
Gyógyhírmagazin

IV. évfolyam
7.  szám                                                                                                       2009. július

Tanácsok
utazóknak

Ezt a Gyógyhír magazint
mi ajándékoztuk Önnek:

A zene
visszatért

az életembe
Interjú Kikivel

Bôrallergia

Igyunk sokszor, keveset!



Gyógyhír magazin    3

IMPRESSZUM
 Felelôs kiadó: Press GT Kft. • Szerkesztôség: 1061 Budapest, Király u. 12.,

telefon: 429-9104, 429-9105,  411-1866, 411-1867, 411-1868, fax: 411-1869
e-mail: gyogyhir@gyogyhir.hu, www.gyogyhir.hu

Lapigazgató: Hollauer Tibor • Fôszerkesztô: Kolimár Éva
Hirdetési igazgató: Mezô Gizi • Hirdetés: Press GT Kft. 

Mûvészeti vezetô: Gula Annamária • Címlapfotó: Deák Szabolcs

Megjelenik: havonta, 24–32 oldalon, példányszám: 230 000 példány havonta  
Terjesztés: Magyarország több mint 2000 gyógyszertárában, bio-

és gyógynövényboltjában ingyenesen jut el az olvasókhoz

Nyomdai elôkészítés: Press GT Kft. 1139  Budapest, Üteg u. 49.,
tel.: 349-6135, fax: 452-0270, e-mail: info@pressgt.hu 

Nyomdai kivitelezés: Infopress Group Hungary zrt. 2600 Vác, Nádas u. 6. 
Felelôs vezetô: Lakatos Imre vezérigazgató

A lapban megjelenô hirdetések tartalmáért és helyesírásáért felelôsséget nem 
vállalunk!

A magazin elôfi zetési díja egyéni elôfi zetôk számára: 
fél évre 1200 Ft, egy évre 2400 Ft 

A Gyógyhír Magazin a MATESZ tagja
 HU ISSN 1787-6710

Lapunkat rendszeresen szemlézi 
Magyarország legnagyobb médiafi gyelôje, az

A  Gyógyhír magazin a legnagyobb auditált példányszámú
gyógyszertári terjesztésû magazin

  

júliusGyóGyhír  
Gyermekkorom legtalányosabb hirdetése 
így hangzott: Cipôt a cipôboltból! Komoly 
fejtörésre késztetett, hol másutt lehetne láb-
belit vásárolni? Ez ötlött eszembe, amikor a 
gyógyszerész szakma képviselôinek köz-
leményét olvastam, amelyben üdvözlik az 

Európai Közösség Bíróságának május 1�-ei döntéseit. A testület 
ítéletében kimondta, hogy „a betegek biztonságos és minôségi 
gyógyszerellátásának a szakmailag és egzisztenciálisan függet-
len gyógyszerész a letéteményese. Ennek érdekében az uniós 
országok kormányainak joguk van arra, hogy a gyógyszertárak 
tulajdonlását és mûködtetését gyógyszerészeknek tartsák fenn.” 
Jó, hogy a benzinkútnál lehet fájdalomcsillapítót venni, de in-
kább a patikába megyek gyógyszerért, ahol kérhetem a szak-
értô gyógyszerész tanácsát is.
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elôzzük meg!GyóGyhír  

Utazás elôtt mindenképpen ajánlott idôben és alaposan tájékozódni a cél-
ország helyi adottságairól: higiénés kultúrájáról, vezetékes vizének, csator-
názottságának minôségérôl, étkezési szokásairól, az ott elôforduló élôskö-

dôkrôl, vérszívókról és egyéb állatokról, amelyek veszélyt jelenthetnek az egészség 
szempontjából. Fontos információ, hogy a célországban milyen fertôzô betegségek 
a gyakoriak. Ezekrôl a hazai oltóközpontokban részletes tájékoztatás áll mindenki 
rendelkezésére. Arra kevesen gondolnak, hogy nemcsak egzotikus, trópusi vidékre 
szervezett utazások alkalmával kaphatnak különféle fertôzéseket. Nagyon gyakori, 
hogy egy dél-európai vagy közel-keleti utazás során kínzó hasmenés, hányásos tüne-
tek keserítik meg a pihenés napjait. Oka az, hogy nem eléggé óvatosak a nyaralók. 

A külföldi nyaralás örömét egy futó betegség 
is elronthatja. Azok a fertôzések pedig, ame-
lyek a hazatérés után mutatják elsô tüneteiket, 
akár több éven át tartó kezelést is igényelhet-
nek, a legrosszabb esetben egy életen át tartó 
orvosi felügyeletet és rendszeres terápiát von-
nak maguk után. Mindezek az utazás meg-
tervezésével, a helyszínen körültekintô óvatos-
sággal és védôoltásokkal megelôzhetôk. 

Utazás elôtt   kérjünk oltást!

Óvakodjunk a csapvíztôl!
Az Intermed oltóközpont tájékoztatója szerint örökzöld úti tanács: csapvizet le-
hetôleg sehol se igyunk, a mediterrán és trópusi országokban tartózkodjunk a 
jégkockás italok fogyasztásától, mert a megfagyasztott vízben életben maradnak 
a bélbetegséget elôidézô kórokozók. Friss saláta, csap alatt megmosott gyümölcs 
vagy víz alapú fagylalt, szörbet fogyasztása is kockázatos lehet. Nem beszélve a 
tenger gyümölcseirôl, a nyersen tálalt kagylókról, csigákról. Külön említést érde-
melnek a szúnyog- és rovarcsípések, helyenként a kullancsok. A vérszívók táma-
dása riasztó szerekkel megelôzhetô, kullancsnál védelmet jelent az idejében be-
adatott védôoltás. 

Budapesten az Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpontjában (10�7 Budapest, Gyáli út 2–6. E épület), 
a Trópusi és Utazási Betegségek Intézetében (10�4 Budapest, Páva u. 27.), a Budai Egészségközpontban (1126 Budapest, 
Nagy Jenô u. �.), az Intermed Oltóközpontban (1134 Budapest, Váci út 70.), a Budapest ÁNTSZ Nemzetközi Oltóközpontban 
(113� Budapest, Váci út 174.) kérhetôk a védôoltások. Vidéken Debrecenben, Gyôrben, Kecskeméten, Pécsett, Miskolcon, 
Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen található oltóközpont.  

Oltóközpontok

Tegye zsebre és felejtse el!
Ôrizze meg „erejét” természetes módon, 

mellékhatásoktól mentesen!

s növeli a potenciát
s  serkenti az

energiaáramlást 
s javítja a vérellátást
s vitalizál
s növeli a teljesítményt

Ôrizze meg „erejét” természetes módon, 
mellékhatásoktól mentesen!

Az utóbbi évtizedben egyre gyakrabban és fi atalabb korban jelentke-
zik a férfi ak potenciazavara. A probléma önmagában is nagy, emellett 
érzelmi problémákhoz,  kisebbrendûségi érzéshez és pszichoszoma-
tikus  zavarokhoz vezethet. 
A Sex-mag mágneses betét genitális területen (nadrágzseb) való vise-
lésével erôs, intenzív mágneses tér képzôdik, ami javítja a vér- és oxi-
génellátást a nemi területen. Ez melegségérzetet és gyakoribb, hosszan 
tartó erekciót eredményezhet.  
A Sex-mag törhetetlen, nem feltûnô. Tartós mágneses mezôt gerjeszt, 
mely szervizelés nélkül egy egész életen át tart. 
A terméket semleges csomagolásban, teljes diszkrécióval szállítjuk!

MÁGNESES BETÉT – 6990 Ft. Rendelje meg!

2025 Visegrád, Pf. 52
Tel: 06/30/ 525-5150, 06/26/ 397-175
w w w . n a t u r s y s t e m . h u

A külföldön beszerezhetô fertôzô betegségek közül 21 ellen a hazai oltóközpon-
tokban kapható védôoltás. Már az utazás elôtt 6-8 héttel érdemes alaposan tájékozód-
ni, hogy a beadott oltásoknak legyen idejük hatásukat kifejteni. Hepatitisz A-t, hastífuszt 
és kolerafertôzést szinte bárhol összeszedhet az utazó. A betegségek legfôbb terjesztôi a 
víz, a nem kellôen átsült ételek, illetve az általánosan rossz higiénés körülmények. 

A hazai oltóközpontokban a gyakori fertôzô betegségek elleni kötelezô vagy 
ajánlott védôoltások is beadathatók. Az adott évben kötelezô védôoltásokat az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) határozza meg. Bizonyos trópusi országokba utazók-
nak például kötelezô a sárgaláz elleni oltás, és ajánlott a malária elleni védekezés. 

A háziorvos is beadhatja
A védôoltások egy részét a háziorvos vagy a kórházi osztályok orvosai is beadhatják, 
vannak betegségek viszont, amelyek ellen csupán az áNTSz Nemzetközi Oltóközpont-
jában oltanak. Az oltás megtörténtét nemzetközi oltáskönyv igazolja, amit az utastól 
kérhetnek bármelyik határon. A védôoltások beadása ellenjavallt: lázas állapotban, ki-
terjedt idegrendszeri betegség, terhesség, az oltóanyaggal vagy annak valamely alko-
tórészével kapcsolatos túlérzékenység esetén. Továbbá élô (legyengített) kórokozókat 
tartalmazó oltóanyagok nem adhatók: mesterségesen legyengített immunrendszerû 

‹  Neil Z. Miller: Védôoltások – Kérdések és 
kételyek 

‹ Dr. Ternák Gábor: Utazás – egészség utazóknak
www.gyogyhir.hu

A Gyógyhír Könyvesbolt ajánlja:

betegeknek (például rák, kemoterápia, sugárkezelés, leukémia, szervátültetés, Hodg-
kin-kór), a szteroidkezelésben részesülôknek, valamint tojásfehérje-allergia esetében 
sem. Némelyik védôoltás beadása és az utazás napja között bizonyos idônek kell eltel-
nie. A sárgaláznál például 28 napos várakozási idô ajánlott. A WHO által a fertôzések 
szempontjából legkockázatosabbnak minôsített úti célok: India, Kambodzsa, Thaiföld, 
Közép-Afrika, Egyiptom, Dominika, ezért az ezekbe az államokba utazó turistáknak 
fokozottan ajánlott az oltás. A sárgaláz elleni oltás pillanatnyilag a Föld 16 országába 
utazóknak kötelezô. Ezek többsége Dél-Amerikában és Afrikában, az egyenlítôtôl dél-
re fekvô országokban van. További 38 ország, attól függôen, hogy az utas az állam 
mely régióját kívánja meglátogatni, szintén megkövetelheti a sárgaláz beadását igazo-
ló oltási könyv felmutatását. További információ: www.oek.hu. 

n LóráNTH IDA

ALLERGIAMEGELÔZÉS!
Utazáskor kerülhetünk olyan helyekre, 
ahol a levegô poros és száraz. A Pollen 
Stop Nasaleze az orr nyálkahártyáján 
vékony, nedves védôréteget képez. Ez a 
gél szûrôként mûködik, nem engedi az 
allergéneket és a port a nyálkahártyára, 
emellett nedvesen tartja az orr belsejét. 
Perceken belül enyhíti a szénanátha 
kellemetlen tüneteit, hatását 3 órán 
keresztül megtartja.

VitaminKosár Kft.
1117 Budapest, Nádorliget u. 7/C.  www.vitaminkosar.hu
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A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT!

VitaminKosár Kft.
1117 Budapest, Nádorliget u. 7/C.  www.vitaminkosar.hu

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEG-
TÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Ismeretlen tájakon mások a higiénés vi-
szonyok, szinte biztos, hogy találkozunk 
új baktériumokkal. Gyakran a víz okoz 
fertôzést. Nagy melegben gyorsabban 
szaporodnak a baktériumok az ételekben 
is. Ilyenkor célszerû növelnünk a segítô 
baktériumok arányát. Már napokkal az 
indulás elôtt kezdjünk el Protexin probio-
tikumot szedni, és szedjük végig az utazás 
alatt, sôt, hazaérkezés után is.

Ismeretlen tájakon mások a higiénés vi-
szonyok, szinte biztos, hogy találkozunk 
új baktériumokkal. Gyakran a víz okoz 
fertôzést. Nagy melegben gyorsabban 
szaporodnak a baktériumok az ételekben 
is. Ilyenkor célszerû növelnünk a segítô 
baktériumok arányát. Már napokkal az 
indulás elôtt kezdjünk el 

VitaminKosár Kft.
1117 Budapest, Nádorliget u. 7/C.  www.vitaminkosar.hu

SEGÍTÔ BAKTÉRIUMOK!
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A nyár a kirándulások, szabadban végzett mozgások idôszaka. Gyakoribbak 
a bôrsérülések, horzsolások, ütések, vágások, karmolások. A bôrfelszín 
leggyakoribb „nyári sérülése” a napsütés okozta bôrpír, enyhe gyulladás, 

súlyosabb esetben leégés. Ez könnyen védhetô megfelelô fényvédô szerrel, az 
erôs sugárzás – délelôtt 11 és délután 3 óra közötti – elkerülésével. Ha mégis 
megtörténik a baj, napégés utáni bôrnyugtató, gyulladáscsökkentô készítmények 
kaphatók a patikákban. 

Mindenféle felületi hámhiány, horzsolás, vágás, karcolás megszakítja a bôr 
felületének egységét, utat nyitva ezzel a fertôzéseknek. ráadásul a bôr idegvég-
zôdésekkel sûrûn ellátott testrészünk, ezért nagyon érzékeny. Így tudja ellátni 
érzô-tapintó feladatát, érzékelni a hômérsékletet és annak változásait, a külsô 
hatásokat, nyomást, ütést, szúrást, vágást. Különleges módon a felületi vágások, 
horzsolások sokkal fájdalmasabbak, mint a mélyebb rétegeket érintô sérülések, 
amelyek érzôidegekkel kevésbé sûrûn ellátott területeket érintenek. 

A felületi sérülések többnyire veszélytelenek, de nem elhanyagolhatók! Te-
kintettel arra, hogy a testfelszín mely területét érintik, ennek megfelelô ellátást 
igényelnek. Nyáron nem ritka, ha a testhajlatokban az izzadás és dörzsölés együt-
tes hatására bôrsérülés keletkezik. Ezek a testrészek gombásodásra, egyéb fertô-

Bôrsérülések, horzsolások

zésekre különösen hajlamosak, ezért az itt keletkezô sérülések kezelése 
fokozott fi gyelmet érdemel. általános szabály, hogy a sebet és annak 
közvetlen környékét megfelelôen le kell tisztítani. A sebet lemoshatjuk 
tiszta vízzel, legfeljebb szappanmentes szappannal. A kosz, piszok el-
távolítása után következik a fertôtlenítés. Többféle fertôtlenítôszer áll 
rendelkezésre a patikákban, a sérülés megtörténtekor azonban nem 
biztos, hogy van mibôl választani. Érdemes végiggondolni, mi lesz a 
legalkalmasabb az adott helyzetben. Kényelmes, könnyen kezelhe-
tô a fertôtlenítô spray, de gondoljunk arra, hogy az alkoholos permet 
égô, csípô fájdalmat okoz a sebfelületen. A fertôtlenítô folyadékok 
használatához gézlapra, vattára, egyéb segédeszközre is szükség van. 
A legkönnyebben alkalmazható fertôtlenítô a megfelelô szerrel átita-
tott, egyesével kis tasakokba csomagolt, egyszer használatos kendô. 

A sérülések a szervezet védekezô rendszerének köszönhetôen gyó-
gyulnak, varasodnak. A fedetlen seb gyógyulása gyorsabb lehet, ugyanak-
kor a fertôzésveszély miatt mégis ajánlatos légáteresztô vagy éppen vízhat-
lan sebtapasszal fedni a sebeket. A tapaszok között igen széles a választék, 
van kifejezetten nedvedzô sebekre való, nedvességet felszívó, fertôtlenítô 
anyaggal átitatott is. 

Termékek:
Fertôtlenítésre: Betadine szappan és oldat, Octenisept spray, Egisept 
spray, Sterillium kézfertôtlenítô és Sterillium fertôtlenítô kendô, 
Bôrkezelésre: Curiosa gél, Fenistil gél, Bepanthen, Bepanthen Plus, Sudo 
krém, Neogranormon
Homeopátiás: Traumheel kenôcs és Aconitum Napellus C15 tabletta 

Dr. Sánta Zsuzsanna

szakgyógyszerész

Gyógyhír
KLINIKA

A gyógyszerész válaszol MILYEN VÍZBE MÁRTÓZZON,
AKINEK FÁJ A HÁTA?

I tt a strandszezon! rekkenô hôség, vízpart, 
medencék… De vajon mindenki ugyanolyan 
mértékben élvezheti a nyár örömeit? Ha Ön-

nek fáj a háta, mindenképpen érdemes kipró-
bálnia a magyarországi gyógyfürdôket. Hazánk 
bôvelkedik hideg, vagyis 30 °C-nál hûvösebb és 
meleg, azaz 30 °C-nál magasabb hômérsékletû 
gyógyvizekben is, így Ön bármelyiket is prefe-
rálja, bôven lesz választék. 

Most elsôsorban azoknak szeretnénk se-
gítséget nyújtani, akik fájós hátuk miatt a 
nyaralást regenerációval és gyógyterápiával 
szeretnék összekötni. A fürdôkúra olyan jóté-
kony hatással lehet a szervezetre, hogy még 
a krónikus fájdalmakban szenvedôk is felüdü-
lésre lelhetnek. Persze nem mindegy, hogy mi 
okozza az Ön hátfájását, ezért érdemes tájé-
kozódni, mielôtt egyik vagy másik gyógyfürdô 
mellett dönt. 

A reumatikus hátfájás kezelésére alkalma-
sak lehetnek a kloridos vagy konyhasós gyógy-
vizek, illetve a jódos vagy kénes termálvizek is. 
A sós vizû gyógyfürdô hölgyeknek különösen 
ajánlott! Elsôsorban Debrecenben, Egerben és 
Hajdúszoboszlón élvezhetik a nátrium- és klo-
ridionokat tartalmazó sós vizek pozitív élettani 
hatásait. Ugyanitt jód- és brómionok is megta-
lálhatók a vízben. Kénes vizû fürdôk találhatók 
Harkányban, Hévízen, Erdôbényén és Budapes-
ten több fürdôben is. 

A kénes termálvíz porcbetegségek keze-
lésére is alkalmas lehet, amennyiben ennek a 
hátterében nem gyulladás áll. Hiszen ha a hát-
fájását ideg- vagy izomgyulladás okozza, akkor 
bizonyos meleg gyógyvizek hatására akár rosz-
szabbodhat is az állapota. Ha Ön fürdôkúrát 
tervez, de nem tudja pontosan, hogy a hátfá-
jása hátterében milyen okok állnak, akkor min-
denképpen keresse fel elôtte kezelôorvosát, 
hiszen elôfordulhat, hogy éppen az ellenkezô 
hatást éri el a termálvizekkel, mint amilyenre 
vágyott!   

A hátfájás sajnos azokat sem kíméli, akik 
ülômunkát, illetve stresszes életmódot folytat-
nak. Sôt, ôk a legveszélyeztetettebbek ilyen 
szempontból! A termálvizek gyógyító és nyug-
tató hatása csodákat mûvelhet ezekben az ese-
tekben. Ma már nemcsak a hagyományos érte-
lemben vett fürdôkúrák léteznek, hanem sok 
más lehetôség is adott a termálfürdôkben.

Mindenképpen ajánlott kipróbálni például 
a vízi tornát vagy más néven az aquafitneszt. 
A vízben nem terheljük túl az ízületeinket, így 
azok is megmozgathatják magukat, akiknek 
ízületi fájdalmaik vannak! ráadásul nagyszerû 
rehabilitációs eszköz egy sérülés után és idôsek 
számára is. Természetesen nemcsak aerobik 
gyakorlatokat lehet a víz alatt végezni, hanem 
gyógytornát is, amely nagyon súlyos esetekben 
is hatékony lehet. Az elesés veszélye megszû-

nik, és közben élvezhetjük 
a víz masszírozó, nyugtató 
és stresszoldó hatását is. 

Ha a nyarat mégis a 
Balaton-parton töltené, 
egy dolgot semmiképpen 
ne hagyjon ki: ez pedig 
az úszás! Hiszen bármi is 
okozza a hátfájását, az 
úszás az egyetlen mozgás-
forma, amely úgy mozgatja 
át a teljes testet, hogy köz-
ben nem terheli meg a ge-
rincét és az ízületeit, mégis 
erôsíti izmait. A hátfájás 
megelôzésére pedig keres-
ve sem találhatna jobb pre-
venciós kezelést! Kellemes, 
fájdalommentes nyarat kí-
vánunk !

Kakucs Boglárka n
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Az egészséges életmódot, életszemléletet sokféle-
képpen lehet propagálni. Van, aki programok-
hoz csatlakozik, van, aki kampányok élére áll, és 
van, aki egyszerûen a saját példájával, szemé-
lyes történetével képviseli ezt az ügyet. Kiki, az 
Elsô Emelet együttes máig népszerû frontembere 
ez utóbbi formában vált példaadóvá.

Úgy tudni rólad, hogy az utóbbi években nagyon tudatosan elkötelezted 
magad az egészséges életmód mellett. Miben nyilvánul meg ez? 
– Tény, ha valaki nálam egészségesebben él, az festi magát. Folyamatosan oda-
figyelek az étkezésre, részben orvosi tanácsok nyomán. Néhány dolgot, például 
a cukrozott üdítôket és a tejet teljesen elhagytam. Betartok néhány ésszerû alap-
szabályt. Napi ötször eszem, keveset. Súlyfelesleggel nem igazán kellett küzde-
nem soha. Ez persze nagyrészt alkati kérdés, de az életformán szintén sok múlik.  
A sport mindennapos az életemben, és ez mindig így volt. Jó helyen nôttem fel, ahol  
a környezet adta lehetôségekkel élve sokat kirándultunk, gyalogtúráztuk, jó volt  
a tornatanárom, és így tovább. Tizenöt évet fociztam a színészválogatottal, és ott  
a nagy szerelem: a jégkorong. Kell a mozgás, de mint mindenben, e téren is nagyon 
hallgatok a belsô hangra. Annyit csinálok, amennyi számomra  jó. Versenyszerûen 
például soha sem sportoltam, a monoton, kötelességszerû edzések sosem vonzot-
tak. A szabadság viszont fontos volt: hogy a magam ura lehessek, azt csinálhassam, 
amit szeretek. Nem véletlenül lettem zenész.
Ha már a belsô hangot említed: biztos vagyok abban, hogy az egészséges 
életmódot nem csak fizikai szinten tartod fontosnak.
– Valóban, nem idegesítem magam fölöslegesen. Például a közlekedésben sem, 
kiváltképp, mióta motorozom. Kevésbé foglalkozom politikával, kevesebbet tele-
víziózom. Nem erôltetem az együttlétet olyan emberekkel, akikkel nem érzem 
jól magam. Azt az elvet követem, hogy amit csinálsz, azt lelki békével tedd. Még  
a teljesítményed is nagyobb lesz ettôl. Nem ragaszkodom görcsösen fellépésekhez, 
megnyilvánulási lehetôségekhez, nem vállalok el mindent, csak azért, hogy ott le-
gyek. Nem szeretek egyhelyben ülni, de a mozgalmas élet mellett – vagy talán ép-
pen azért – mindig igényeltem azt, hogy legyen egy nyugodt, csöndes hely, ahová 
visszavonulhatok. A mostani otthonom ilyen. Fontos, hogy a családommal békés 
környezetben élhetünk, hogy közel vagyunk a természethez, voltaképp az erdô 
szélén. Tudom, hogy ott megnyugszom. A házunkban van egy kemence, ha elé 

telepedek, fél óráig képes vagyok egyszerûen csak bámulni a tüzet. A két kutyánk 
mellé a közelmúltban találtunk egy ôzikét is. Szegény, nagyon rossz állapotban volt, 
az állatorvos nem sok esélyt adott arra, hogy életben marad. Cumisüvegbôl etettük, 
gondoztuk, igazi háziállattá vált. Élmény megtapasztalni, milyen az, ha valakit meg-
mentesz, aztán bízik benned, és kötôdik hozzád. 
Egy híres amerikai sportolótól megkérdezték, mi az, amit jó lett volna húsz 
évvel korábban is tudnia. A válasza az volt: kár, hogy nem mondta senki, 
hogy a csúcson nincs semmi. Van olyan dolog, amirôl úgy érzed, bárcsak 
korábban tudtad volna?
– Talán számomra is van, mégis úgy gondolom, minden úgy jó, ahogy történt.  
A zenészi pályám során, sikereink révén rengeteg élményt szereztem, és számomra 
ez az igazi érték. Ezeket az élményeket nem vehetik el tôlem. Sok barátot, ismerôst 
gyûjtöttem: zenészek, színészek, rádiósok, sportolók, akikkel az életem összehozott, 
és akikkel bármikor örömmel váltok szót. Ezek nem afféle érdekkapcsolatok, nem 
kapcsolati tôkeként könyvelem el ôket, egyszerûen örömöt szerez, ha találkozunk. 
Évekkel ezelôtt egy másféle személyes sikert is megtapasztalhattál. Meny-
nyire jelentett fordulópontot számodra a felgyógyulásod?
– Úgy gondolom, nagy fordulatot nem vett az életem, például a betegségem alatt 
is végig dolgoztam. Talán éppen azért vagyok itt, mert soha nem mondtam le ma-
gamról. Dolgokról, tárgyakról viszont már annál könnyebben tudok lemondani. 
Annyi történt, hogy néhány dolog a helyére került. Most is azt vallom: fontos, hogy 
mindenkinek legyen egy nagy dobása az életében. Ha többször adódik, az már igazi 
ajándék. De emellett szükségszerû, hogy az embernek így vagy úgy, egyszer-kétszer 
el kell vesznie. Mert az is épít. A zene visszatért az életembe, a zenekar visszanyúlt 
a gyökerekhez, ugyanakkor meg is újult. Nagyszerû érzés, és jók a visszajelzések is. 
Olyan ez számomra, mint egy jutalomjáték; az ember ismét kapott egy sanszot az 
élettôl – és ezzel jól kell gazdálkodni.

        PáPAy ESzTEr n

KIKI:

NÉVJEGY
Patkó Béla, „Kiki”

Csillagjegy: Rák
Kedvenc olvasmány: Pilinszky János versei
Kedvenc idôtöltés: jégkorongozás
Kedvenc étel: puliszka

A bôr szervezetünk elsô védelmi vonala a külvilág ártal-
mai ellen, egyben az immunrendszer része. Nyáron külö-
nösen sok inger éri, hiszen jórészt fedetlen. A napfénytôl 
kezdve a rovarcsípésig bármi, ami a bôrünkhöz ér, kelle-
metlen gyulladást vagy allergiás reakciót válthat ki.

Óvjuk a bôrünket!

Leggyakoribb panasz a csalánkiütés, amely 
kis ödémás göb formájában jelentkezik, 
enyhe pír és viszketés kíséretében. Ki-

válthatja a hideg- vagy meleghatás, napsütés, 
stressz, rovarcsípés, bizonyos növényi nedvek, 
gyógyszerek, vegyszerek, kozmetikumok, fém, 
továbbá sokféle élelmiszer: hal, kagyló, tojás, 
eper, olajos magvak, ízesítô és adalékanyagok. 
Lehet allergiás vagy nem allergiás eredetû a pa-
nasz, ennek kiderítése nem egyszerû. A tüne-
tek hirtelen jelennek meg, és ha a duzzadás, 
az ödéma az arcon, szemen, a száj környékén, 
a nyelven vagy valamely végtagon jelentkezik, 
illetve nyelési-légzési nehézséget okoz, azonnal 
forduljunk orvoshoz! 

Az ekcéma többnyire allergiás válaszreak-
cióként kialakuló bôrgyulladás. Vörös foltok, 
nedvedzô hólyagocskák jellemzik, rohamsze-
rû viszketési ingerek kísérik. A legismertebb 
bôrallergia-típus az úgynevezett atópiás der-
matitisz, amely az erre genetikailag hajlamos 
személyeknél kialakuló ekcéma. Másik fajtája 
a kontaktallergia, ez esetben az allergénnel 
történô érintkezés vált ki jól látható bôrelvál-
tozást. Az atópiás dermatitisz elsôsorban az 
érzékeny bôrû gyerekek betegsége, oka sok 
esetben rejtve marad, a kontaktallergia „tette-
se” rendszerint kideríthetô: leggyakrabban fém 
(testékszer, tetoválás), latex (gumikesztyû), va-
lamilyen kozmetikum, tartósítószer vagy illat-
anyag áll a tünetek hátterében. 

Csalánkiütés vagy ekcémás bôrgyulladás 
kialakulhat napsütés hatására is, ha a szerve-
zet valamilyen okból érzékennyé válik a fény-
re. A kiváltó tényezôk közé tartoznak bizonyos 
gyógyszerek, növények, kémiai és illatanyagok, 
egyes autoimmun betegségek, mint a lupus 
(SLE). Más esetben a napsütés és egy érzéke-
nyítô anyag együttes elôfordulása váltja ki a 
napallergiának nevezett bôrtüneteket.

Napjainkban az ismert kockázatok ellenére 
a barna bôr divatos, de nem célravezetô, ha 
egy hétvégén szeretnénk bronzszínûre lesülni. 
A nap jótékony hatását jóval kisebb dózisban 
fejti ki: elôsegíti a D-vitamin képzôdését, erô-
síti a csontokat, élénkíti az anyagcserét, erôsíti 
az immunrendszert, felkészíti a bôrt az erôsebb 
sugárzás elviselésére. Ezért hasznos, ha mér-
tékletesen élünk vele.

K. É. n

Fényérzékennyé tehetnek: 
bizonyos gyógyszerek (egyes 
antibiotikumok, gyulladásgát-
lók), parfümök, illatanyagok 
(bergamott-, citrus-, szantál-
faolaj), dezodorok, a lejárt 
szavatosságú kozmetikumok, 
a tetováláshoz használt szí-
nezék (kadmium), ásványolaj- 
származékok.

Tudta?

központbanGyóGyhír  

Néhány dolog a helyére került
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A nyári kánikula, a gyakori, hirtelen hômérsékletválto-
zások alaposan próbára tehetik a szervezetet. Különö-

sen azokét, akik valamilyen krónikus betegséggel, szív-
problémákkal, magas vérnyomással, cukorbetegséggel 

kénytelenek együtt élni. Rajtuk kívül a gyerekeket és az idôs 
embereket is megviselik a szélsôséges idôjárási körülmények.

Fontos
a folyadékpótlás

ép testGyóGyhír  

Nyáron az egymást gyakran váltó légköri fron-
tok, a hirtelen felmelegedés vagy lehûlés, a 
viharok az érzékenyebbek szervezetét erôsen 

megviselhetik. Hogy egyesek miért reagálnak érzéke-
nyebben a változásokra, pontosan még nem tisztázták 
a szakértôk. Abban viszont egyetértenek, hogy a külsô 
tényezôk hirtelen változása megbontja a szervezetben 
zajló kémiai folyamatok egyensúlyi állapotát. Az embe-
rek egy része a hideg-, mások a melegfrontra érzéke-

nyek. Közös jellemzôjük, hogy az idôjárás változásaira 
egyformán kellemetlen tünetekkel reagálnak. Jellemzô 
panasz a szédülés, fejfájás, rossz közérzet. A meleg-
frontra jellemzô tünetek: lelassult reflexek, felgyorsult 
szívdobogás, fejfájás, esetleg migrénes roham, szédü-
lés, a reumás fájdalmak felerôsödése, gyomor-, vese- és 
epegörcsök, intenzívvé válhatnak az asztmás, allergiás 
panaszok. A hidegfrontra érzékenyeknél az epegörcs, 
kövességnél a vesegörcs jelentkezhet intenzívebben. 

Természetes gyógymódok
Az idôjárási frontok tünetei vagy a rendkívüli meleg 
kellemetlen hatásai ésszerû viselkedéssel, helyes 
táplálkozással, illetve természetes gyógymódokkal 
csökkenthetôk – véli ács ágota életmód-tanácsadó. 
Szerinte a testileg-lelkileg kipihent embereknél ki-
sebb intenzitással jelentkeznek vagy el is maradnak a 
tünetek. Ezért érdemes figyelmet fordítani a megfe-
lelô mennyiségû és fôként rendszeres alvásra, meleg 
nyári napokon a friss zöldségekben, gyümölcsökben 
gazdag, kevés szénhidrátot és zsírt tartalmazó étke-
zésre, valamint a megfelelô mennyiségû folyadékfo-
gyasztásra. Az egészség és a szomjoltás szempontjá-
ból legkedvezôbb hatása a hûtött ásványvíznek vagy 
a hideg gyógyteáknak van. Nagy melegben ajánlott 

napi 3-4 liter folyadék elfogyasztása. Az ásványvíz 
azért kedvezô hatású, mert a benne oldott ásvá-
nyi anyagok pótolják a verejtékezés által elveszített 
fontos elemeket, sókat. Ugyanezért elônyös a fris-
sen facsart gyümölcslevek fogyasztása. A szakember 
szerint a gyógyteák is segíthetnek a kánikula kelle-
metlenségeinek a mérséklésében. Erre a célra kiváló 
az orbáncfû vagy a ginzeng. Nemcsak teaként, de 
kapszulában vagy cseppekben is fogyaszthatók.  
A napi stressz hatásainak ellensúlyozása szintén 
fontos tényezô. Ennek kiváló eszköze a relaxálás. 
Technikája segít az ellazulásban, a pszichés és az 
izomfeszültség oldásában. A relaxációs gyakorlatok 
kiváló kiegészítôje az aromaterápia. A pihenô test 
közelében elpárologtatott citromfû- vagy levendula-
olaj nyugtató hatású. 

Lédús zöldségek, gyümölcsök
Kánikulában különösképpen az egészen kis gyere-
keknél és az idôseknél kell nagy figyelmet fordítani a 
folyadékfogyasztásra. A kicsik még nem tudják egy-
értelmûen jelezni, hogy szomjasak, az idôsek pedig 
megfeledkezhetnek a folyadékpótlásról. Utóbbiak 
csupán azt veszik észre, hogy szédelegnek, egyre bá-
gyadtabbak, erôtlenebbek lesznek. Az idôs emberek 
gyakran arra hivatkoznak, hogy nem érzik a szomjú-
ságot, így nap közben alig isznak, pedig melegben 
számukra is minimum 2-2,5 liter folyadék elfogyasz-
tása lenne ajánlott ahhoz, hogy szervezetük folya-
dékháztartása egyensúlyban maradjon. Akik nem 
kívánják a folyadékot, érdemes lédús gyümölcsök, 
zöldségek többszöri, kis adagban történô elfogyasz-
tására buzdítani ôket.                     n LóráNTH IDA

Magas vérnyomásban, különféle keringési betegségekben szenvedôknek nem 
ajánlott sok folyadékot inni, nekik különösen figyelniük kell a folyadékegyen-
súlyra. Fontos az ideális mennyiség betartása, mert a folyadékvesztés szív-
ritmuszavart okozhat, a kelleténél nagyobb mennyiség pedig megterheli a ke-
ringési rendszerüket. Az orvosok aranyszabályként azt ajánlják, hogy keveset, 
de naponta sokszor igyanak. Óránként egy-egy deci szénsavmentes ásványvíz 
vagy gyógytea fenntarthatja az egyensúlyt. Kerüljék a szénsavas italokat!  
A magas vérnyomásos, a szív- és érrendszeri betegek a legmelegebb órákban 
tartózkodjanak inkább zárt, hûvösebb helyen, kerüljék az utcai forgalmat, a 
fizikailag megerôltetô mozgást. 

Kényes egyensúly

‹  Vitaminok, gyógynövé-
nyek, ásványi anyagok. 
Reader’s Digest Válogatás.

‹  Maria Treben: stressz a 
mindennapokban

www.gyogyhir.hu

A Gyógyhír Könyvesbolt
ajánlja:
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A köhögés kellemetlen, ám létfon-
tosságú védekezô mechanizmus, 
tulajdonképpen a hörgôk tisztí-

tását szolgálja. A kellemetlen s idônként 
fájdalmas, irritáló, száraz köhögés oka a 
hörgôk nyálkahártyájának fokozott in-
gerlése, ezt köhögéscsillapítókkal lehet 
elnyomni. Ezek a gyógyszerek tompítják 
az agyi köhögésközpont ingerelhetôsé-
gét, vagy csökkentik a gégefôben és a 
hörgôkben levô receptorok érzékenysé-
gét. De vigyázzunk, mert a fel nem kö-
högött hörgôváladék baktériuminváziót 
idézhet elô! Éppen ezért a köhögéscsil-
lapítók csak rövid távra alkalmazhatók, 
például a zavartalan éjszakai nyugalom 
biztosítására, vagy amikor az erôteljes 
köhögési rohamok a hörgôk károsodását 
okozhatnák.

Mihelyt a száraz, ingerlô köhögés hu-
rutos köhögéssé válik, nyálkaoldókra, más 
néven köptetôkre van szükség. Ezek el-
folyósítják a hörgôváladékot, elôsegítik a 
gyógyító felköhögést, kiköhögést. 

Antibiotikumokkal csak a baktériu-
mok gyôzhetôk le, a vírusok nem! Ezért 
szokványos megfázás esetén, melyet rend-
szerint vírusok okoznak, nem javasolt az 
alkalmazásuk. Ha azonban a légutak bak-
teriális fertôzése is bekövetkezik, feltétle-
nül antibiotikumokra van szükség! Ekkor 
szedjünk mellé pre- és probiotikumokat, 
hogy a szervezet baktériumflórája ne ká-
rosodjon!

Köhögéscsillapítók száraz köhögésre 
Az inhalálás ingercsillapító, nyákoldó és 
csíraölô hatású. Az eukaliptusz, a kakukk-
fû, az ánizs és az édeskömény fôzete 
csillapítja a köhögési ingert, mert a ga-
rat nyálkahártyáját nedvesítik, nyákoldó, 
görcsoldó és csíraölô hatású.

A nyálkatartalmú növények – zilizgyö-
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kér, útifû, mályvavirág, martilapulevél, iz-
landi zuzmó – fôzete vagy a kivonataikat 
tartalmazó szopogató tabletták ingercsil-
lapítók, védôréteget képeznek a nyálka-
hártyán. 

A forró édesköményes tej tompítja a 
köhögési ingert, közvetlenül a hörgôk-
ben hat, ezért gyermekeknek is ajánlha-
tó. Egy csésze tejhez adjunk 3 teáskanál 
édesköménymagot, forraljuk fel, és forrón 
kortyolgassa a kis beteg! Erôs váladékkép-
zôdésnél azonban ne alkalmazzuk, mert a 
nyákot ki kell köhögni!

Köptetôk hurutos köhögésre
Igyunk sokat: naponta 2-3 liter köhögés 
elleni teát, forró citromlevet, meleg bodza-
bogyólevet! Ezek elfolyósítják a nyákot, 
segítenek a hörgôknek kiûzni a kóroko-
zókat. 

A gyógyteákat huzamosabb ideig ne 
fogyasszuk, mert irritálhatják a gyomrot! 
Köhögés esetén fontos lemondanunk a 
koffeinrôl és az alkoholról, mert mindkettô 
vízhajtó hatású. 

Az orvosi zilizbôl, kakukkfûbôl, édes-
köménybôl készült mézes szirup szintén 
nyákoldó. A gyógynövényekbôl nyert éte-
rikus olajok vagy illóolajok, mint például az 
ánizs, a kámfor, az eukaliptusz, az édes-
kömény, a borsmenta, a kakukkfû, a fenyô 
hûsítenek, megkönnyítik a légzést, és elô-
segítik a hörgôkbôl a nyálka elszállítását. 

A növényi köptetôk közül a szappan-
szerû, felületaktív anyagokat (szaponino-
kat) tartalmazó gyógynövényekbôl készí-
tett teák, a növényi kivonatokat tartalmazó 
szirupok, cseppek, tabletták serkentik a híg 
folyású nyálka képzôdését, és a besûrûsö-
dött hörgôváladékot leválasztják a nyálka-
hártyáról. Ilyen növény a borostyán, a kan-
kalin, az édesgyökér, az ökörfarkkóró, a 
földitömjéngyökér, a szappanfakéreg.

Kínzó köhögés
A KEMO- ÉS SUGÁRTERÁPIA MELLÉKHATÁSAI MÉRSÉKELHETÔK

A kemo- és sugárterápia kevésbé ismert, hosszú távú hatást fejthet ki 
a központi idegrendszerre. Egy tanulmány 702, hatvanöt évnél idô-

sebb ráktúlélô és testvéreik mentális állapotát hasonlította össze 2005-
ben. A daganatos betegséget túlélôk 14,5 százalékának volt valamilyen 
mentális rendellenessége, míg testvéreiknek 8,7 százalékát sújtotta ez 
a probléma. Ezért a kutatók azt javasolták, hogy a rákterápia kiválasz-
tásában ezzel a rizikóval is számolni kell. A közvetlen agyi besugárzás 
lehetséges mellékhatásai ismertek. A kemoterápia idegrendszeri hatá-
sáról viszont csak két évvel ezelôtt jelent meg egy részletes tanulmány. 
Az agykutatás az utóbbi 10 évben cáfolta, miszerint a felnôtt agyban 
már nem képzôdnek új agysejtek. Az úgynevezett hippokampuszban és 
a szubventrikuláris zónában folyamatosan képzôdnek idegsejtek, az élet 
végéig. A hippokampuszban ezen agysejtek egy része túlél, mûködô-
képes lesz és integrálódik az idegsejthálózatba, így döntôen befolyá-
solhatja a memória és a gondolkodásközpont mûködését. Amennyiben 
az új neuronok keletkezését gátolják, súlyos mentális problémák ala-
kulhatnak ki, például depresszió, demencia, skizofrénia. A neuronok 
fejlôdésének elôsegítése viszont javíthatja a hangulatot és a kognitív 
teljesítôképességet. 

Egy 2006-os tanulmány szerint a kemoterápia károsíthatja a neu-
rális ôssejteket a hippokampuszban. A szokásos kemoterápiát kapott 
emlôdaganatosok 18 százalékánál észleltek kognitív károsodást a ke-
zelések után. A magas dózisú kemoterápián átesett emlôdaganatosok 
több mint 30 százalékánál két évvel a kezelések után koncentráció -
zavart, a mentális flexibilitás sérülését, az információfeldolgozás lassulá-

sát, a vizuális memória és a motorikus 
funkciók zavarát találták. Gyermek-
korban kemoterápián átesett, hosszú 
távú túlélôknél a depresszió elôfor-
dulásának valószínûsége nôtt meg a 
kemoterápia intenzitásától függôen. 
Védelmet nyújthat a sugárzás ártal-
mai ellen a lithium. A Süngomba/
cseppkôgomba kivonat is képes lehet 
az agysejtek védelmére, elôsegítheti 
az ôssejtek differenciálódását, az új 
idegsejtek túlélését. állatkísérletek-
ben a gyógygombakivonatot fogyasz-
tó, nagy dózissal besugárzott állatok 
túlélési ideje jelentôsen növekedett. 
A gyógygomba és apigenin kivonatok 
rákellenes hatása mellett a kemo- és 
sugárterápia mellékhatásait csökken-
tô hatása is fontos lehet.

Szerzô: Varga Gábor Dipl.-Kfm

További információ: www.apigenin.hu,
www.patkonyelv.hu
Tel.: 06/30-391-8080,

06/70-423-1127
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rejtvényGyóGyhír  

Júniusi skandináv rejtvényünk helyes megfejtése: Szédülés, fülzúgás, memóriazavar. A TEVA Magyaror-
szág Zrt. értékes ajándékcsomagját kapja: Tihanyi Kornél, Mór. A sudoku megfejtése: 4643. A CSC Phar-
maceuticals Kereskedelmi Kft. értékes ajándékcsomagját nyerte: Szabados Ildikó, Donáti. Gratulálunk!

SASSZEM-lézerkezelés: a végleges megoldás!
Szemüveg vagy kontaktlencse 
nélkül sajnos sokan nem 
látunk élesen, ami rendkívül 
kényelmetlenné teszi a min-
dennapjainkat. Cikkünkben 
a legújabb megoldással, a 
lézerkezeléssel kapcsolatos 
leggyakoribb kérdéseket 
válaszoljuk meg.

Kiknek nyújt segítséget a lézeres szemkezelés?
18 és 65 év között mindenkinek, aki csak szem-
üveg vagy kontaktlencse segítségével lát jól tá-
volra. Sajnos azoknak, akik csak olvasáshoz vi-
selnek szemüveget, de élesen látnak távolra,  
a lézerkezelés – egyelôre – nem jelent megoldást. 
Az alkalmasságról egy speciális vizsgálat során 
gyôzôdünk meg.

Hogyan történik maga a kezelés?
Emberi kéz érintése nélkül, egy számítógép által 
vezérelt lézer megfelelôen megváltoztatja a szaru-
hártya felszínét. Az eljárás biztonságosságát jól mu-
tatja, hogy a világon eddig több mint 10 millió si-
keres lézerkezelés történt. Ilyen nagyszámú eset 
alapján állíthatjuk, hogy az orvosi garanciával vég-
zett lézeres kezelés ma már rutineljárásnak számít.
A fájdalommentes beavatkozás csupán 1-2 per-
cet vesz igénybe, s ezt követôen egybôl haza is 
mehet a páciens. Az eljárás a legmodernebb, har-
madik generációs, repülôpontos lézerrel történik. 
A beavatkozást követôen a kezelt páciens éleseb-
ben láthat, mint bármikor elôtte szemüveggel 
vagy kontaktlencsével. Ezt az eljárást Sasszem-lé-
zerkezelésnek hívjuk.

Miért hívják az eljárást Sasszem-lézerkezelés-
nek?
A Sasszem-kezelés az elsôdleges és másodlagos 
hibákon túlmenôen a szem magasabb rendû hi-
báit is korrigálja. Ezért érhetô el sokkal jobb látás-
élesség, mint a korábbi eljárásokkal.

Mennyi idôre esnek ki a kezeltek a munká-
jukból?
Három-öt nap pihenés után általában semmi 
akadálya a munkavégzésnek, de természetesen 
már szemüveg nélkül. Mivel a kezelés csak egy 
vékony rétegen történik, semmilyen fizikai korlá-
tozásra nincs szükség a kezelést követôen.
Az elért eredmény végleges, a látás nem romlik 
vissza. 

A legmodernebb technikák általában nagyon 
drágák. Ejtsünk néhány szót az árakról is!
Azok a pácienseink, akik utánaszámolnak az 
éves szemüveg-, illetve kontaktlencse-költségeik-
nek, nem tartják drágának az eljárást. A kezelés 
díja szemenként 129 000 Ft, de részletfizetésre is 
van lehetôség, ennek díja mindössze havi 9500 Ft  
11 hónapon keresztül, 45 000 Ft-os kezdô-
részlettel. Új akciónkban nagyobb kezdô-
részlet nélküli, könnyített részletfizetésre 
van lehetôség: A kezelés napján 13 000 Ft, 
majd a következô 11 hónapban is 13 000 Ft 
fizetendô. A kedvezményes lehetôség 2009. július 
31-ig él. A befektetés 3-4 év alatt biztosan meg-
térül, mivel a páciens élesen lát majd távolra, így 
nem kell egy életen keresztül fizetnie a szemüve-
gért vagy kontaktlencséért. 

Hogyan fog látni a kezelés után a páciens?
Ez elsôsorban a kiinduló dioptriától függ. A vár-
ható látásélességet – melyre orvosi garanciát vál-
lalunk – a következô tábla mutatja, 40 000 sikeres 
kezelés tapasztalata alapján.
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Mit jelent az orvosi garancia ebben az eset-
ben?
Az összegyûlt tapasztalat alapján az elôzetes vizs-
gálat során írásos garancia születik arról, hogy mi-
lyen látásjavulás érhetô el. Ez az alkalmassági vizs-
gálat eredetileg 12 000 Ft, de a mellékelt kártyával 
ingyenes!

Ha az Típus Várható
Ön dioptriája  látásélesség (*)

– 1 és – 3 közötti kisfokú rövidlátó 95-125%
– 3 és – 6 közötti középfokú rövidlátó 90-115%
– 6 és – 9 közötti nagyfokú rövidlátó 60-110%
– 9 és – 15 közötti nagyon nagyfokú  egyéni meg-
 rövidlátó ítélés szerint
+ 1 és + 3 közötti kisfokú távollátó 92-125%
+ 3 és + 6 közötti nagyfokú távollátó 70-100%

INGYENES Vizsgálati Kártya     

E kártya bemutatójának díjmentesen
végezzük el a 12 000 Ft értékû,
lézeres látásjavító kezelést megelôzô 
szemészeti vizsgálatát klinikánkon.   

Sasszem-lézerkezelés – orvosi garanciával GyH-9-7

*100% = normális látású ember látásélessége. Aki mind-
két szemével 65%-ot lát, az „Szemüveg nélkül vezethet”. 
A táblázatban megadott tájékoztató jellegû látásélességi 
adatok az adott típusba tartozó dioptriával kezelt pácien-
sek legnagyobb hányadának látásélessége a kezelés után 
egy évvel. Az Ön személyes látásjavulási lehetôségeirôl 
pontos információt az alkalmassági vizsgálatának ered-
ményei alapján kaphat.

Most könnyített részletfizetéssel!
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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 haladva – kell beküldeni.
Júliusi rejtvényünk helyes megfejtôi között a TEVA Magyarország zrt. ér-
tékes ajándékcsomagját sorsoljuk ki. Kérjük, a megfejtéseket 2009. jú-
lius 25-ig küldjék el kiadónkba nyílt postai levelezôlapon vagy e-mailben. 
(Kérjük, e-mailjükben is tüntessék fel postai címüket!)
Cím: 1139 Budapest, Üteg u. 49.,
e-mail: rejtveny@gyogyhir.hu

zúg a füle? szédül? Feledékeny?
Ezek a rossz agyi vérkeringés tünetei.

A Bilobil természetes hatóanyagával fokozza
az agyi idegsejtek oxigén- és tápanyagellátását,
serkenti az agy vérkeringését, ezáltal elôsegíti
a szellemi frissességet. A tartós hatás érdekében
legalább 3 hónapon keresztül tanácsos szedni
a Bilobil kapszulát.

Bilobil forte – az agy karbantartója.

Vény nélkül kapható gyógyszer.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el

a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg
kezelôorvosát, gyógyszerészét!

áció, káció, vakáció – tombol a nyár! A veszélyek-
rôl azonban a nyaralás közben se feledkezzünk meg!  
A perzselô napsugárzástól szerencsére már sokan óvják 
a bôrüket. Azzal azonban kevesebben vannak tisztá-
ban, hogy a bôrhöz hasonlóan a haj is ki van téve káros 
környezeti hatásoknak, ha nem vigyázunk, ôszre akár 
tönkre is mehet! Hajunk fôbb „nyári ellenségei” a nap 
ultraviola sugarai, a szél, a hôség, a sós és a klóros víz. 
Az UVB sugárzás a hajszálak keratintartalmát támadja 
– a haj veszít színébôl, kifakul. ráadásul a nap és a sós 
tengervíz is kivonja a haj keratinjában tárolt nedvessé-
get, így az száraz lesz és veszít rugalmasságából.

A Revalid® revitalizáló hajkozmetikumai termé-
szetes hatóanyagaikkal tökéletes választ adnak az 
említett problémákra, visszaállítják hajunk nedves-
ségtartalmát, egészségét, ezáltal szépségét is! 

A nyári idôszakban a napi hajmosás – fôként 
strandolás, napozás után – kulcsfontosságú. A Reva-
lid® revitalizáló sampon a speciális proteineknek (17 
aminosav), a növényi olajoknak és a korpakivonatnak 
köszönhetôen gyengéden ápolja és erôsíti a hajstruk-
túrát, javítja a keratin szerkezetét, visszaadja a fejbôr 

természetes olajtartalmát. A revalid® sampon egyaránt 
alkalmas a száraz, károsodott haj javítására és az ép haj 
egészségének megôrzésére! 

A tökéletes hatás érdekében hajmosás után hasz-
náljunk Revalid® revitalizáló balzsamot! Ez egy 17 
aminosav összetevôjû, korpakivonatot is tartalmazó spe-
ciális protein-formula, amely visszaállítja a haj természe-
tes fehérjetartalmát, nyugtatja a fejbôrt, erôsíti és helyre-
állítja a károsodott haj szerkezetét! 

A sampon és a balzsam mellett a nyári pakolások is 
védik hajunkat. Ne várjuk meg, amíg hajunk károsodik 
– elôzzük meg a bajt! Használjuk a Revalid® intenzív 
hajápoló krémet, amely természetes összetevôkkel, a 
fejbôr táplálásával állítja vissza a haj egészségét, szépsé-
gét. Hajmosás után alaposan masszírozzuk a hajunkba, 
fedjük be törölközôvel vagy mûanyag sapkával, és hagy-
juk hatni 10 percig. Hetente egy pakolás, és nemsokára 
tapasztalni fogjuk a természetes összetevôk jótékony 
hatását!

Egy kis gondoskodás és odafigyelés – ennyit kíván 
hajunk a vakáció alatt. És ha nem akarjuk az ôszt kétség-
beesetten a fodrásznál kezdeni, jobb, ha megadjuk neki!

Végre itt a nyár!
Revalid® hajkozmetikumok a nyári hajápolásért
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