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✽Szokatlan 
találkozás   
Interjú Gregor Bernadettel

Óvatosan  
a szabadban!

Ezt a Gyógyhír Magazint 
 mi ajándékoztuk Önnek:

Egyedül 
veszélyes!  
A szinglilét
kockázatai

Intim gondok – a hüvelygomba
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Országos repre-

zentatív követéses 

vizsgálatainkból 

kiderül: a szingli 

férfiaknak há-

romszor nagyobb 

az esélyük, hogy 

fiatalabban meg-

haljanak, mint 

azoknak, akik házasságban élnek. Ennek 

oka, hogy az erôsebbik nem tagjainak 

érzelmi intelligenciája általában kevésbé 

erôs, mint a nôké, és a szociális hálójuk is 

gyengébb. Különösen az olyan maszkulin 

társadalmakban, mint a magyar – nyilat-

kozta lapunknak Skrabski Árpád szocioló-

gus. Késôbb a tudós kifejti, a férfiakat már 

kicsiként versengésre, hajtásra nevelik, épp 

ezért, ha lemaradnak a küzdelemben, az 

jobban megviseli ôket a hölgyeknél.

Ráadásul érzelmeiket el kell titkolniuk, nem 

szabad sírniuk, mindig erôt kell mutatniuk. 

S hogy milyen árat fizetnek mindezért? 

A tudós szerint a következmények között 

szerepel a krónikus stressz, ami gyengíti 

az immunrendszer mûködését, szív- és ér-

rendszeri problémákat, daganatos megbe-

tegedéseket okoz, ráadásul a fertôzésekkel 

szemben is védtelenebbé válik tôle a szer-

vezet. Akik pedig a krónikus stressz miatt 

huzamosabb ideig depressziós tünetektôl 

szenvednek, nagyobb valószínûséggel ha-

marabb halnak meg, mint a lelkileg stabil, 

kiegyensúlyozott emberek. A depressziós 

szimptómák sorában pedig  jelentkezhet a 

kilátástalanság érzése, az önvád, vagy akár 

öngyilkossági gondolatok. 

Azt hiszem, e felsorolás végére már csak 

egy kérdés hiányzik. Tulajdonképpen miért 

is a férfiak az erôsebbik nem?
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GYÓGYHÍR  Ép lélek

E
lôzô számainkban már bemutattuk dr. 
Edward Bach munkásságát. Ezután meg-
ismertettük Önökkel módszerének egyik 
folytatóját, a francia DEVA Laboratóriu-

mot, amely nem állt meg dr. Bach hagyatékánál, 
hanem követte a mai társadalomban fellépô vál-
tozásokat.

A természet törvényeitôl és ciklusaitól való 
eltávolodás súlyos következményeit viseli ma az 
emberiség.  A kor emberének zaklatott lelkiálla-
potához a DEVA új eszenciákat kísérletezett ki, s 
a pszichológia korszerû módszereit (enneagram, 
családfa-felépítés, biológiai kódmegfejtés, NLP 
stb.) használja fel a szerek kiválasztásában. 

Ezúttal szeretnénk Önöknek a Bach-virágterá-
piát közelebbrôl bemutatni.

Az idôk során többszörös változáson esett 
át az emberi gyógyítás. Míg az ókorban még az 
„egészség” szó a test és lélek egységét jelentet-
te, addig a modern korban ezt szétválasztották. 
Az anyagelvû szemlélet következménye a testre és 
lélekre „szakosodás”, vagyis e két terület külön-
válása a gyógyításban.

Voltak orvosok, akik ebbe a szakadás-
ba nem nyugodtak bele, mert érzékelték a 
mindent átható rezgések világát, és ebbôl 
kiinduló gyógymódok után kutattak. Így 
alapozta meg Hahnemann (1755–1843) a 
homeopátia törvényeit. Az alkalmazott sze-
rekben egy bizonyos hígítás után már nem 
mutatható ki az eredeti hatóanyagból egyet-
len molekula sem, a szer hatékonyságát azon-
ban senki sem vitatja, mivel a mai tudomány is 
már bebizonyította, hogy a rezgések továbbít-
ják a terápiás üzenetet.

Dr. Edward Bach (1886–1936), aki homeopa-
ta orvos is volt, továbbgondolta e rezgésen alapu-
ló módszert. Mivel szorosan kötôdött a természet-
hez és nagyon intuitív ember volt, megállapította, 
hogy minden testi betegség gyökere a lelki egyen-
súly felbomlása.  Úgy gondolta, hogy olyan finom 
rezgésû, egyszerû készítményeket kell elérhetôvé 
tennie az emberek számára, melyek ezt a fel-
bomlott egyensúlyt helyre tudják állítani. Számára 
egyértelmûvé vált, hogy környezetünk virágainak 
rezgései harmonizáló hatással vannak lelkünkre. 
Orvosi praxisa során felismerte, hogy negatív érzé-
seinket hét csoportba lehet beosztani, melyek: A 
Félelem és a biztonságérzet hiánya, A jelen iránti 
érdeklôdés hiánya, Kétely és bizonytalanság, Véle-
ményekre és hatásokra való fokozott érzékenység, 
Csüggedtség-depresszió, Magány és Másokért 
való aggodalom. Az általa késôbb kikísérletezett 
38 virágeszenciát besorolta ezekbe a  kategóriák-
ba. Rendszerével megkönnyítette az öngyógyítást, 
mivel a lelki problémák felismerése egyszerûbbé 
vált. Gondolkodásában odáig jutott, hogy tes-
ti betegségeink megelôzhetôk, ha lelki bajainkat 
idôben érzékeljük, tudatosítjuk és orvosoljuk. 

Tehát a virágeszencia-terápia célja érzelmi vi-
lágunk egyensúlyának helyreállítása, mely ily mó-
don kihathat a testi bajokra is.

A DEVA Laboratórium szereibôl most figyel-
mükbe ajánlunk egy olyan összetett készítményt 
(Feltöltôdés), amely mostani zaklatott világunkban 
mindenki számára gyógyír lehet…

Kapható gyógyszertárakban, ajánlott fogyasz-
tói ára 2590 Ft.

Bach-virágterápia III.
 virágeszenciák,  

a lélek harmonizálói
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Tisztelt Olvasónk!
tájékoztatjuk, hogy internetes portálunkon (www.gyogyhir.hu) elindítottuk 

Gyógyhír klinikánkat,  
ahol szakorvosaink online módon válaszolnak kérdéseikre.

(Az eddigi kérdések és válaszok is megtekinthetôk.)

Természetesen lehetôség van
hagyományos módon is kérdezni:

levélben: Gyógyhír Magazin 1139 Budapest, Üteg u. 49.
telefonon:

- Pszichiáter: Dr. kökényes Marianna - 06-20-330-3044
- Gyermekorvos, fitoterapeuta: Dr. Pozsonyi Györgyi - 06-30-308-3451
- Szülész-nôgyógyász: Dr. vámosi Béla - 06-20-535-3710
- Reumatológus: Dr. szentiványi Csilla, 06-30-449-3818

e-mail-ben: gyogyhir@gyogyhir.hu

Látogassa meg Ön is a Gyógyhír klinikát!



GYÓGYHÍR  Elôzzük meg!
Írta: Kolimár Éva

Intim gondok – 
természetes egyensúly 
Testünkben számos mikroorganizmus él, ezek al-
kotják a szervezet állandó flóráját. Ezek a szemmel 
láthatatlan élôlények a bôrön, a szájüregben, a felsô 
légutakban, a belekben, a hüvelyben lakoznak anél-
kül, hogy betegséget okoznának. Sôt, ez az állandó 
flóra védi a szervezetet a kórokozókkal szemben.

S
zervezetünk „jótékony társbérlôinek” megfelelô létszáma és aránya 
szükséges az egészséges mûködéshez. Ha ez a természetes egyensúly 
felborul, kellemetlen tüneteket okoz. Különösen kínos, ha a panasz az 
intim testtájakat érinti. A hüvelygombásodást égetô érzés, kínzó viszke-

tés, szokatlan színû és állagú folyás jelzi. 
– A hüvelygomba nagyon gyakori, átlagosan minden ötödik-tizedik páciens 

ilyen panasszal jelentkezik – mondja dr. Csermely Gyula, a Rózsakert Medical Cen-
ter szülész-nôgyógyász fôorvosa. – A kórokozó, a candida jelen van a szervezet-
ben, gondot akkor okoz, ha valamilyen körülmény elôsegíti az elszaporodását. 
Ilyen lehet például az immunvédekezés meggyengülése, a stressz, a nem megfele-

lô tisztálkodószerek, valamilyen krónikus betegség. Bizonyos gyógyszerek, például 
szteroidkezelés vagy antibiotikum-kúra ugyancsak hozzájárulhat a természetes 
egyensúly felborulásához. Ha megbomlik a hüvelyflóra összetétele, a candida el-
szaporodhat, és kialakul a fertôzés. 

A gombás panaszok kezelésére sokféle készítmény és megbízható terápia lé-
tezik, az orvos választhat a lokális (hüvelykúp, -tabletta, a külsô nyálkahártya, a bôr 
viszketését csökkentô krém), illetve a szájon át szedhetô gyógyszerek között.

– Különbözô elôírások vannak arra, hogy szükséges-e egyidejûleg a partnert 
is kezelni. Férfiaknál a gombásodás hasonló tüneteket okoz: égô, viszketô érzés-
rôl számolnak be a páciensek, bár tünetmentesen is hordozhatják a kórokozót. 
Ezért én úgy gondolom, hogy a pácienst a partnerével együtt szükséges kezelni 
– mondja a szakorvos. – Azt szoktam tanácsolni, hogy a néhány napos gyógy-
szeres terápia alatt mellôzzék a szexuális életet. Ezután egy ideig elônyös lehet az 
óvszer használata, mert elôsegíti a hüvely normális baktériumflórájának helyre-
állítását. Ha valakinek nehezen gyógyuló vagy ismételten visszatérô gombás be-
tegsége van, érdemes más hatóanyagú készítménnyel kezelni, mert lehet, hogy 
az addig alkalmazott szer az adott gombafajtára hatástalan. De ez a tünet arra 
is utalhat, hogy a panaszok hátterében más betegség, például diabetes áll, ami 
kivizsgálást tesz szükségessé.
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✽A fehér ruha 
megvéd

A kellemetlen tünetek elkerülhetôk vagy mér-
sékelhetôk a helyes ruhaviselettel is. Napon 
tartózkodáshoz ajánlott a  fehér, természe-
tes anyagból készült ruházat. A fejet szellôs 
szalma- vagy vászonkalappal, világos színû 
vászonsapkával védhetjük a napszúrástól. 2007. június

2007. június 30-ig féléves             elôfizetést nyerhet,

„Ilyen jó csak 
egyszer történhet a lábával”

Hányszor kell kezelni a láb gombás fertôzését? Mostantól csak egyszer! Mert megérke-

zett a Lamisil 1x.  Forradalmian új és hatékony készítmény, mely a bôrön tartós filmréteget 

képezve egyetlen használattal megszüntetheti a láb gombás fertôzését.

Hogyan alkalmazzuk? A készítményt mindkét lábfejen kell alkalmazni, még abban az 

esetben is, ha a gombás bôrfertôzés jelei csak ez egyik lábfejen mutatkoznak. A lábfejre 

kent gyógyszer gyorsan, 1-2 perc alatt megszárad és vékony filmréteget képez. A gyógy-

szeres tubus tartalma mindkét lábfej kezelésére elegendô.

Mikor alkalmazzuk? Fürdést vagy lábmosást követôen száraz bôrön alkalmazzuk.  A 

legjobb eredmény elérése érdekében a lábakat nem szabad megmosni vagy bevizezni az 

alkalmazást követô 24 órán keresztül. Ne ismételje meg a kezelést ! 

És a kezelés után? Az egyszeri kezelés után a fertôzött területen a LAMISIL 1x gomba-

ölô hatása azonnal megkezdôdik. A bôrön vékony filmréteg képzôdik, melybôl a hatóanyag 

a bôrbe kerül, és ott több napig gombaölô hatást biztosít. Néhány napon belül jól látható 

javulás kezdôdik, de a bôr maradéktalan regenerálódása 4 hétig is eltarthat. 

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

Óvatosan a napon!
Az erôs nyári napsugárzást nem kell feltétlen elkerülnünk, csak 
fontos betartanunk a mértékletességet, ügyelnünk kell a helyes 
táplálkozásra, a jó fizikai kondíció megôrzésére. 

A
mióta közismertek a nap UV-sugár-
zásának ártó hatásai, nyáron sokan 
félnek a szabadban tartózkodástól. 
Mások kizárólag a magas faktor-

számú napozó készítményektôl várják a védel-
met. Dr. Nagy Zsuzsanna bôrgyógyász szakorvos 
mindkét véglettôl óv, mert az emberi testnek 
szüksége van a napsugarak jótékony hatására, 
a különféle napozó készítmények pedig hiába 
magas faktorszámúak, önmagukban nem nyúj-
tanak elegendô védelmet. 

Bôrvédô gyümölcsök
A közismert napozási alapszabályokon kívül 
(reggel tíz és délután három között kerüljük a 

tûzô napot, víz mellett  félárnyékban napoz-
zunk) több dologra kell figyelni. Például a táplál-
kozásra, a testi kondícióra is. Aki friss, leginkább 
nyers zöldségekben, gyümölcsökben gazdag ét-
rendet követ, és általános egészségi állapota jó, 
kevésbé van kitéve a leégésnek. A zöldségek, 
gyümölcsök közül azok a leghasznosabbak, 
amelyek karotinoidokban gazdagok, vagyis a 
sárgarépa, sárgadinnye, sárgabarack, sütôtök. A  
többségük  védô antioxidánsokat is tartalmaz.

Beburkolja a DNS-t
Jó szolgálatot tehetnek a patikákban és a bio-
boltokban kapható, komplex karotinokat tar-
talmazó kapszulák. A Cassia Alata nevû trópusi 
gyógynövény kivonatából készülô krém hatása 
különbözik más, napozás ellen védô krémeké-
tôl. Nem az UV-sugárzást szûri ki, hanem a bôr  
sejtjeinek DNS-ét védi, hatóanyaga védôburkot 
képez körülöttük. A nem kívánt bôrpír elkerü-
lésére érdemes a tradicionális UV-szûrôs készít-
ményeket és a DNS-védô készítményt egyszerre 
használni. Az UV-szûrôs készítményeket kevés 
naponta egy-két alkalommal felkenni, mert 
védô hatásuk két óra alatt elvész. Gyakorta is-
mételni kell a test átkenését. 

Természetes gyógymód
Leégéskor jó hasznát vehetjük a népi receptnek, 
a hûtô, nyugtató érzést kifejtô tejföl- vagy jog-
hurtpakolásnak, illetve a patikákban kapható, 
ilyen célra kifejlesztett készítményeknek.  Mindig 
vegyük  figyelembe  az egyéni bôrtípust, mert a 
világos hajúak/bôrûek hamarább leégnek.  

Írta: L. I. 
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A Lamisil 1x 1% külsôleges oldat. Terbinafin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. Lam159/apr07

az egészséggel
kapcsolatos további

hasznos cikkeket olvashat 
honlapunkon:
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SzÍvüGyE A SzÍvE?
a BérEs EGészséG HUNGarIkUM PrOGraM E HavI téMÁJa: 

a szÍv- és érrENDszErI BEtEGséGEk
A Béres Egészség Hungarikum Program azért 
jött létre, hogy Magyarország Európa egyik 
legbetegebb nemzetébôl az egyik legegészsé-
gesebbé válhasson. Most induló rovatunkban 
havonta körbejárunk egy-egy sokakat érintô 
betegséget, hogy eloszlassuk a tévhiteket, és 
feloldjuk az ellentmondásokat. E havi témánk 
a szív- és érrendszeri betegségek.
Bizonyára az Ön családjában is elôfordult már a 
szív- és érrendszeri betegségek valamelyike (ma-
gas vérnyomás, koronáriabetegség, szívinfarktus, 
agyvérzés, szívelégtelenség, perifériás erek beteg-

sége). Ennek ellenére szinte senki nem tesz azért, 
hogy megelôzze a szív és az érrendszer gyakran 
súlyos következményekkel járó megbetegedéseit!
A Béres Egészség Program kezdeményezésére 
végzett kutatásban a résztvevôk 24%-a még so-
sem ellenôriztette vérnyomását vagy koleszterin-
szintjét, holott a megkérdezettek közül minden 
negyedik ember magas vérnyomásban szenved!
•  A vérnyomás és a koleszterinszint mérése éven-

te egyszer ajánlott, még akkor is, ha fiatalok és 
egészségesek vagyunk.

•   Ha magas vérnyomást mérünk, záros határidôn 

belül ellenôriztessük szakemberrel újra, mert 
egy mérésbôl nem vonható le szakszerû követ-
keztetés. 

A megkérdezettek szerint a szív- és érrendszeri 
betegségek legfôbb kiváltó oka a stressz (30%), 
ezt követi a dohányzás (26%), a helytelen táplál-
kozás (17%) és a mozgásszegény életmód (15%). 
A magas vérnyomás legfôbb kiváltó okának is a 
stresszt tartották (51%), ezt követi a helytelen 
táplálkozás (20%). 
A kardiovaszkuláris betegségek 30-40%-áért elsô-
sorban a helytelen táplálkozás a felelôs. Hazánk-
ban fôleg a kevés gyümölcs- és zöldségfogyasztás, 
illetve a koleszterinben, a telített és a transz- 
zsírsavakban gazdag ételek okoznak problémát. 
a Béres Egészség Hungarikum Program szív- 
és érrendszeri betegségek szakértôje: Prof. 
dr. ferdinandy Péter, a szegedi tudomány-
egyetem Biokémiai Intézet kardiovaszkuláris 
kutatócsoportjának vezetôje.

Mi az az Omega-�?
a felmérésben résztvevôknek csak 40%-a hallott az Omega-3 zsírsavról, holott ez a leg-
fontosabb táplálékkiegészítô a koronáriabetegségek megelôzésére és kezelésére. Csök-
kenti a vérben a koleszterin és az egyéb zsírok koncentrációját, javítja az erek rugal-
masságát, megelôzi a magas vérnyomást, gátolja az érelmeszesedés kialakulását, ezáltal 
csökkentve a szívinfarktus kialakulásának esélyét. 
az Omega-3 zsírsavak elsôdleges állati eredetû forrása a hal.

MEGELôzÉS, PREvENcIÓ – DE MI IS Az?
Az, hogy az egészség érték, többé-kevésbé 
rögzült már a fejünkben, de azzal kapcsolat-
ban, hogy meg is kellene ôriznünk, sokunk-
nak csak halvány elképzelései, illetve kifogá-
sai vannak idô- és pénzhiányra hivatkozva. 
Bár körülöttünk egyre több minden szól a he-
lyes étrendrôl, a sport, a szûrések fontossá-
gáról, vagy nem értjük pontosan, mit takar-
nak ezek az életmentô fogalmak, vagy csak 
lusták vagyunk lépéseket tenni egészségünk 
érdekében. vajon miért?

Ezekre a kérdésekre keresett választ az a kutatás, 
amelyet a Béres Egészség Hungarikum Program 
megbízásából 2007 elején a TNS Hungary végzett. 
A felmérés a magyar egészségtudatot térképez-
te fel, elsô ízben készült ilyen egészségindex. A 
statisztikák igazolták, hogy az egészségtelenség 
hungarikum hazánkban, és meglepô ellentmon-
dásokra is fény derült. A Béres Egészség Hungari-
kum Program éppen ezeket igyekszik feloldani, és 
felhívni a figyelmet arra, hogy egészségünk meg-
ôrzéséért mi magunk tehetünk a legtöbbet. 
A kutatásban megkérdezettek 55 százaléka pél-

dául még sosem hallotta azt a kifejezést, hogy 
prevenció. A válaszadók tisztában voltak azzal, 
hogy a betegségmegelôzés érdekében fôként 
önmaguk tudnának tenni, pár kérdéssel késôbb 
viszont sokan már úgy gondolták, hogy az egész-
ség anyagi körülmények függvénye, vagy pedig az 
országos egészségügyi ellátórendszert hibáztatták 
a magyar lakosság siralmas állapotáért. Az igazság 
az, hogy az emberek nagy része sajnos egyáltalán 
nem foglalkozik a betegségek megelôzésével. 

Mi a prevenció? 
A szó hallatán a legtöbben még ma is az egész-
ségügyre, ezen belül a szûrôvizsgálatokra asszoci-
álnak, pedig a prevenció valójában ennél sokkal 
többet jelent! A megelôzésnek három szintje van, 
nézzük egy példán keresztül! A csontritkulás pri-
mer prevenciója – a fiatal felnôttkor végéig ter-
jedô idôszakban – a maximálisan elérhetô csont-
tömeg kialakítása helyes étkezéssel és mozgással. 
Tehát az elsôdleges megelôzésrôl mondható el 
leginkább az, hogy a tényleges egészségmegôr-
zést szolgálja. A másodlagos prevenció a szûrés, 
a csonttömeg mérése csontsûrûség-vizsgálat so-

rán. Azaz a tünetek már jelen vannak, a kóros 
eltérések célzott vizsgálattal már fellelhetôek, de 
a betegség még nem alakult ki. A harmadlagos 
prevenció pedig a már meglévô csontritkulás-be-
tegség esetén a patológiás törések megelôzésére 
való törekvés. 

a Béres Egészség Hungarikum Program preven-
cióval kapcsolatos kutatási eredményeit kom-
mentálta: Dr. Gajdács Ágnes, a Magyar Orvosi 
Wellness és Prevenciós társaság elnöke. 
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Túrázás, kirándulás elôtt érdemes egy kis idôt 
szánni a felkészülésre, hogy csak szép élmények-
kel gazdagabban érjünk haza.

K
irándulás elôtt jó számba venni, ki mire képes. Családi prog-
ram esetén a legkisebb gyerek tûrôképessége vagy a társaság 
legidôsebb tagjának erônléte alapján szervezzünk. A kijelölt 
turistautak nehézségi foka segít a választásban. De mit ér-

demes csomagolni a hátizsákba, hogy ne érjenek kellemetlen megle-
petések?

– Típusos túrázó baleset nincs – állítja dr. Szôdy Róbert, a Revita rende-
lô szakorvosa. – Gyakorló baleseti sebészként elláttam már a budai hegyek-
ben megcsúszott és mélybe zuhant beteget, de nem kell elijeszteni senkit 
egy olyan szabadidôs tevékenységtôl, amihez komoly anyagi befektetés 
nélkül mindenki hozzájuthat. Ellenben nemegyszer találkoztam az ambu-
lancián olyan vérhólyagokkal színesített, bucira dagadt lábbal, amit vise-
lésre alkalmatlan cipôben tett kirándulás okozott. Hasznos egy masszív, 
kényelmes, a lábat jól tartó, a göröngyös talajon is biztonságos járásra 
alkalmas lábbeli viselése. 

Fontos a kényelmes, réteges öltözék. Évszaktól függetlenül nem árt, ha 
hosszú nadrágot és hosszú ujjú felsôt viselünk, amely véd egyrészt az idô-
járás viszontagságai, másrészt a rovarok és különösen a kullancsok ellen. 

– Aki gyakran kirándul, annak ajánlott encephalitis elleni védôoltást 
kérnie a háziorvosától. Az ugyancsak kullancs terjesztette Lyme-kórt nem 
tudjuk oltással megelôzni, ezért kullancsriasztó szerekkel védekezhetünk 
a vérszívó ellen. Vízparton vagy az erdôben bárhol számíthatunk a szú-
nyogok támadására, ezért érdemes olyan spray-t vásárolni, amely ellenük 
is hatékony. 

Kirándulás során nem tudhatjuk, hogy a sûrû erdôbôl mikor vezet az 
út olyan szakaszra, ahol órákon keresztül a tûzô napon fogunk bandu-
kolni. Nem jó leégni, és az sem szerencsés, ha napszúrást kapunk. Ezért 
érdemes magas faktorszámú napolajat, egy könnyû fejfedôt és napszem-
üveget magunkkal vinni.

Fontos, hogy legyen a hátizsákban elegendô folyadék. Lehetôleg ne 
buborékos, cukros italt igyunk, mert az felborítja a cukorháztartást, és 
csak egyre szomjasabbak leszünk tôle. Legjobb az ásványvíz.

Az egészségügyi csomagban nem kell extra dolgokat magunkkal vin-
ni. Feltört lábra, kisebb sérülésekre, horzsolásokra jó megoldás a seb-
tapasz. Hasznos, ha van nálunk egy tiszta rongy vagy egy erôs vászon-
kendô, de kötszer vagy fertôtlenítôszer ritkán szükséges. 

Hátizsák és sebtapasz
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RÁKKELTô REFLUX, GyOMORFEKÉLy,
GyULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK 

a cseppkôgomba és patkónyelv polysaccharida kivonatok 
szerepe a kiegészítô terápiában

A reflux az egyik leggyakoribb, emésztôrendszert érintô betegség. Oka 
a gyomorsav nyelôcsôbe történô visszafolyása. Tünetei lehetnek a gyo-
morégés, savas felböfögés. A betegség valószínûségét megnövelheti a 
túlsúly, a túlzott alkohol- és kávéfogyasztás, dohányzás, bizonyos gyógy-
szerek (pl. antidepressziós és anticholinergikus gyógyszerek), valamint a 
fehér kenyér fogyasztása és a szociális stressz. A testmozgás és gyümölcs-
fogyasztás csökkenti a reflux elôfordulásának rizikóját. A rendszeres ref-
lux idôvel fájdalommentessé válhat, növekedhet az azt észlelô érzéke-
lési küszöbe. A fájdalomérzékelés csökkenése viszont nem jelenti, hogy 
a betegség kezelése elhanyagolható. A reflux megnöveli a nyelôcsôrák 
(adenocarcinoma), a légzôszervi betegségek, valamint a felsô légút rá-
kos megbetegedéseinek valószínûségét. A nyelôcsôk, adenocarcinomá-
jának elôfordulása folyamatosan növekszik, amit arra vezetnek vissza a 
kutatók, hogy a refluxbetegségben szenvedôk és a túlsúllyal élô emberek 
száma nôtt, illetve a gyomorrákkeltô Helicobacter pylori bakteriális fer-
tôzés elôfordulása csökkent. A legdöbbenetesebb felismerés éppen az, 
hogy míg a H. pylori baktérium elôfordulásának csökkentésével sikerült 
a nem gyomorszájat érintô (non cardia) gyomorrák valószínûségét je-
lentôsen csökkenteni, addig ugyanez egyben bizonyos nyelôcsôráktípus 
(adenocarcinoma) növekedéséhez vezetett. A helyzetet súlyosbítja, hogy 
a H. pylori elôfordulásának csökkenésével a gyomorszáj- (cardia) rák elô-
fordulásának egyértelmû növekedését is szoros összefüggésbe hozzák a 
kutatók. Egy 2006 októberében egy rangos amerikai folyóiratban meg-
jelent tanulmány következtetése szerint ha a H. pylori fertôzés valóban 
gátolja a gyomorszáj és a nyelôcsô bizonyos ráktípusainak kialakulását 
– amit számos adat támaszt alá –, akkor egyes országokban elôfordulhat, 
hogy a H. pylori kiirtásából eredô, emberi életekben mérhetô haszon ki-
sebb, mint az a kár, amelyet más ráktípusok elôfordulásának növelésével 
okoz. Feltétlenül szükség van Magyarországon is arra, hogy a szakembe-
rek mérlegre tegyék a H. pylori kiirtásából eredô hasznot és kárt annak 
érdekében, hogy az új ismereteket is felhasználják a megfelelô kezelési 
javaslatok elkészítésében. 

A modern, gyomorsavat csökkentô gyógyszerek több csoportjáról is 
kimutatták, hogy szedésükkel egyidejûleg növekedett a gyomrot és nye-
lôcsövet érintô adenocarcinomák elôfordulása, tehát azok nem alkalma-
sak ezeknek a ráktípusoknak a csökkentésére. Ugyanezen gyógyszerek 
használata megnöveli egy életveszélyes, ritka bakteriális fertôzés (Clostri-
dium difficile) elôfordulásának valószínûségét. Ez a fertôzés a bélfal gyul-
ladásához és feloldódásához vezethet.

Az egyik leggyakoribb krónikus gyulladásos bél-gyomor-szájüreg be-
tegség a Morbus Crohn. A betegség valószínûleg a bél nyálkahártyájának 
autoimmun eredetû megbetegedése. Tünetei lehetnek: alhasi fájdalmak, 
fáradtság, hasmenés, hányinger, hányás, láz stb. A betegségben szenve-
dôknél a vékonybél- és tüdôtumorok elôfordulása megemelkedett, ezért 

a tumorok rendszeres szûrése indokolt megelôzés céljából. A dohányzás 
növeli a betegség kialakulásának kockázatát, és súlyosbíthatja annak le-
folyását.

A ritkábban elôforduló Colitis ulcerosa is a krónikus gyulladásos bélbe-
tegségek körébe tartozik. Tünetei és kezelési lehetôségei részben megegyez-
nek a Morbus Crohnéval, de ez a betegség kizárólag a bél nyálkahártyáját 
érinti. A betegségben szenvedôknél gyakrabban fordul elô vastagbéltumor. 
Rendszeres béltükrözés és gyulladásgátló gyógyszerek jelentôsen csökkentik 
a rák kialakulásának rizikóját. 

A legmodernebb gyógyszerekkel (pl. immunoszupresszív gyógyszerek) 
hatékonyan lehet csökkenteni a gyulladásos bélbetegségek tüneteit, azon-
ban mellékhatásaik jelentôsek lehetnek: pl. sclerosis multiplex, herpes zoster 
és myelinproblémák.

Összességében az egyik leghatékonyabb gyomor-, nyelôcsô- és bélrák-
megelôzô faktor az egészséges életmód. Kerülni kell a túlsúlyt, a dohány-
zást, a túlzott alkoholfogyasztást. Elônyben kell részesíteni a zöldségekben 
és gyümölcsökben gazdag diétát, valamint a hal- és szárnyashúst. Kerülni 
kell a „vörös” és feldolgozott hústermékeket. Az egészséges életmódot és 
a gyógyszeres kezeléseket kiegészítve, azok hatásának növelése és mellék-
hatásainak csökkentése céljából eredményes lehet a cseppkôgomba poly-
saccharidokkal dúsított kivonatának alkalmazása a szóban forgó betegségek 
megelôzésére és azok leküzdésére. A cseppkôgomba-kivonatot a népgyó-
gyászatban eredményesen használták és használják gyomorfekélyre, a duo-
denum fekélyes megbetegedésére, gyomornyálkahártya-gyulladásra, a gyo-
mor-, nyelôcsô- és vastagbélrák kiegészítô terápiájára. Klinikai kísérletekben 
rendkívül eredményesnek bizonyult a Morbus Crohn és Colitis ulcerosa ke-
zelésében. A cseppkôgomba- és a patkónyelvkivonat keverék alkalmazásával 
valószínûleg csökkenthetô a rákos megbetegedések elôfordulásának esélye. 
A tárgyalt betegségeknél rendszeres orvosi ellenôrzés szükséges.

Max-Immun kutatás
Varga Gábor Dipl.-Kfm., Dr. Bakanek György orvosszakértô 
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Pataky Enikô
a Hírtv GyógyHír címû 
mûsorának vezetôje

GyógyHír magazin  
a Hír Televízióban

Ismerik a fogalmat: sztóma? A bélrendszer megbe-
tegedése miatt a bél egészséges részét a hasfalon 
készített nyíláson keresztül kivezetik. Vagyis a vé-
kony- vagy vastagbél nem a végbélnyíláson, hanem 
a hasfalon keresztül ürül, méghozzá egy zacskóba. 
Ma Magyarországon kb. 12 ezer ember osztozik 
ebben a sorsban. Természetes igényük, hogy tes-
tük tiszta és ápolt legyen. A betegek, ha nincsenek 
szakszerûen kiképezve a zacskók felhelyezésére és 
cserélésére, akkor a saját szenvedéseiken keresztül 
kell megtapasztalniuk, hogyan a legcélszerûbb az 
eszközeiket használni. A sztómás betegeket tömörí-
tô magyar ILCO Szövetség szerint a hazai sztómások 
ellátottsága az elmúlt tíz esztendôben egyre rosz-
szabb. Nem egészen két sztómazsákot finanszíroz 
számukra az OEP. Ráadásul tavaly december óta 
megszûnt a sztómások részére biztosított kötszerek 
térítésmentessége is, amely a zacskók cseréjéhez is 
nélkülözhetetlen.

Néhány téma azok közül, amelyekkel a vasárnap délutánonként jelentkezô mûsor az 
elmúlt hónapban foglalkozott.

„Elevenen színesebb a világ!” – hirdeti egy hiper-
aktív gyermekekkel foglalkozó alapítvány. Becsült 
statisztikák szerint minden tizedik gyermek érin-
tett ebben, vagyis egy-egy osztályban legalább két 
olyan gyermek lehet, aki nem tud alkalmazkodni a 
társaihoz. A hiperaktivitás fokozott cselekvési ked-
vet jelent, vagyis a gyermek örökké akcióban, cse-
lekvés közben van, rendkívül impulzív. Felugrál az 
órákon tanítás alatt, képtelen egyetlen feladatra 
koncentrálni, éppen ezért a teljesítménye is lerom-
lik. Törvényszerûek ilyenkor a konfliktusok pedagó-
gus és gyermek között. Ô lesz a rossz tanuló, a ren-
detlen, szófogadatlan gyermek, az osztály fekete 
báránya. Az Eleven Team Alapítvány tréningjeinek 
célja, hogy a hiperaktív gyermekek elevenségébôl 
elônyt kovácsoljon. Egyéni és kiscsoportos tréninge-
ket tartanak, ahol fejlesztik a kisdiákok figyelmét, a 
kommunikációjukat, az önkontrolljukat. A legtöbb 
gyermeknél már két-három hónapos foglalkozás 
után észrevehetô a változás. Ha erre a családban is 
rásegítenek, kiegyensúlyozott, nyitott, eleven gyer-
mek válhat belôlük.

A cisztás fibrózis, röviden CF ritka, veleszületett be-
tegség. 500-600 ilyen gyermek él hazánkban ezzel 
a kórral. Speciális ellátást igényelnek, ha nem szívják 
le rendszeresen a váladékot tôlük, megfulladhatnak. 
Eddig döntôen a Svábhegyi Gyermekklinikán látták 
el ôket jó eredménnyel, országos centrumként. A 
szakmai érvek szerint egy általános gyermekosztály 
nincs felkészülve e betegek speciális ellátására és 
gondozására. A GyógyHír akkor forgatott az intéz-
ményben, amikor az éppen bezárta kapuit. Május 
8-án leszerelték az életmentô mûszereket, összepa-
kolták az utolsó szöget is a kórházban. Közel 200 
alkalmazott került az utcára. Az egészségügyi intéz-
mény évente több mint 60 000 gyermeket látott el. 
A krónikus betegek többsége asztmás volt. Gyógyí-
tottak tbc-s, koraszülött, illetve idegrendszeri károso-
dást szenvedett betegeket is. A szülôket nem tudták 
tájékoztatni arról, hogy legközelebb melyik kórházba 
menjenek gyermekükkel. Arra sincs válasz, hogy a 
késôbbiekben hol találják majd meg a gyermekeiket 
évek óta kezelô orvosaikat. 

Minden tizedik sztómás betegek:
romló körülmények

zárás 
a svábhegyen

Júniusban is várjuk Önöket a képernyô elé!
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Elég egy érintés 
Az allergia a szervezet túlzott reakciója olyan 
anyagokra, amelyek egészséges emberre egyéb-
ként ártalmatlanok. Döntô az elsô találkozás, 
amikor az immunrendszer tévesen ellenségnek 
ítél egy „behatolót”, és beindítja a védelmi reak-
ciót. Közben olyan vegyületek szabadulnak fel a 
szervezetben, amelyek központi szerepet játsza-
nak az allergiás tünetek kiváltásában.

A
z immunrendszer tévedése többnyire egy életre szól, az al-
lergént megjegyzi, és a következô találkozáskor még 
gyorsabban és hevesebben lép fel ellene. Elvileg 
bármi kiválthat allergiát, amit belélegzünk 

(pollen, poratka, penészgomba), amit lenyelünk 
(étel, ital), vagy ami hozzáér a bôrünkhöz. 

Fémallergia
Panaszt leg-
g y a k r a b b a n 
az ékszerként 
használt vagy 
a tetoválás 
során alkalma-
zott, illetve a 
gyógyászatban 
felhasznált fémek 
válthatnak ki.

– Fogorvosi adatok szerint a páciensek 13-16 százaléka bizonyult 
allergiásnak – mondja dr. Balogh Katalin, a Budai Allergia Központ fül-
orr-gégész, allergológus szakorvosa. – A fémallergiások többsége nô, 
ebben egyértelmûen szerepet játszanak a piercingek, a testékszerek. 
Már fiatal korban kialakulhat a túlérzékenység. Késôbb nehéz helyzetbe 
kerülhetnek ezek a betegek, amikor fogpótlásra vagy csípôprotézisre 
lesz szükségük. 

Az úgynevezett orvosi fém, a titánium is okozhat gondot. Akinél a 
csípôprotézis viselése problémát jelent, a kivizsgálás során rendszerint 
kiderül, hogy korábban már volt implantátuma, és a panaszt elsôsorban 
a fémallergia váltja ki. 

A túlérzékenységi reakció elôzetes kontaktus, érintkezés során 
alakul ki. Könnyû felismerni: a fülbevaló vagy testékszer körül viszke-
tô, gyulladt, piros, nedvedzô bôr jelzi. Sok esetben a tetoválás során 
alkalmazott színezékek, fémvegyületek váltanak ki allergiát. Kockáza-
tos lehet a higanyvörös, a kadmiumsárga, a kobaltkék, a krómzöld, a 
mangánbíbor és -lila, a vas-oxid vagy kadmiumbarna, a titán-, illetve 
cink-oxid fehér. Ha valamelyik szín környékén a bôr duzzadttá, vörössé 
válik, viszket, esetleg hólyagos lesz, érdemes kivizsgálni, mely összetevô 
váltja ki a reakciót.

A fémallergia kezelésének egyetlen hatásos módja, ha kerüljük az 
érintkezést az adott anyaggal. Ez sokszor az ékszerek mellôzését, a fo-
gászati tömések, implantátumok cseréjét jelenti. 

GYÓGYHÍR  Középpontban
Írta: Kolimár Éva

GYÓGYHÍR  Középpontban

Fényártalom
Napfény hatására kiütések, fol-
tok jelennek meg a fény-
érzékeny emberek bôrén.  
Sajátossága, hogy a 
gyógyszeres kezelés, az 
antihisztaminok nem se-
gítenek. Bôrünket érde-
mes felkészíteni a nap-
fény hatására belsôleg 
béta-karotin és E-vitamin 
szedésével, külsôleg a fény-
védô napozószerrel. Fontos, 
hogy fokozatosan növeljük a nap-
fürdô idôtartamát, ne akarjunk egyszerre 
lebarnulni. 

Bizonyos anyagok fototoxikus hatást vál-
tanak ki: egyes parfümök, dezodorok, szan-
tálfa- és bergamottolaj, gyógyszerek, illetve 
gyógykenôcsök bizonyos összetevôi, ezért fon-
tos végigolvasni az alkalmazási útmutatókat, és 
napozáskor mellôzni ezeket. 

Étel, ital
Váratlan ételreak-
ciót okozhat al-
lergia vagy toxikus 
(mérgezô) ártalom.

A táplálékal-
lergia kivizsgálása 
nehéz, hosszadal-
mas eljárás, és szo-
ros együttmûködést 

igényel a betegtôl. Elsô lé-
pésben tisztázni kell, 

hogy alapélelmiszer 
vagy valamilyen 

adalék váltja ki a 
tüneteket. Ebben 
segíthet a lép-
csôzetesen fel-
épített diéta és a 
napló, amelyben 

a beteg feljegyzi a 
különbözô táplálé-

kok hatását.
– Külön problémát je-

lenthetnek az élelmiszeradalékok, 
például a „kínaiétterem-szindrómát” kiváltó, 
nátrium-glutamát nevû ízfokozó vagy a tar-
tósítószerként alkalmazott nátrium-benzoát – 
sorolja a szakorvos. – Ez utóbbit nagyanyáink 
még nem ismerték, mégis tudtak befôtteket, 
lekvárokat eltenni. A titok nyitja a dunsztolás, 
érdemes lenne legalább otthon, a háztartá-
sokban ezt alkalmazni.

veszélyes 
rovarok
A rovarcsípések kö-
zül a szúnyogé legfeljebb 
kellemetlen, de fokozott 
figyelmet kíván a méh- és darázscsípés. Al-
lergiás reakció nélkül is életveszélyes lehet, 
ha valaki egy pohár sörrel vagy üdítôvel le-
nyel egy fullánkos rovart, mert a csípés kö-
vetkeztében kialakuló gégeduzzanattól meg-
fulladhat – figyelmeztet a fôorvos asszony. 
– Allergia esetén a rovarméreg elindíthat egy 
olyan folyamatot, amelynek vége a keringés 
összeomlása (anafilaxiás sokk). Ezért aki tudja, 
hogy allergiás a méh- vagy a darázscsípésre, a 
kritikus idôszakban jó, ha magánál hordja azt 
az életmentô injekciót, amelyet a csípés után 
azonnal be kell adni.

az egészséggel
kapcsolatos további

hasznos cikkeket olvashat 
honlapunkon:

www.gyogyhir.hu
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Írta: Török Andrea

GYÓGYHÍR  Beszéljünk róla!
Írta: L. I.

GYÓGYHÍR  Beszéljünk róla!

Fogadjuk el a változó kort!
A menopauza a nôi szervezet természetes je-
lensége, amelyre egy életen át készülni kelle-
ne – állítja dr. Gulyás Péter, a budapesti Szent 
Margit Kórház Menopauza Ambulanciájának 
fôorvosa.

A 
változó kor minden nônél bekövetkezik, mindössze 5-10 szá-
zalékuknál nem jelentkeznek lényeges tünetek. A szimptómák 
erôssége és idôtartama változó. A többségnél enyhébben vagy 
erôsebben, olykor nagyon intenzíven  jelentkezik a tünetek va-

lamelyike vagy egyszerre mindegyik. Gyakran évekig is elhúzódhatnak, és 
jelentôsen rontják az életminôséget.  

Árulkodó jelek
Elsô jelek a vegetatív tünetek (hôhullám, verejtékezés, szapora szívdobo-
gás). Ezekhez különbözô idegrendszeri tünetek (csökkenô koncentráló 
képesség, depresszióra való hajlam, szorongás, alvászavarok stb.) tár-
sulhatnak, amelyek nem tévesztendôk össze a más életkorban fellépô 
hasonló problémákkal. Valamivel késôbb észlelhetôk a nemi szervekben 
megjelenô változások (vizelettartási gond, hüvelyszárazság, külsô nemi 
szervek hám- és kötôszöveteinek sorvadása). Ezekért a petefészek hor-
monmennyiségének természetes csökkenése/hiánya okolható. Követ-
kezményei a fájdalmas közösülés, a szexuális étvágy csökkenése, vizelési 
panaszok megjelenése. Viszonylag késôi tünetek lehetnek a különféle 
mozgásszervi és szív-, érrendszeri panaszok.

Lehet-e felkészülni a klimaxra?
A változó kori tüneteket nem lehet megelôzni, de fel lehet azokra ké-
szülni. Gulyás doktor szerint a felkészülést már a fiatal évek alatt el le-
het kezdeni, mégpedig mozgásban gazdag, aktív életmóddal és helyes 
táplálkozással. Vagyis rendszeres sporttevékenységgel és vitaminokban, 
ásványi anyagokban, fehérjékben gazdag étkezéssel. A változó kori kóros 
csontvesztés a népesség egyharmadát érinti. A változó kor elôtt álló vagy 
abba belépô nôknek az éves nôgyógyászati rákszûrésen mindenképp je-
lezniük kell orvosuknak a klimax elôjeleit. Így idôben kezelésbe vehetôk, 
és  megfelelô diagnosztikai vizsgálatokkal megállapítható, mennyire érin-
tett csontrendszerük a leépülésben. 

Orvosi segítség 
mindenkinek
A menopauza ambulan-
ciák és az oszteoporózis 
centrumok speciális fel-
készültségû szakember-
gárdája összetett, azokban 
minden szakma képviselôi 
(nôgyógyász, pszicholó-
gus, dietetikus, gyógytor-
nász stb.) megtalálhatók, 
akik segíthetnek a tünetek 
idôben való kezelésének 

elkezdésében. Az ide forduló páciensek nemcsak tüneteik enyhítésére, 
megszüntetésére kapnak megfelelô ellátást, hanem olyan életvezetési 
tanácsokkal is ellátják ôket, amelyek segítenek a késôbbi, súlyosabb tü-
netek elkerülésében. Enyhébb tüneteknél általában recept nélkül kapha-
tó gyógynövény-készítmények szedését ajánlják, a súlyosabbaknál pedig 
gyógyszeres terápiát. Bizonyos esetekben (a páciens alapos kivizsgálása 
után) a hormonkezelés is szóba jöhet. 

✽ Lelki 
felkészülés

Az orvos szerint azok a nôk, akik stabil 
párkapcsolatban, nyugodt, jó családi 
háttérrel rendelkeznek, általában köny-
nyebben átvészelik a klimax idôszakát. 
Súlyosbodhatnak a tüneteik azon nôk-
nek, akik sokat foglalkoznak velük, és 
a változó kort nôi mivoltuk megsemmi-
süléseként értékelik.

Az egyedül élô fiatal felnôttek és középkorúak aránya nálunk is  növek-
szik, ám koránt sincsenek olyan sokan, ahogyan azt a média sugallja.
Magyarországon a harmincas korosztályból 14% él egye-
dül, viszont csak 4%-uk  szeretne továbbra is szingli ma-
radni, pontosabban ennyien nem akarnak gyermeket.

– Országos reprezentatív felméréseinkben meg-
kérdeztük az embereket, mit tartanak a legfontosabb 
értéknek – mondja Skrabski Árpád szociológus. – A 
válaszadók szinte egyöntetûen azt felelték, a boldog-
ságot. A házasság intézményét is igen pozitívan érté-
kelték. Több mint 80%-uk vélte úgy, hogy ez az ideális 
párkapcsolati forma, a házasságban élôk boldogabbak, 
mint az egyedülállók vagy akár az élettársi kapcsolat-
ban élôk. Ez nem mond ellent annak, hogy minden 
második házasság felbomlik, és sokan élnek élettársi 
kapcsolatban. Sokan csak többszöri próbálkozás után 
jutnak révbe. 

– A 2002-ben felvett stresszkérdôíveink adataiból 
kiderül, hogy a megkérdezettek 80%-a maximális tá-
mogatást kap házastársától, bizalmas problémáit vele 
beszéli meg. A szingliknek ez a biztonságforrás nem 
adatik meg. A stresszbôl viszont természetesen a mai 
világban nekik is bôven kijut.

– A szinglilét eleinte izgalmasnak tûnhet – mondja 
a szociológus –, ám idôvel szorongatóvá válik az egye-
düllét. Harminc felett a facér férfiak és nôk legtöbbje 
is családra vágyik. Sokan pánikszerûen vetik bele ma-
gukat egy-egy kapcsolatba, és mindenáron házasod-
ni akarnak. A görcsösség azonban kudarcokat szül. A 
tartós stressz pedig különféle betegségeket okozhat. 
Legtöbbször depressziós tünetek jelentkeznek: kilátás-
talanságérzés, önvád, kínzó, akár öngyilkossági gondo-
latok. A világ iránti érdeklôdés megszûnik, a tudat be-
szûkül, csökken a munkaképesség. A krónikus stressz 
gyengíti az immunrendszer mûködését, szív- és ér-
rendszeri problémákat, daganatos megbetegedéseket 
okoz. A fertôzésekkel szemben is védtelenebbé válik a 
szervezet. Akik a krónikus stressz miatt huzamosabb 
ideig depressziós tünetektôl szenvednek, nagyobb va-
lószínûséggel hamarabb halnak meg, mint a lelkileg 
stabil, kiegyensúlyozott emberek. 

Skrabski Árpád kiemeli: az egyedülállók közül a 
férfiak a veszélyeztettebbek. – Országos reprezenta-
tív követéses vizsgálatainkból kiderül: a szingli férfiak-

nak háromszor nagyobb az esélyük, hogy fiatalabban 
meghaljanak, mint azoknak, akik házasságban élnek. 
Ennek oka, hogy az erôsebbik nem tagjainak érzelmi 
intelligenciája általában kevésbé erôs, mint a nôké, és 
a szociális hálójuk is gyengébb. Különösen az olyan 
maszkulin társadalmakban, mint a magyar.

A férfiakat már gyermekkorukban a versengés-
re nevelik – magyarázza a szociológus. – Éppen ezért 
felnôttként is nagyon érzékenyek a teljesítményre, a 
társadalmi rangsorra. Ha lemaradnak az össznépi  ver-
senyben, az sokkal inkább megviseli ôket, mint a nôket. 
De erôt kell mutatniuk, nem sírhatnak, el kell titkolniuk 
érzelmeiket. Míg a férfiak a család anyagi helyzetéért 
felelôsek, a nôk a családtagok közötti viszonyokért. A 
nôk éppen ezért mélyebb, ôszintébb kapcsolatot képe-
sek kiépíteni édesanyjukkal, rokonaikkal, barátnôikkel. 
A problémáikról szívesen és többnyire sokat beszélnek. 
Nem félnek mások segítségét kérni, például orvoshoz 
fordulni, ha gondjaik vannak. Ez az oka, hogy a szingli 
nôk közül csak azok veszélyeztetettek, akiknek gyenge 
a kapcsolati rendszerük. 

Egyedül veszélyes! 

az egészséggel
kapcsolatos további

hasznos cikkeket olvashat 
honlapunkon:

www.gyogyhir.hu
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Sokat van távol a gyerekektôl?
– Csak a próbák és az elôadások idején. Ilyenkor az öltöztetô Sárika vagy a 
férjem vigyáz rájuk. A nagy már 12 éves kiskamasz, az e kornak megfelelô 
életkori sajátságokkal. Ôt is mindennap elviszem a suliba, és érte megyek. 
A kicsi jó baba, de éppen mert kicsi, szakszerû felügyeletet igényel. Féléves 
kora óta hozom magammal a próbákra, teljesen megszokta a környezetet 
és a színházi légkört. Ilyenkor hozok magammal bébiételt, de ha otthon va-
gyunk, természetesen fôzök neki friss fôzelékeket.
Erre szokták mondani, hogy nem könnyû…
– Vállaltam és cipelem a terhemet. 
Gondolom, a bulvársajtó is ebbe a kategóriába tartozik. Állandóan a magán-
életével foglalkoznak.
– Minden kapcsolatban vannak mélypontok, a miénkben is volt. Külön él-
tünk másfél hónapig, de akkor is találkoztunk mindennap. Mostanra minden 
rendbe jött, és köszönjük, jól vagyunk.
Nemrég hunyt el édesapja, Gregor József. Feldolgozta a halálát?
– Nem! Anyukámat 25 éves koromban vesztettem el, de hosszú évek múl-
va is rám tört a zokogás. Egyelôre ott tartok, hogy próbálom a gondolatot 
megszokni.
Meséljen a színházi feladatokról. Sok szép szerepet játszik.
– Ötödik éve Zilia vagyok a Néma leventében, ez igazi nagy szerep. A Buda-
örsi Játékszínben a Szókimondó asszonyság Katáját alakítom, melyet Koncz 
Gábor rendezett. Érdekesség, hogy Budaörsön is játszom a Néma leventé-
ben, csak egy másik szerepet, Beatrixet. Mivel teljesen más elôadás, így soha 
nem keverem össze. Itt, a Magyar Színházban elkezdôdtek a próbái egy ôszi 
bemutatónak, a Beckett, avagy isten becsülete címûnek, melyet Csiszár Imre 
állít színpadra. Ebben nincs nagy szerepem, fiatal királynôt játszom benne. 
Ennyi feladat ellátásához egészségesen kell élni.
– Hál’ istennek még soha nem voltam beteg! De azért bizonyos óvintézkedé-
seket életbe léptettem, például nem eszek mértéktelenül. Ennek hiúsági okai 
vannak: nem szeretnék elhízni! Rendszeresen járok biopiacokra, a kicsinek 
onnan szerzem be a zöldfôzelékeket. A családra is figyelek, rengetegszer 

kerül párolt zöldség az asz-
talra mákos tészta helyett. 
Cukros üdítôket soha nem 
iszom, kenyeret a hét öt 
napján nem eszem. Néha 
azért bûnbe esek, a gyenge 
pontom a palacsinta. Ilyen-
kor azt jut eszembe, hogy 
nagyapáink pálinkával és 

szalonnával kezdték a na-
pot, mégsem volt problémájuk.
Talán mert sokat mozogtak.
– Az lehet. Éppen ezért hetente kétszer én is tornázom, beteszem Rubint 
Réka DVD-jét, és arra mozgok.
A divat, a szépségápolószerek fontosak az életében?
– A divatot nem követem, elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok. 
Nem vagyok trendi lány. A hajamra indiai olajat használok, magam festem, 
és évek óta nem vágatom.
Eddig jutottunk a beszélgetésben, amikor Álmos Atilla jelzéseket adott: mo-
solygott és gügyörészett. Még megvártam, míg anyja megitatja és átadja 
Sárikának, majd élénk pápázással kiléptem az otthonszagú öltözôbôl.

GYÓGYHÍR  Interjú
Írta: Bozsán Eta

A Magyar Színház népszerû színésznôjével a színházi öltözôben 
beszéltünk meg randevút. Amikor kinyílik az ajtó és megjelenik a 
kilenc hónapos Somogyi Álmos Atillával, majd kiesik kezembôl a 
toll. Ugyanis a baba nevéhez illôen éppen alszik, Bernadett óvato-
san leteszi az ágyra a kocsiülésben édesdeden alvó Álmost. Aztán 
a mûvésznô közel húzza székét hozzám, és suttogva belevágunk.

Névjegy
kor: 35
Magasság: 168
súly: 53
kedvenc autója: cabrio
kedvenc idôtöltése:
10 perc szaunázás     

Szokatlan találkozás
Gregor Bernadettel

Premenstruáció, feszültség nélkül?

GYÓGYHÍR  PR

Köztudott, hogy a nôk túlnyomó többsége a 
menstruáció elôtt ideges, feszült, ingerlékeny.

Sem testileg, sem lelkileg nem érzi jól 
magát, „nincs a toppon”. A premenstruá-
ciós szindrómáért a hipotalamuszban bizo-
nyos ritmus szerint termelôdô hormon, a 
gonadotropin releasing hormon (GnRH) a 
felelôs. A GnRH a felnôtt férfiaknál egy ál-
landó szint körül ingadozik, a nôknél viszont 
a menstruációs ciklus során változások ész-
lelhetôk, és ezek okozzák a kellemetlen tü-
neteket a menses kezdete elôtt egy héttel, 
tíz nappal.

A tünetek egyébként a havi vérzés meg-
indulásával megszûnnek.

A szülôképes korú nôk túlnyomó többsége 
szenved a puffadással, emlôfeszüléssel, meden-
ceövi fájdalommal, fejfájással, bélpanaszokkal, 
ingerlékenységgel, agresszióval, szorongással, 
feszültséggel járó tünetegyüttestôl.

Laboratóriumi vagy fizikális jele e tünetek-
nek nincs, és ez nehezíti a megelôzést, illetve 
a gyógyítást.

Ma már azonban van olyan készítmény, 
amely komplexen hat a premenstruációs 
szindróma tüneteinek csökkentésére, meg-
szüntetésére. 

A ligetszépeolaj használatával csökken a 
mellfeszülés érzése, az ezzel járó fájdalom, 
és ugyancsak enyhülnek az elôbb felsorolt 
menstruációs tünetek, miközben számotte-
vôen javulnak a viselkedésbeli eltérések.

A ligetszépe Amerikában ôshonos nö-
vény, az indiánok már évszázadok óta ismerik, 
és gyógynövényként alkalmazzák. Európába 
a XVII. században került, és hamarosan mint 
mindent gyógyító csodaszer terjedt el. Ter-
mészetesen ez nincs így, de tény, hogy jóté-
kony hatása sokoldalú. A magjából kinyert 
olajat régebben étolajként is fogyasztották, 
az utóbbi két évtizedben pedig a világ számos 
országában mint szabadforgalmú készítmény 
vásárolható meg.

A ligetszépeolaj hatásosságát klinikai kí-
sérletek bizonyítják. A menstruációt megelôzô 
tünetek enyhítésén túl ismert gyulladáscsök-

kentô hatása is. Enyhíti a bôrszárazságot, a 
viszketést. Érrendszeri megbetegedések gyó-
gyításában is alkalmazzák, mert mérsékli a 
trombózis kockázatát. Fogyókúrázóknak is 
ajánlják, mert csökkenti az éhségérzetet, mi-
közben növeli a szervezet energiafelhasználá-
sát.

Reumás megbetegedésekben alkalmazá-
sával lehetôvé válik a nem szteroid gyulladás- 
gátló gyógyszerek adagjának csökkentése, a 
sclerosis multiplex kezelésénél pedig csökken 
az izomgörcs és a remegés.

•			A	test	mozgékony-

ságát	elôsegítô,

	 ízületek,	izmok	sportolás	

	 utáni	kezelésére	szolgáló	

	 golyós	stiftek.

•	A	ízületek	egészséges	

	 mûködését	elôsegítô,

•	II.	típusú	kollagént	tartalmazó,

•	Haj-,	köröm-	és	bôrformula,

•	Férfiformula

	 étrend-kiegészítôk.

Természetes	út	INDIÁN	hagyományok	szerint

LaKOTATM	termékcsalád	végre	hazánkban	is.

Kapható:	gyógyszertárakban,	gyógynövényboltokban,	drogériákban,
a	termékek	OÉTI	regisztrációs	számmal	rendelkeznek.

Forgalmazza:	Unitrade-Autó	Kft.
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Gyakori nyári fertôzések!
A nyári fürdôzések alkalmával sokkal gyakoribbak a 
húgyúti fertôzések, ezek közé tartoznak a húgy-
csô és a húgyhólyag gyulladásai is.

 Ilyen esetekben a beteg vizeléskor jelentkezô 
égô fájdalomról, gyakran sötét, zavaros vizelet-
rôl, állandó vizelési ingerrôl, vizeletcsepegésrôl 
és alhasi fájdalomról panaszkodik. Gyakori tünet 
még a húgycsô végén lévô nyílás kipirosodása. 

A nôk anatómiai felépítésük következtében 
hajlamosabbak húgyúti fertôzésekre, mint a fér-
fiak. A fertôzések zöméért a vastagbélben megtalál-
ható E. coli baktérium a felelôs, amely a húgyutak-
ba jutva betegséget okoz. Antibiotikumok szedése 
mellett pár nap alatt csökkennek a kellemetlen pa-
naszok, de a fertôzés az esetek nagy részében 
visszatér, és krónikussá válik. 

A hosszan tartó antibiotikum-kúra olyan ellen-
álló baktériumtörzsek létrejöttét segíti elô, amelyek 
legalább hat hónapon át a szervezetben tenyész-
nek. Ennek hatására a hüvelyflóra egyensúlya 
megbomlik, és hüvelygomba alakul ki. Az antibio-
tikumok nem elég hatékonyak a húgyúti fertôzések 

gyógyításában, és sajnos nem alkalmasak a kiújulás 
megelôzésére. Így a betegség többnyire krónikus-
sá válik, különösen a nôknél, akiknél a betegség 
általában évente egyszer kiújul. Ráadásul az anti-
biotikum elpusztítja az emésztôrendszerben élô jó-
tékony baktériumokat is, amivel felborítja a bél- és 
hüvelyflóra törékeny egyensúlyát. 

A múltban számos tanulmány bizonyította már 
a tôzegáfonya hatékonyságát a húgyúti fertôzé-
sek kezelésében és megelôzésében. A tôzegáfonya 
gyümölcse proanthocyaninokat (természetes anti-
oxidáns) tartalmaz, melyek meggátolják, hogy a 
baktériumok megtelepedjenek a húgyvezeték 
falán, és kialakuljon a fertôzés. A tôzegáfonya 
probiotikummal megfelelôen kombinálva a roppant 
kellemetlen és gyakori húgyúti, illetve húgyhó-
lyagfertôzések kezelésére kiválóan alkalmas.

 Feltétlen fontos sok folyadékot fogyasztani 
(legalább napi 2 liter víz, tea stb.), mivel az mossa 
ki a szaporodásban gátolt baktériumokat a húgy-
útból!                                                                                        

Dr. Smadar Saar

ENURESIS NOcTURNA( ÉJSzAKAI BEvIzELÉS )
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A gyerekek 10-15%-ában elôforduló kórforma. Mivel a vizelésnél és széke-
lésnél szerepet játszó záróizmok mûködtetése a testi és lelki érés bizonyos 
fokán válik csak lehetségessé, a hólyagkontroll a gyerekeknél különbözô 
életkorban fejlôdhet ki. Kórosnak csak 5 éves kor felett tekinthetô, ha leg-
alább havonta 1-2 éjszaka, rendszeresen ismétlôdve fordul elô. 

A hozzá kapcsolódó pszichoszociális következmények miatt kezelése 
feltétlenül ajánlott. A gyermek közösségi beilleszkedését rontja, szorongást 
okoz. 

A betegség kialakulásában több tényezô is szerepet játszik. Egyes 
esetekben az ébresztôrendszer szabályozása sérült, máskor a volumen-
szabályozó hormonrendszer mûködése, de gyakori a hólyagfunkció sza-
bályozásának rendellenessége is. Genetikai háttér szintén valószínû, hiszen 
azoknál a gyerekeknél, akik valamely szülôjénél enuretikus panasz állt fenn 
gyermekkorában, a megbetegedés kockázata nô. Kivizsgálása azért is fon-
tos, mert más betegség elsô figyelmeztetô jele lehet (pl. epilepszia, diabetes 
mellitus). A kezelés le-
het gyógyszeres. Az 
alternatív terápia ré-
sze a hólyagtorna, 
a vizelet-visszatartás 
gyakoroltatása, éjsza-
kai ébresztés stb.

Tisztelt Doktornô! 4 éves kisfiam hetente-kéthetente bepisil éjszaka.         
Ön mit javasol, mit tegyünk?                                           (H. N., 31)

Dr. kökényes Marianna
pszichiáter
06-20-3363044
dr.kokenyes@freemail.hu

Gyógyhír
KLINIKA

Az orvos válaszol
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A visszérbetegség civilizációs ártalom
Míg a fejlett társadalmakban a visszérbeteg-
ség elôfordulási aránya rendkívül magas, ér-
dekes módon a természeti népcsoportokban 
se híre, se hamva a visszérproblémáknak. 

A 
visszérbetegség a társadalmi, kulturális és technikai fejlô-
déssel párhuzamosan alakult ki, és napjainkra népbeteg-
séggé vált a civilizált kultúrákban. A 2007. márciusi repre-
zentatív lakossági felmérés szerint Magyarországon minden 

harmadik felnôtt küzd visszérproblémákkal. Ezen nem is kellene meg-
lepôdnünk, hiszen a tudomány bebizonyította, hogy vénás rendsze-
rünket alapvetôen nem a két lábon járáshoz alkotta meg az evolúció.   

Mivel civilizációs ártalomról van szó, aminek elkerülésére nagyon 
kevés az esélyünk, nagyobb figyelmet kellene fordítanunk az egyéb-
ként árulkodó panaszokra (tágult, kidudorodó erek, bôr elszínezôdé-
se), tünetekre (viszketés, nehéz, duzzadt, fájó lábak, valamint az éjsza-
kai lábszárgörcsök) és persze a betegség kezelésére is.

A visszérbetegségek kezelése egy életre szól, hiszen a probléma újra 
és újra jelentkezik. Ezért fontos a visszerek komplex kezelése, amely a 
tünetekhez és a panaszokhoz mérten és a betegség épp aktuális fázi-
sához szabottan jelenthet gyógyszeres kezelést, kompressziós harisnya 
viselését, injekciós vagy mûtéti beavatkozást és természetesen tudatos 
életmódot. 

A kezelésben a visszérvédô gyógyszer alkalmazása azért fontos, 
mert csökkenti a vissza-visszatérô fájdalmas panaszokat is. Aki régóta 
szenved a visszérbetegségtôl, tudja, milyen nagy mértékben rontja ez 
az állapot az életminôséget, a napi aktivitást és ezen keresztül az ön-
értékelést is.

A Boehringer Ingelheim a Venastat retard kapszulát kimondottan 
a visszérbetegség panaszainak kezelésére fejlesztette ki. A Venastat 
természetes vadgesztenyemag-kivonatot tartalmaz standardizált for-
mában, amely garantálja, hogy minden kapszula azonos minôségû és 
mennyiségû hatóanyagot tartalmazzon. A Venastat retard kapszula az 
egyetlen vadgesztenyemag-kivonatot tartalmazó készítmény Magyar-
országon, melyet az Országos Gyógyszerészeti Intézet gyógyszernek 
minôsített. A Venastat kapszula erôsíti a vénák falát, és javítja az erek 
rugalmasságát. Ez azért jó, mert ezáltal egészségesebb lesz a láb vér-
keringése, ezért csökkennek a kellemetlen panaszok, mint a lábdaga-
dás, a fájdalmas nehézlábérzés, az éjszakai lábszárgörcs, a feszülés 
és a bôrviszketés. Különleges, elnyújtott (retard) hatásának köszön-
hetôen egy kapszula 12 órán át fejti ki hatását, ennek megfelelôen 
a javasolt adagolás napi 2x1 kapszula. Szedése legalább három-négy 
hétig, hosszú ideig fennálló panaszok esetén pedig 12 héten keresztül 
ajánlott. A Venastat kapszulát a panaszok kiújulásakor érdemes ismét 
alkalmazni.

(X)

GYÓGYHÍR  Ép test

A merevedési zavar és az impotencia még mindig tabutéma a férfiak körében. 
Az érintett férfiak többsége  idegenkedik a probléma elismerésétôl, a segít-

ségkéréstôl, pedig szakemberek szerint az esetek nagy részében a jelenség átme-
neti, idejében elkezdett terápiával kezelhetô, sôt  megszüntethetô. Napjainkban a 
probléma kezelésére hatékony és ártalmatlan megoldás a vákuumos készülék, 
mint terápiás eszköz, mely az alkalmazó és partnere megelégedésére biztosítja az 
eredményes és harmonikus szexuális életet. 

A vákuumos készüléknek a jelenség észlelésekor elkezdett, majd rendszeres 
használata valamennyi korcsoportú férfi számára magas százalékarányban sikeres. 
Az alkalmazásnak nincs kizáró oka egészséges férfiaknál, de egyes állandósult meg-
betegedések esetében sem. Sokan beszámoltak pozitív pszichés visszacsatolásról, 
mely az egyik gyakori kiváltó okot, a sikertelenségtôl való félelmet oldja.

A használó azt tapasztalja, hogy igen rövid idô alatt olyan mellékhatás nél-
küli MEREvEDÉS mutatkozik, melyet azelôtt el sem tudott képzelni. Ez növeli 
az önbizalmat, a biztonságérzetet. Rendszeresen alkalmazva lelki és testi hatása 

vákuumos készülék =
MEGBÍzHATÓ FÉRFIASSÁG

elvitathatatlan; fiatalabbaknál a hímvesszô növekedését eredményezi, míg késôbb 
segítségével a sorvadás elkerülhetô, és a vitalitás az életkor végéig megma-
rad. A vákuumtechnika elvén mûködô vákuumos készülék  az Európai Unióban 
bevizsgált és forgalmazásra engedélyezett termék.

Tekintse meg filmünket a vákuumos készülék használatáról és elônyeirôl!

DAGANATKEzELÉS cSÖKKENTETT 
DEUTÉRIUM-TARTALMÚ 

KÉSzÍTMÉNyEKKEL

E
gy magyar felfedezés, mely napjainkra már világszabadalom, 
és az erre épülô daganatellenes kutatás és gyógyszerfejlesztés 
új megvilágításba helyezte legfontosabb lételemünket, a vizet. 
A csökkentett deutérium-tartalmú vízzel (DDW, Dd-víz) folyó 

kutatások azt vizsgálták, hogy a természetben megtalálható deutérium 
milyen szerepet tölt be az élô szervezetekben. A deutérium-megvonás 
hatására a humán eredetû tumorral transzplantált egerekben részben 
vagy teljesen visszafejlôdött a daganat, a daganatellenes hatás meg-
nyilvánult tumoros kutyák és macskák kezelése során is. A készítményt 
1999-ben daganatellenes állatgyógyszerként törzskönyvezték Vetera-
DDW-25® A.U.V. néven, az elmúlt hét év tapasztalatai megerôsítet-
ték, hogy a készítménnyel a daganatos kisállatok 70-80%-a sikeresen 
gyógyítható. 

A humán gyógyszer-engedélyeztetés részeként lezárult, prosztata- 
tumoron végzett, fázis II klinikai vizsgálat szintén igazolta a készítmény 
daganatellenes hatását. Emlôtumoros betegek esetében a Dd-víz fo-
gyasztása négyszerezte a távoli áttétes betegek várható, kétéves túl-
élési esélyét. A Dd-vizet a sikeres mûtéti és konvencionális kezelések 
mellett, ill. azt követôen fogyasztó betegek adatai azt mutatják, hogy 
a Dd-víz kiegészítô alkalmazása több mint 50%-kal csökkentette az 
öt éven belül visszaesô betegek arányát. Tüdôdaganatos betegek sta-
tisztikai adatainak feldolgozása alapján a Dd-vizet fogyasztók várható 
élettartama háromszorosa volt a csak konvencionális kezelésben része-
sült betegek várható élettartamának. A Dd-víz hatékonynak bizonyult 
a leukémia különbözô típusainál, de azoknál a CLL típusú betegeknél 
volt a deutériummegvonás kedvezô hatása egyértelmûen igazolható, 

akiknek az állapota még nem indokolta a konvencionális kezelést, így 
a csökkenô fehérvérsejtszám, a megduzzadt nyirokcsomók regresszió-
ja kizárólag a Dd-víznek volt tulajdonítható.

Jelentôs eredményt lehet elérni, ha a daganatos betegek a kon-
vencionális kezelések mellett (kemoterápia, sugárterápia) kiegészítô 
jelleggel, ill. ha az elmúlt 1-5 évben kezelt és jelenleg tumormentes 
betegek évente 2-3 hónapig fogyasztják a csökkentett deutérium-tar-
talmú ivóvizet. Ez 50%-kal csökkentheti a visszaesô betegek számát, 
ami egyben azt is jelenti, hogy ennyivel növelhetô a véglegesen gyó-
gyult betegek aránya.

INGyENES TANÁcSADÁS: HyD Kutató-Fejlesztô Kft.
Tel.: 0�-1-��5-1��0, 0�-1-��1-07�5

Web: www.hyd.hu E-mail: info@hyd.hu
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GYÓGYHÍR  Hirdetés
Készítette: Nagy Balázs

GYÓGYHÍR  Rejtvény

E havi skandináv rejtvényünk fôsoraiból a Pharmaforte Kft. egyik 
termékérôl kapunk hasznos információt. Júniusi megfejtôink között 
a Pharmaforte Kft. értékes ajándékcsomagját sorsoljuk ki. Kérjük, 
a megfejtéseket 2007. június 26-ig küldjék el szerkesztôségünkbe 
nyílt postai levelezôlapon vagy e-mailen (kérjük, e-mailjükben is 
tüntessék fel postai címüket)!  
Cím: 1139 Budapest, Üteg u. 49., e-mail: rejtveny@gyogyhir.hu

Az INDIÁNOK és a GyÓGyNÖvÉNyEK
Az indiánok világfelfogása különbözik a nyugati 
emberekétôl, és hasonló a világ más természeti 
népeihez. Az indiánok szemléletében a Föld ter-
mészetes egyensúlyban van, az ember, a növé-
nyek és állatok, de például a folyók, a sziklák is 
részei ennek az egyensúlynak. Felfogásuk szerint 
a gyógynövényeknek is van szelleme, hagyomá-
nya. Ôsi, hagyományos gyógymódjuk nagyon kö-
zel áll a holisztikus gyógyításhoz, mivel az embert 
„egésznek“ veszi, és feltételezi a test, a szellem 
és az érzelem egyensúlyát, egységét. Alapelvük, 
hogy nem a betegséget kell meggyógyítani, ha-
nem a beteget. A gyógyítás nemcsak fizikai, ha-
nem lelki és szellemi szinten is történik. Az észak- 
amerikai síksági vagy préri-INDIÁNOK a mai na-
pig ôrzik nyelvüket, hagyományaikat, vallási, 
gyógyítási szokásaikat. A LAKOTA (sziú) indiánok 
életében az erkölcsök nagyon fontosak és szigo-
rúak voltak. Egyik legismertebb rítusuk az izzasz-
tó kunyhó használata: benne tüzet raktak, és a 
vörösen izzó kövekre gyógynövényeket szórtak, 

majd ezt leöntötték vízzel. Az így felszálló gôzt 
lélegezték be, és az így bôrükön, tüdejükön ke-
resztül is hatott szervezetükre. A lapacho indiá-
nok ôsi gyógyszere például segíti az emésztést és 
optimalizálja az anyagcserét, erôsíti az immun-
rendszert, a navajo indiánok pedig ôsidôk óta 
használják a YUCCÁT méregtelenítésre. Az indi-
ánok a gyógynövények kivonatát is használták. 
Ezek közül manapság többet a nyugati világban 
gyógyszeralapanyagként használnak. Például az 
indiánok évszázadokon keresztül fûzfakérget rág-
tak fájdalomcsillapítóként, vagy a cola levelét fá-

radtság ellen. Régi felismerés, hogy a különbözô 
növényeknek, növényrészeknek, illetve a belôlük 
készült kivonatoknak, teáknak sokféle betegség-
re jótékony hatásuk van. Számos növénykivonat 
esetében felderítették, hogy mely vegyületeik 
okozzák a gyógyhatást. Ezeket az ôsi ismereteket 
természetesen manapság már kiegészítik a mai 
szakmai ismeretekkel, technológiákkal. Ezen ké-
szítmények  Észak-Amerikában, Nyugat-Európá-
ban is  nagyon kedveltek, forgalmuk többmilliós 
nagyságrendû. Manapság hazánkban is egyre 
több olyan készítmény, étrend-kiegészítô kerül 
forgalomba, amely egyesíti az ôsi INDIÁN tapasz-
talatokat a mai tudományos ismeretekkel. Ezen 
készítmények hozzájárulhatnak például a moz-
gásszervi problémák enyhítéséhez, elôsegíthetik 
az egészséges ízületek megtartását. Támogathat-
ják a haj, bôr, köröm egészségének megôrzését. 
Sôt bizonyos esetekben a férfiak egyes problé-
máira is megoldást jelenthetnek.

 Dr. Szôts Gábor gyógyszerész

Pharmaforte Kft.
10�� Budapest, Teréz krt. 20.

Tel: 0��0/2100-155
http://pharmaforte.hu




