akiknek azt kell megítélniük,
hogy az adott betegnél a PET/CT vizsgálat
valóban segít-e a betegnek abban, hogy a
mûtétet vagy a felesleges kezelést elkerülje. 

– Ha valakinek pozitívan bírálják el a
kérvényét, mennyi ideig kell várnia vizs-
gálatra?

– A szakmaközi bizottság 72 órán belül
elbírálja a kérvényt, s mi ezután nagyon
gyorsan tudunk idôpontot adni. Gyakor-
latilag egy hét leforgása alatt a beteg,

illetve orvosa kezében lehet a vizsgálat
eredménye. 

– Az elôbbiekbôl úgy tûnik, egyelôre „csak”
a súlyosabb esetek kerülnek a bizottság
elé, tehát a betegségek nagyon korai sza-
kaszban történô kimutatására még várni
kell. Legalábbis, ami a finanszírozott vizs-
gálatokat illeti…

– Valóban. A keretet az igazoltan daganatos
betegek vizsgálatára „tartják fenn”.

– Tb-támogatás nélkül is igénybe vehetô a
vizsgálat?

– Természetesen.
Amennyiben valaki
szeretné kivizsgál-
tatni magát, meg-
teheti, erre több
lehetôsége is van.
Egyrészt igénybe
vehetô a szol-
gáltatás egészség-
pénztárakon ke-
resztül. Emellett a
Pozitron-Diagnosz-
tika Közhasznú
Alapítvány is igyek-
szik résztámoga-
tást nyújtani a szo-

ciálisan rászorulóknak. Ezért a tavalyi
évben is mintegy 600 beteg vizsgálatát
segítette. A korai diagnosztikára érkezô
páciensek egészségtudatos életük
részeként vizsgáltatják ki magukat, tudván
azt, hogy minél korábbi szakaszban
fedezünk fel egy onkológiai meg-
betegedést, annál nagyobb a gyógyulás
esélye.

Pozitron-Diagnosztika Kft. 
PET/CT Központ 

1117 Budapest, Hunyadi J. út 9. 
Telefon: 36-1-505-8888; 

Fax: 36-1-505-8889; www.pet.hu 

Gyógyhírbabákról Gyógyhíra gyógyszerész válaszol
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AA  ffooggyyóókkúúrrááss  

A patikákban és gyógynövényboltokban a
fogyást elôsegítô készítmények széles
skáláját találjuk.

Egyesek gátolják a táplálékkal bevitt
zsír felszívódását. Mások gyorsítják és nö-
velik a szervezet energiafelhasználását,
vagy az idegrendszerre hatva csökkentik az
éhségérzetet. 

Azonban akármelyik készítményt
választjuk, mozgás és diéta nélkül egészen
biztosan hatástalan marad. Ha lelkileg
felkészülünk, és idôt is szakítunk megfelelô
testedzésre, odafigyelünk étkezésünkre,
jöhet a megfelelô készítmény kiválasztása.
Ezek tájékoztatói, használati javaslatai,
illetve a kezelôorvos vagy a gyógyszerész
tanácsai segíthetnek a jó választásban.

Ne felejtsük: a hízással és a fogyással
a bôrünket is próbára tesszük. Mind a
hirtelen fogyás, mind a hirtelen hízás a
bôr kötôszöveteinek szakadását okozhat-
ja, kialakulhatnak striák, csíkok,
egyenetlenségek a bôrön, illetve létre-
jöhet a narancsbôr. Gondoljunk ezek
kialakulásának megakadályozására,
mielôtt drasztikus fogyókúrába kezdünk.

Narancsbôr kialakulása ellen sokféle
készítmény kapható a patikákban.
Léteznek karcsúsító krémek, gélek,
melyek kívülrôl hivatottak segíteni a
fogyást.

Dr. Sánta Zsuzsa szakgyógyszerész
Dunapart Patika 06-20-9558-507

ÚÚjj  rroovvaattuunnkkbbaann  ggyyóóggyy--

sszzeerréésszzüünnkk,,  ddrr..  SSáánnttaa

ZZssuuzzssaa  vváállaasszzooll  kkéérrddéé--

sseeiikkrree..  TTööbbbb  oollvvaassóónnkk

kkéérréésséérree  ee  hhaavvii  ttéémmáánnkk::

MMeellyyiikk  aazz  aa  ffooggyyóókkúúrrááss

kkéésszzííttmméénnyy,,  aammeellyyttôôll  aa

lleeggrröövviiddeebbbb  iiddôônn  bbeellüüll  aa

lleeggttööbbbbeett  lleehheett  ffooggyynnii??

AAlllleerrggiiáábbóóll  

MM
íg az anyaméhben a bababôr külön-
leges védelmet élvez, addig a születés
utáni idôszakban sérülékennyé, szinte
védtelenné válik a külvilág sokféle
támadásával szemben. Ez ter-
mészetes, hiszen idô kell az új
környezet megszokásához, a bôr
védekezô rendszerének munkába

állásához. Fenyvessy Katalin dermatológus szerint a csecsemô- és
gyermekkori bôrproblémák közül egyik leggyakoribb betegség az
ekcéma. A kezdeti gyulladásos tünetek, a bôrpír és viszketés
orvoslás híján hamarosan elfajulhatnak; vizesedés, pörkösödés, a
sebek levedzése jelenik meg, mégpedig a test egyre nagyobb
felületén.  Gyakori lehet a sebek felülfertôzése, vagyis szinte „nyi-
tott kapukon” át hatolhatnak be egyéb kórokozók is a szervezetbe.
Az ekcémás tünetek a 0–3 éves korosztály 10-12 százalékát sújtják.
Okozói lehetnek az élelmiszerallergia, a nem megfelelô fürdetô- és

bôrápoló készítmények, valamint a csecsemôholmik mosására,
öblítésére használt szerek. 

A csecsemôknél kevésbé, a nagyobbaknál viszont egyre
gyakrabban a bôr allergiás tünetei légúti allergiával is társulnak. 

Azokat a gyerekeket, akiknél jelentkeztek már hasonló tünetek,
óvni kell az uszodától, a tartós napfénytôl, a hosszadalmas
fürdôzéstôl, a szúrós gyapjúpulóverektôl, a mûszálas ingektôl,
nadrágocskáktól. Ruhanemûjüket érdemes mindig a család
szennyesétôl elkülönítve, és kizárólag a babák bôrét kímélô mosó-
porral, öblítôvel mosni. Mindenképp kerülendô a fehérítôszer, az
erôsen illatosított, felnôtteknek való öblítô. Már az elsô tünetek
megjelenésénél érdemes felkeresni a szakorvost. L. I.

AA  ccsseeccsseemmôôkk  ééss  aa  hháárroomm  éévveenn  aalluullii  ggyyee--

rreekkeekk  bbôôrree  kküüllöönnöösseenn  nnyyáárroonn,,  ddee  aa  ttööbbbbii

éévvsszzaakkbbaann  iiss  ffookkoozzootttt  ffiiggyyeellmmeett  iiggéénnyyeell

aazz  ééddeessaannyyáákkttóóll..  SSeellyymmeess,,  ppuuhhaa  ffeellüülleettee

ssookkkkaall  sséérrüülléékkeennyyeebbbb,,  éérrzzéékkeennyyeebbbb,,  mmiinntt

aa  nnaaggyyoobbbbaaccsskkáákkéé  vvaaggyy  aa  ffeellnnôôtttteekkéé..
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sszzeerreekkrrôôll

Megjelent Magyarországon a Norit Baby
hipoallergén babamosószer, az Európai
Unióban a finommosószerek specialistá-
jaként már jól ismert Norit termékcsalád
tagja.

A Norit Baby gondosan tisztítja és
ápolja a ruhákat, amelyek a kisbaba
érzékeny bôrével érintkeznek. Kímé-
letessége annak köszönhetô, hogy köny-
nyen kiöblíthetô, enyhén illatosított for-
mulája nem tartalmaz semmiféle
színezô- vagy illatanyagot, amely bôrir-
ritációt vagy allergiát okozna. A Norit
Baby mosószer kézi és gépi használatra
alkalmas, és hideg vízben használható.

ffeerrttôôzzééss

HHIIPPOOAALLLLEERRGGÉÉNN BBAABBAAMMOOSSÓÓSSZZEERR

IInntteerrjjúú  ddrr..  LLeennggyyeell  ZZssoolltt  ffôôoorrvvoossssaall
CCssúúccsstteecchhnnoollóóggiiaa  aa  rráákkddiiaaggnnoosszzttiikkáábbaann




