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E bben a hónapban Puskás-Dallos Petit 
kérdeztük munkáról, családról, aki töb-
bek között arról is mesélt nekünk, ho-

gyan ugrott be 10 évesen az Aranycsapat le-
gendás kapitányának, Puskás Öcsi unokájának  
a szerepébe. 

Családi rovatunkban a gyermekkori elfogadást 
járjuk körbe a szülők és a pszichológus szemé-
vel. Gyógynövényeink közül pedig a csipkebo-
gyó jótékony hatásait vesszük számba, és egy 
finom csipkebogyóleves receptjét ajánljuk.
 
Október a látás hónapja, ezért szakgyógyszerészünkkel arról beszélgettünk, milyen 
panaszok előfordulásakor használhatók a patikában kapható szemcseppek, műköny-
nyek. Korunk előrehaladtával látásunk is változik, szemészorvosunkat a 40 év feletti 

korosztályra jellemző szemészeti problémákról 
kérdeztük.
 
Novemberben is érdemes lesz velünk tartani, 
mert Geszti Péterhez látogatunk, aki már nagyon 
készül a december 11-i, Budapest Kongresszusi 
Központban tartandó karácsonyi, Csillagszórás  
című koncert-estjére, ahol legsikeresebb szerző-
társa, Dés László is színpadra lép majd. 

Ha októberi Facebook-játékunkon velünk játsza-
nak, egy páros belépőt is nyerhetnek a koncertjére!

Ízelítő
REGENERÁLJA ÉS FELSZABADÍTJA AZ ELDUGULT ORROT.
AZ ORRNYÁLKAHÁRTYA DUZZANATÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE, 
AZ ORRFOLYÁS ENYHÍTÉSÉRE.

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

Dexpanthenol
A B-vitaminok csoportjába 

tartozó összetevő, mely hozzájárul 
az orrnyálkahártya regenerációjához.

Xilometazolin- hidroklorid
Érösszehúzó hatású, 

csökkenti az orrnyálkahártya duzzanatát, 
segíti a váladék orrból való ürülését.

Gyártó: Polfa Warszawa S.A. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Varsó, Lengyelország

Vény nélkül kapható xilometazolin-hidroklorid 
és dexpantenol tartalmú gyógyszer.

Maximált akciós fogyasztói ár: 1 629 Ft**
Akciós egységár: 162,9 Ft/ml

1950 Ft* helyett 
Kedvezmény: 16%***

**Az akciót megelőző 30 napban alkalmazni ajánlott ár, melytől az akcióban részt vevő gyógyszertárak eltérhetnek. 
**A jelen akció során feltüntetett akciós ár maximált fogyasztói ár, az akcióban részt vevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
***Az ajánlott, akciót megelőző ár és a maximált akciós ár �gyelembevételével számított százalékos kedvezmény. Az akcióban részt vevő egyes gyógyszertárak 
ennél magasabb kedvezményt is biztosíthatnak.

Az akció érvényes és elérhető 2022.10.01-2022.10.31-ig, illetve 
a készlet erejéig a részt vevő SZIMPATIKA Patikákban. 
Részletekért kérjük forduljon az Ön SZIMPATIKA gyógyszertá-
rához. A feltételek eladáshelyen történő betartásáért a 
gyógyszertárak felelősek.

Száraz és berepedezett 
bőr ellen  a mindennapokra

*Az akciót megelőző 30 napban alkalmazni ajánlott ár, melytől az akcióban részt vevő gyógyszertárak eltérhetnek.
**A jelen akció során feltüntetett akciós ár maximált fogyasztói ár, az akcióban részt vevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
*** Az ajánlott, akciót megelőző ár és a maximált akciós ár fi gyelembevételével számított százalékos kedvezmény. Az akcióban részt vevő egyes gyógyszertárak ennél 

magasabb kedvezményt is biztosíthatnak.
Az akció érvényes és elérhető 2022.10.01-2022.10.31-ig, illetve a készlet erejéig a részt vevő SZIMPATIKA Patikákban. Részletekért, kérjük, forduljon az Ön SZIMPATIKA 
gyógyszertárához. A feltételek eladáshelyen történő betartásáért a gyógyszertárak felelősek.
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GYÓGYÍTÁS MEGELŐZÉS VÉDELEM

A Bepanthen krém vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza: Bayer Hungária Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 26. CH-20220831-35

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kér dezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Fotó: Panamy

Fotó: Ajkai Dávid
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CÍMLAPON

egy ekkora átverésben veszek részt. 
Egész éjjel nem tudtam aludni, de 
Rudolf Péter és apukám azzal vi-
gasztalt, hogy néha ilyen kis füllen-
tések beleférnek az életbe. 

Azt mondtad, sikerült 
megélned az álmaidat, de 

nyilván vannak még olyan dolgok, 
amiket szeretnél elérni a szakmá-
ban. Színészként, énekesként, 
tévés műsorvezetőként...
Színészként azt gondolom, hogy 
valaminek történnie kell ezzel a 
hazai közeggel, nagyon alacsony  
a színészek megbecsültsége, mind 
erkölcsileg mind anyagilag, közben 
elképesztően sok munka és állandó 
rohanás az egész. 10-20 éve, vagy 
korábban, a nagyszüleim idejében 
egész más volt színésznek lenni, ők 
mai kifejezéssel élve véleményvezé-
rek voltak, ez egy megbecsült ér-
telmiségi szakma volt, és mindenki 
tisztelte a képviselőit. Bízom benne, 

hogy a fiatalok tudnak majd ezen 
változtatni, és a színház – mint mű-
faj – és a benne dolgozók is visz-
szakapják az őket megillető méltó 
helyet a társadalmi hierarchiában. 

Ami a személyes ambícióimat il-
leti, ezen a téren is meg kell barát-
koznom a korommal, a fiatalfiú- és 
bonviván-szerepeket már eljátszot-
tam, szeretnék nyitni, elsősorban 
a prózai színház felé. Igazi szerep-
álmom nincs, de ha Luke Sky-
walkert alakíthatnám valamelyik 
Star Warsban, annak azért örülnék. 

Végül is miért ne? Szoktál 
anyagokat küldeni magad-

ról külföldi produkciók casting-
jaira? Foglalkoztat a nemzetközi 
karrier?
Nem nagyon, korábban a zenekar-
ral voltak ilyen jellegű terveink, vi-
lág körüli turné stb., de most már 
azt gondolom, hogy itthon is meg 
tudom találni a közönségemet, 

vagy azt a sikert, amiről álmodoz-
tam. Ilyen hosszú távú kalandokba, 
mint egy külföldi munka egyálta-
lán nem neveznék be, szeretnék in-
kább otthon lenni a feleségemmel, 
a családommal. 

Említetted a zenekarodat, 
most lesz 10 éves a The 

Biebers. Mik a terveitek a követ-
kező időszakra?
Sok tervünk van, de ezek egy része 
kényszerből jött, mert a covid miatt 
közel három koncertszezon kima-
radt, így inkább otthon dolgoz-
tunk, rengeteg dalt írtunk. De hát 
10 év az 10 év, mi is változtunk, el 
sem merem mondani, mikről szól-
tak azok a dalok, amiket 10 éve 
énekeltem, angolul... Fesztiválozó 
zenekar voltunk, a témáink is ezt 
az életérzést tükrözték. Most újra 
meg kell találni a saját hangunkat, 
azt, ami önazonos, ami hiteles, és 
jól szól.
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PuskásPuskás--  
DallosDallos

PetiPeti

Hogy érzed magad, békében vagy a megélt 
időddel?

Most kellett ráébrednem, hogy az idő bizony telik, és bár 
életem eddigi legjobb szakaszában vagyok, azért furcsa 
abba belegondolni, hogy most 38 éves leszek, tehát a fél 
életemet felnőttként éltem le. Nem az van, hogy belekezd-
tem a nagybetűs életbe, hanem az, hogy már nagyon távol 
van a kisbetűs élet. 19 évesen jelentkeztem a Megasztár-
ba, gyakorlatilag akkortól tekintek felnőttként magamra.

A szüleid mindketten színészek, adott volt, hogy  
a te pályád is a színpadra vezet?

Tulajdonképpen igen, bár a szüleim nem akarták, hogy 
művész legyek, de én mindig ott lebzseltem az Arany Já-
nos Színház körül, ahol dolgoztak, belógtam a próbákra, 
a díszletek mögül néztem az előadásokat, imádtam ezt a 
világot. Az azért furcsa volt, hogy míg mások a szüleik-
kel töltötték az estét, az enyémek csak valamikor 10 után 
értek haza, de az, hogy a színház közelében tölthettem a 
gyerekkoromat, mindenért kárpótolt. De anyukám is azt 
szerette volna, hogy több időt lehessünk együtt – az ő szü-
lei is színészek voltak, Görög Mara és Besztercei Pál, és  
ő is sokat nélkülözte őket gyerekként –, úgyhogy amikor 
az öcsém megszületett, anyu otthagyta az állását, hogy 
velünk lehessen, amiért mindig is nagyon hálásak leszünk 
neki. Azóta sikerült megélnem az álmaimat, belekóstol-
ni mindenbe, és tudom, hogy ők sem bánták meg, hogy 
végül ezt a szakmát választottam.

Gondolom, a Puskás névvel külföldön is nagyon 
népszerű vagy.

Hajaj! Egyszer még egy díjat is átvettem Puskás Ferenc 
helyett. 10-11 éves lehettem és a színészválogatottal meg-
hívtak Olaszországba, ahol Puskás és egy olasz focilegen-
da – sajnos már nem tudom a nevét – számára rendeztek 
egy ünnepi gálamérkőzést. Puskás nem tudott ott lenni, 
lemondta, mert már betegeskedett, és akkor néhány szí-
nész – neveket nem mondok – azt találta ki, hogy azt fog-
juk mondani, én vagyok az unokája, és majd én veszem 
át helyette a díjat.

Végül is egy színésznek ezt is el kell tudnia 
játszani.

Elvégeztem a kezdőrúgást, a meccs után pedig átvettem  
a díjat, aztán válaszolnom kellett az újságírók kérdéseire, 
és még az olasz legenda is odajött hozzám, hogy adjam 
át az üdvözletét a nagypapának, akit ő annyira csodál 
és szeret... Na ez már nekem is sok volt, akkor elkezd-
tem sírni...  Persze azt hitték, hogy a meghatottságtól 
pityergek, pedig csak lelkiismeret-furdalásom volt, hogy 

Színész, énekes, televíziós műsor-
vezető, de kórusfoglalkozásokat 
is tart, hangszert visz a rászoruló 
gyerekeknek, faültetést szervez 
az ország különböző pontjain – 
Puskás Péter sokoldalú ember, 
és még mindig Peti. Pedig lassan 
negyvenéves.
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AThe Bieberst tulajdonkép-
pen ti viszitek az öcséddel, 

Danival?
Igen. Megtapasztaltuk, hogyha 
egyikünk kicsit hátradől, akkor 
már nem működik az egész. Mind-
kettőnk életében volt ilyen pont, de 
most megint nagyon egymásra ta-
láltunk, nagyon hiszünk benne, 
ismét jönnek az ötletek, csak úgy 
dobáljuk őket egymásra, és meg is 
valósítjuk őket. Ugyanaz az érzés 
fog el most, mint a kezdetekkor, 
ma is a huszonéves lendületünket 
használjuk, csak átültetjük az ener-
giákat egy sokkal koncepciózusabb 
formába.

Tévé? Játsszuk azt, hogy 
én vagyok a világ legha-

talmasabb médiacsászára, és te 
bármit kérhetsz... Olyan műsort 
csinálhatsz, amit szeretnél, 
díszlet, lámpa nem akadály, 
annyi kamerát kapsz, amennyit 
akarsz...
Hát... hm... én igazából 
csak három kamerát kér-
nék, és... egy beszélgetős 
műsort csinálnék. Amel-
lett, hogy hatodik éve 
ülök az X-Faktor men-
torszékében, valamint 
más, különböző han-
gulatú szórakoztatóipari 
show-kban vagyok jelen, 
egy csomó más dolog is 
érdekel, a történelem, a 
filozófia... Jó lenne ezekről eszmét 
cserélni érdekes emberekkel. Ha sok 
pénzt adnak, az se baj, de egy kis 
költségvetésű műsor is elég lenne.

Na jó, de három kamerád 
neked is van, meg talán 

néhány lámpád is, nem sok kéne 
ahhoz, hogy megcsináld a saját 
műsorodat, pl. a YouTube-on.
Meg is fogom csinálni. A felesé-
gemmel, Bogival, már gondolko-
zunk ezen...

persze komoly szakmai segítséggel 
dolgozunk, erdészek és tájépítészek 
bevonásával.  

Hogyan tartod karban ma-
gad? Előadóművészként 

nyilván nem mindegy, hogy mi-
lyen a megjelenésed a színpadon.
Figyelek is erre, nyár végén, a hosszú 
X-faktor-forgatások és a fesztiválsze-
zon után újra elkezdtem intenzíven 
mozogni, futok, focizok, és otthon 
is erősítek, de nemcsak a megjele-
nés miatt, hanem mert a színpadi 
munka, például egy koncert ko-
moly fizikális igénybevétel is, kell 
az állóképesség. Mondjuk, nálunk 
muszáj fittnek lenni, erős presszió 
alatt állok, mivel Bogi anyukája, 
Ági komoly sportoló, ő a pilátesz 
magyarországi császárnője, az ő 
édesapja pedig Dallos Ernő, a győri 
kosárlabdacsapat alapítója. Ők nem 
hagyják, hogy eltunyuljak.

Októberben hol láthat téged 
a közönség?

Sokat fogunk koncertezni, de ké-
szülünk egy új anyag felvételére 
is. A József Attila Színházban és a 
Madáchban játszom, az előbbiben 
Macskafogót az utóbbiban Macs-
kákat... De ami a legfontosabb: 
apukámmal lesz egy bemutatónk 
a Vidám Színpadon, a Tanulmány 
a nőkről.

Játszottatok már együtt?
Igen, Nyíregyházán, a Nap-

sugár fiúkban. Kezdetben nem 
volt olyan egyszerű, mert apukám 
nagyon kritikus volt, úgy érezte, 
folyamatosan véleményeznie kell, 
hogy hogyan játszom, milyen va-
gyok a színpadon. Most már csak 
időnként mond dolgokat, illet-
ve inkább csak sugall. De én is 
változtam, ma már kifejezetten 
én kérem, hogy ossza meg velem  
a véleményét.
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Neki volt is egy hasonló 
műsora.

Igen, mondogatom is neki, hogy 
szerelmem, soha ne felejtsd el, te 
podcast-úttörő voltál! A műsora, 
a Hétkor nálam tulajdonképpen 
egy Late Night talkshow volt, egy 
újhullámos portréműsor a nappa-
liban. Talán valami hasonlóba fo-
gunk belevágni hamarosan.

Van két izgalmas projekted, 
amit a társadalmi felelős-

ségvállalás jegyében csinálsz. 
Szociálisan mindig is érzékeny 
voltál, ezt otthonról hoztad?
Nagyon megmaradt bennem, hogy 
anyukám mindig szépen összeké-
szítette a fölöslegesnek ítélt cipőket, 
ruhákat, és elvitte a hajléktalanok-
nak meg más rászorulóknak. Már 
a Megasztár után rájöttem, hogy a 
tévének köszönhető ismertséget fel 
lehet használni arra, hogy mások-
nak segítsünk, akár tevőlegesen, 
akár a puszta jelenlétünkkel. Vol-

tam olyan kis falvakban 
az olvasást népszerűsíte-
ni, ahol a mélyszegény-
ségben élő gyerekeknek 
az adománynál is töb-
bet jelentett az, hogy 
valaki, akit a tévében 
láttak, eljön hozzájuk, 
az ő saját kis közegükbe, 
figyel rájuk, beszélget, 
törődik velük. A Füri  
Zenetér Egyesületben 

gyerekeknek tartunk kórusfoglal-
kozásokat, illetve nehéz helyzetben 
lévő iskolákba viszünk hangszere-
ket és sportszereket. A Woodapest-
tel pedig fásítunk, mecénásokat, 
cégeket és persze civileket kérünk 
fel arra, hogy pénzzel vagy önkén-
tes munkával segítsenek minket. 
Az önkormányzatokkal egyeztetve 
és összefogva telepítünk fákat oda, 
ahol igény van rá, de nincs elegen-
dő forrás a megvalósításhoz. Már 
két éve csináljuk, és most például 
az Andrássy úton fogunk fásítani, 
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Mindannyian mások vagyunk 
Elfogadni – feltétel nélkül

CSALÁD

Nemrég láttam az interneten 
egy videót, melyben egy ke-
rekesszékes kisfiú az osztály-
társaival együtt részt vett egy 
ünnepségen, velük táncolt, a 
partnerével jókedvűen mo-
solyogtak egymásra. 

Mindenki a maga módján 
táncolt, és ez így volt ter-
mészetes. A kisfiú részese 
volt a közösségnek, együt-
tes élmény született.

Alapvetően elmondhatjuk, 
hogy a gyerekek nem szület-
nek kirekesztőnek, őket nem 

riasztja el a másság, a különle-
gesség, azonban az idő múlásá-
val a környezeti hatásokra (ld. 
modelltanulás) kell odafigyelni. 

A folyamat hátterében számos 
dolog húzódik. A régi korokhoz 
képest, amikor még több gene-
ráció élt együtt, ahol a betegség, 
öregség, sőt a halál, de a szüle-
tés sem volt tabu, más nyomaté-
kot kapott a szokatlannak tűnő 
emberek, helyzetek elfogadása. 

A mai gyerekek sajnos kevés-
sé találkoznak ezekkel, vagy 
ha mégis, gyakran mindenféle 
előzetes felkészülés, felvezetés 
nélkül. 

Jó gondolat az oktatási-neve-
lési intézményekben az integrá-
ció, azonban ez a terület is nagy 
körültekintést, odafigyelést 
igényel. Az óvodáskorú kisgye-
rekek számára egy-egy sajátos 
nevelési igényű társuk jelenléte 
viszonylagos természetességgel 
elfogadott, az általános iskolás 
korosztályban már többet kell 
foglalkozni ezzel a kérdéskörrel. 

A nevelés folyamán fontos, 
hogy a kisgyermek megtanul-
ja: noha a másik elfogadása 
nem egyenlő az egyetértéssel, 
ugyanakkor lehet, hogy ő mást 
érez, gondol, mint én.  

A tekintélyelvű nevelés az 
elfogadás ellen hat, azonban 
az együttműködésen alapuló, 
alternatív pedagógiai hozzá-
állás, ahol a szabályokat kö-
zösen alkotjuk meg, szabad 
véleményt nyilvánítani, ahol a 
gyermek bizalmat kap és egyé-
ni felelősséggel ruházzuk fel, 

együttműködésre, elfogadás-
ra, nyitottságra tanít, ami a 

későbbiekben a saját kö-
zegében, a kortársai közt 
is hatni fog. 

Végezetül fontos meg-
említeni, hogy ha a 
gyermekünk viselkedé-
se hirtelen megváltozik, 

szótlanná, szorongóvá 
válik, rosszul alszik, nincs 

étvágya, esetleg dühkitörése-
ket produkál, gyanakodhatunk 
arra, hogy bullying áldozata 
lett. Ekkor be kell avatkozni, 
és szakszerű segítséget kérni 
az osztályfőnöktől, valamint az 
iskolapszichológustól.

Beszélgessünk sokat a gyer-
mekünkkel az óvodai, iskolai 
helyzetekről, így könnyebben 
tudunk segíteni akkor, ha bajba 
került. Végezetül gondoljuk vé-
gig, mi magunk hogyan állunk 
az együttérzéssel és a toleran-
ciával, hiszen akkor tudunk 
elfogadó gyermeket nevelni, 
ha tisztában vagyunk a saját 
elakadásainkkal, vakfoltjaink-
kal, és készen állunk arra, hogy 
dolgozzunk ezeken.

Szerzőink, Szonda Györgyi és Küttel 
Dávid avatnak be egy nagycsalád 
mindennapjaiba. 

PSZICHOLÓGUS- 
SZEMMEL

Szécsi Judit pszichológus

ANYASZEMMEL 
Elfogadni a nem megszokottat,  
a furcsát, a mást, az eltérőt, feltéte-
lezi, hogy létezik egy ún. „normá-
lis” vagy megszokott, elfogadott és 
átlagos kinézet, viselkedés, moz-
gás, beszéd, holott a gyerekeknél 
ezek az eltérések teljesen termé-
szetesek is lehetnek. Ők képesek 
mindenkit a maga különlegessé-
gében látni, és alkalmazkodni, ha 
kicsi koruktól így nőnek fel.

Édesapám 20 éve kapott egy 
súlyos stroke-ot, azóta nehezen 
mozog, a bal oldala nagyon kor-

látozottan működik, mára már 
lényegében csak kerekesszékkel 
tud közlekedni. A gyerekeink 
ezért testközelből tapasztalták 
meg, hogy a Papa gondoskodás-
ra, segítségre szorul, és pontosan 
tudták, mit jelent, ha valaki a 
mozgásában korlátozott. Teljesen 
más szemüvegen keresztül látják 
a napi közlekedést, a középületek 
kialakítását, a szórakozás lehető-
ségeit, mindenhol felmerül, hogy 
kerekesszékkel járható-e, látogat-
ható-e.

Közeli ismeretségi körünkben 
született Down-szindrómával 
gyermek, akinek a fejlődését évről 
évre nyomon követték a gyerme-
keink, tisztában voltak vele, hogy 
egy plusz kromoszóma az oka, 
hogy ő különleges bánásmódot 
igényel. Miután megismerték a 
vele való együttlét kereteit, már 
nemcsak elfogadták, hanem hozzá 
alkalmazkodtak.

Anyaként nagyon sokszor adok 
hálát az égieknek, hogy minden 

gyermekünk egészségesen szüle-
tett, hogy a két gyermekünknél 
felmerülő olvasási-írási nehézség 
elfogadása volt a „legsúlyosabb” 
zavar, hogy Ádám asztmája volt 
az egyetlen krónikus betegség, 
amivel együtt kellett élnünk. Ta-
lán éppen ezért neveltük őket úgy, 
hogy érzékenyen reagáljanak a se-
gítségre szoruló társaikra. 

Mind a hatan különleges szenzo-
rokkal észlelik, ha valakinek kor-
látozott a hallása, látása, mozgása, 
gondolkodása, ha valaki tartós be-
tegséggel él, vagy csak átmenetileg 
segítségre szorul. Szerencsére ne-
kik mindig természetes volt, ha egy 
másik embernek eltérő a kinézete, 
a súlya, az öltözködése, a gondol-
kodása, a mozgása, a bőrszíne, a 
nemi irányultsága, az anyagi vagy 
a családi helyzete. Bori és Ádám 
már kisiskolás korukban felkarol-
ták és védelmükbe vették a több-
ség által kirekesztett, bántalmazott 
társaikat, és a mai napig úgy élnek, 
hogy feltétel nélkül segítenek, ha 
szükséges.

APASZEMMEL tulajdonságot, ami megkülön
bözteti őket a többiektől. Fel 
kell nyitni a szemüket arra is, 
hogy felismerjék, ha valaki va
lamiben hiányt szenved, vagy 
megsérül akár lelkileg, akár tes
tileg, és időben meglássák azt 
is, ha valaki épp egyedül van, 
és szüksége van a társaságra...

A világ egyik legolvasottabb 
könyvét forgattam a hétvé
gén, ahol újra szembejött egy 
mondat, és ismét megdöbben
tett a maga egyszerű és örök 
igazságával: „Törekedjetek  
a szeretetre!”

Akárhogyan számolom, de  
a gyerekeink eddigi életük leg
nagyobb részében már hatan 
voltak testvérek. Az évek folya
mán az unokatestvérek száma 
is elérte a tízet, ami annyit jelent, 
hogy az elmúlt két évtizedben  
a „szűk családban” rengetegféle 
egyéniség született. Akad köz
tük már diplomás, kiscsoportos, 
balettos, gitáros, leendő fizikus, 
rockytáncos, rossz tanuló, jó ta
nuló, éppen önmagát kereső... 

és folytathatnám, de a lényeg, 
hogy szeretik egymást, elfogad
ják és elismerik a másikat, mert 
mindenki valamiben különleges.

Ezt jó látni, de azzal is tisztá
ban vagyok, hogy ez nem ál
talános, hiszen nem mindenki 
ekkora családba érkezik. Abban 
viszont biztos vagyok, hogy a 
születése után minden kisgyer
mek nyitott, elfogadó és kíván
csi a másik emberre.

Aztán ahogy szétnézek a 
környezetemben, és hallgatom 
a gyerekeink osztályából a tör
téneteket, megdöbbentő, hogy 

egy kamasz személyisége meny
nyire el tud torzulni kizárólag  
a környezete és a körülötte tör
ténő események hatására.

 Ilyenkor újra rájövök, hogy  
a szeretetet is tanulni kell. Ezért 
nekünk, felnőtteknek, szülők
nek jó példát kell mutatnunk, 
mert a világ egyre bonyolultabb 
és egyre ingerültebb.

 Minden gyermekünkre kel
lő energiát kell fordítanunk 
annak érdekében, hogy ész
revegyék és értékeljék a társaik
ban a tehetséget, az erényt, a 
szépséget, vagy akármilyen 

Hogyan neveljünk elfogadó gyermeket?
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EP = Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, 
vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában!

*Az akciót megelőző 30 napban alkalmazni ajánlott ár, melytől az akcióban részt vevő gyógyszertárak eltérhetnek.

** A jelen akció során feltüntetett akciós ár maximált fogyasztói ár, az akcióban részt vevő gyógyszertárak alacsonyabb 
árakat is meghatározhatnak.

***Az ajánlott, akciót megelőző ár és a maximált akciós ár figyelembevételével számított százalékos kedvezmény.  
Az akcióban részt vevő egyes gyógyszertárak ennél magasabb kedvezményt is biztosíthatnak.

Az akció elérhető a részt vevő SZIMPATIKA gyógyszertárakban. 

Részletekért, kérjük, forduljon az Ön SZIMPATIKA gyógyszertárához. A feltételek eladáshelyen történő betartásáért  
a gyógyszertárak felelősek.

Az akció érvényes  
2022. 10. 01. – 2022. 10. 31-ig,  
illetve a készlet erejéig  
a SZIMPATIKA patikákban.

OKTÓBERI AKCIÓ

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

  
Forgalmazza: Sandoz Hungária Kft.

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
OSDZ1757/11.20

Vény nélkül kapható gyógyszer

A csontok védelmére. Felnőttek és idősek vagy csontritkulásban 
szenvedők kalcium és D3-vitamin hiányának megelőzésére 
és kezelésére. A kalcium mellett D-vitamint is tartalmaz, így 
biztosítva a kalcium jobb beépülését a csontokba.

2 395 Ft* helyett

2 179 Ft**

109 Ft/db

EP

CALCIUM-D-SANDOZ
600 mg/400 NE pezsgőtabletta 
20 db -9%***

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

Hatóanyag: Ibuprofén
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. 
PM-HU-XBRAND-22-00045
Vény nélkül kapható gyógyszer

Hatékony fájdalomcsillapító, lázcsillapító, 
gyulladáscsökkentő hatással.

2 960 Ft* helyett

2 749 Ft**

171,8 Ft/db

EP

ADVIL ULTRA FORTE
lágy kapszula 
16 db -7%***

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

Hatóanyag: Paracetamol
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 

1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 

használója a GSK vállalatcsoport. 
PM-HU-XBRAND-22-00045

Vény nélkül kapható gyógyszer

Paracetamol hatóanyagú fájdalom- 
és lázcsillapító gyógyszer.

1 830 Ft* helyett

1 699 Ft**

70,8 Ft/db

EP

PANADOL RAPID
500 mg fi lmtabletta 
24 db -7%***

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

Hatóanyag: Ambroxol-hidroklorid
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. 

4042 Debrecen, Pallagi út 13. 
  Vény nélkül kapható gyógyszer

Felgyorsítja a tüdő és a légutak természetes öntisztulását 
hurutos köhögés esetén.

2 450 Ft* helyett

2 179 Ft**

72,6 Ft/db

EP

AMBROXOL-TEVA
30 mg tabletta 
30 db -11%***

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

Galagonya kivonat összetevője támogatja 
a perifériás vérkeringést, a kálium pedig részt 
vesz a normál vérnyomás fenntartásában.

5 480 Ft* helyett

4 599 Ft**

46 Ft/db

NEOMAGNIZUM KERINGÉS
tabletta 
100 db -16%***

  
Gyártja és forgalmazza: 

Afl ofarm Hungary Kft. 
1025 Budapest, Cseppkő utca 41. 

262_202209_neom
Étrend-kiegészítő készítmény

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

 
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. 

4042 Debrecen, Pallagi út 13. 
Étrend-kiegészítő készítmény

Magas D-vitamin tartalma támogatja az immunrendszer 
egészséges működését.

2 200 Ft* helyett

1 949 Ft**

32,5 Ft/db

EUROVIT D-VITAMIN FORTE
3000 NE tabletta 
60 db -11%***

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

  
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13. 
Étrend-kiegészítő készítmény

Olyan gyógynövények kivonatát tartalmaz-
za, amelyek hatóanyagai hozzájárulhatnak 
a normál idegállapot és a lelki egyensúly 
fenntartásához.

4 099 Ft* helyett

3 599 Ft**

60 Ft/db

VALERIANA RELAX
lágyzselatin kapszula 
60 db -12%***

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

  
Forgalmazza: 

Béres Gyógyszergyár Zrt. 
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 

BCSF2210ADSZI
Vény nélkül kapható gyógyszer

Válassza az eddigi legerősebb Béres Cseppet! Emelt cink- 
és vastartalom a Béres Csepp, Béres Csepp Extra és 
a Béres Csepp Plusz belsőleges oldatos cseppekhez 
képest.

8 000 Ft* helyett

7 199 Ft**

7199 Ft/csomag

EP

BÉRES CSEPP FORTE  belsőleges oldatos cseppek  
+ C-VITAMIN BÉRES 50 MG 
tabletta
  4x30 ml + 120 db -10%***

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

  
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
BMGÉK2210ADSZI

Étrend-kiegészítő készítmény

Egészséges izmokért egy Direkt mozdulattal! A magnézium 
hozzájárul a normál izomműködéshez és a fáradtság és a 
kifáradás csökkentéséhez. Cukormentes, fi nom őszibarack-
marakuja ízben.

2 545 Ft* helyett

2 279 Ft**

114 Ft/db

BÉRES MAGNÉZIUM 
B-KOMPLEX DIREKT
szájban oldódó granulátum 
20 db -10%***

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

Hatóanyag: Ibuprofén
Forgalmazza: 

Opella Healthcare Commercial Kft. 
1138 Budapest, Váci út 133. 

Tel.: (+36 1) 505 0050 
MAT-HU-2201060 (2021.02.11.)
Vény nélkül kapható gyógyszer

ALGOFLEX FORTE DOLO
400 mg fi lmtabletta 
20 db -8%***

2 775 Ft* helyett

2 549 Ft**

127,5 Ft/db

EP

Erős ellenfele a fájdalomnak.

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

Hatóanyag: Ibuprofén
Forgalmazza: 

Opella Healthcare Commercial Kft. 
1138 Budapest, Váci út 133. 

Tel.: (+36 1) 505 0050 
MAT-HU-2201064 (2021.02.05.)
Vény nélkül kapható gyógyszer

Hosszan tartó fájdalomcsillapítást nyújt.

2 575 Ft* helyett

2 379 Ft**

119 Ft/db

EP

ALGOFLEX IZOM+ÍZÜLET
300 mg retard kemény kapszula 
20 db -7%***

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

Hatóanyag: Diklofenák-kálium
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. 
PM-HU-XBRAND-22-00045
Vény nélkül kapható gyógyszer

Enyhíti az izom- és ízületi fájdalmakat, 
hátfájást és az infl uenza következtében 
kialakuló fájdalmakat.

3 390 Ft* helyett

3 149 Ft**

157,5 Ft/db

EP

VOLTAREN DOLO RAPID
25 mg lágy kapszula 
20 db -7%***

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

Hatóanyag: Dexpantenol
Forgalmazza: Bayer Hungária Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 26. 
  Vény nélkül kapható gyógyszer

Regenerálja és belülről gyógyítja 
a hidegtől és széltől kiszáradt, 
berepedezett bőrt. Könnyű állagú 
és azonnal beszívódik.

1 865 Ft* helyett

1 749 Ft**

58,3 Ft/g

EP

BEPANTHEN
krém 
30 g

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

  
Hatóanyag: aszkorbinsav

Forgalmazza:
 Béres Gyógyszergyár Zrt. 

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
CGY2210ADSZI

Vény nélkül kapható gyógyszer

Magas hatóanyag-tartalom: 1000 mg C-vitamin 
fi lmtablettánként.

4 060 Ft* helyett

3 599 Ft**

40 Ft/db

EP

C-VITAMIN BÉRES 1000 MG
fi lmtabletta 
90 db -12%***

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

  
Forgalmazza: Bayer Hungária Kft. 
1117 Budapest, Dombóvári út 26. 
Étrend-kiegészítő készítmény

Hatóanyagai hozzájárulnak 
az egészség megőrzéséhez.

2 080 Ft* helyett

1 949 Ft**

194,9 Ft/db

SUPRADYN ENERGIA PLUS
pezsgőtabletta 
10 db

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

 
Forgalmazza: BioCo Magyarország Kft. 

3021 Lőrinci, Árpád u. 92-100. 
  Étrend-kiegészítő készítmény

Hosszan tartó hatású C-vitamint, szerves kötésű cinket 
és csipkebogyó-kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő 
fi lmtabletta.

3 870 Ft* helyett

3 379 Ft**

33,8 Ft/db

BIOCO C+CINK RETARD C-VITAMIN
1000 mg fi lmtabletta 
100 db CSALÁDI CSOMAG -12%***
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Az akció érvényes  
2022. 10. 01. – 2022. 10. 31-ig,  
illetve a készlet erejéig  
a SZIMPATIKA patikákban.

OKTÓBERI AKCIÓ

EP = Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, 
vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában!

*Az akciót megelőző 30 napban alkalmazni ajánlott ár, melytől az akcióban részt vevő gyógyszertárak eltérhetnek.

** A jelen akció során feltüntetett akciós ár maximált fogyasztói ár, az akcióban részt vevő gyógyszertárak alacsonyabb 
árakat is meghatározhatnak.

***Az ajánlott, akciót megelőző ár és a maximált akciós ár figyelembevételével számított százalékos kedvezmény.  
Az akcióban részt vevő egyes gyógyszertárak ennél magasabb kedvezményt is biztosíthatnak.

Az akció elérhető a részt vevő SZIMPATIKA gyógyszertárakban. 

Részletekért, kérjük, forduljon az Ön SZIMPATIKA gyógyszertárához. A feltételek eladáshelyen történő betartásáért  
a gyógyszertárak felelősek.

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

Forgalmazza: Boiron Hungária Kft. 
1012 Budapest, Márvány utca 18. 

Vény nélkül kapható homeopátiás 
gyógyszer jóváhagyott terápiás 

javallat nélkül

Felnőtteknek, serdülőknek és gyermekeknek is adható. 
Adagolás: 
Felnőtteknek: naponta 3-szor 2 tabletta 
Gyermekeknek és serdülőknek: 
naponta 3-szor 1 tabletta

4 990 Ft* helyett

4 499 Ft**

50 Ft/db

EP

DATIF PC NEO
bukkális tabletta 
90 db -9%***

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

  
Forgalmazza: Parma Produkt Kft. 1145 Budapest, Uzsoki u. 36/a. 
  Étrend-kiegészítő készítmény

A D-vitamin szerepet játszik az egészséges csontozat 
fenntartásában, az immunrendszer normál működésé-
ben és a vér normál kalciumszintjének fenntartásában.

1 250 Ft* helyett

999 Ft**

16,7 Ft/db

PATIKÁRIUM D3-VITAMIN
tabletta 
60 db -20%***

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

  
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
ACTS2210ADSZI
Vény nélkül kapható gyógyszer

Multivitamin-készítmény ásványi anyagokkal 
és nyomelemekkel 50 év felettieknek.

8 295 Ft* helyett

7 399 Ft**

61,7 Ft/db

EP

ACTIVAL SENIOR PLUSZ    
fi lmtabletta
120 db -10%***

  
Forgalmazza: Medimpex Zrt. 1134 Budapest, Lehel utca 11.
www.nicofl ex.hu
  Kozmetikum

A hatóanyagoknak köszönhetően 
rándulás és izomhúzódás esetén 
használható. Alkalmazásakor a 
bőrszöveti vérkeringés fokozódik, 
az izmok rugalmasabbá válnak. 
Javasoljuk bemelegítéshez is.

1 400 Ft* helyett

1 229 Ft**

24,6 Ft/g

NICOFLEX® MEDI FORTE
sport krém 
50 g -12%***

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

  
Forgalmazza: Goodwill Pharma Zrt.
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32. 
  Étrend-kiegészítő készítmény

Hosszan tartó hatású C-vitamint és csipkebogyó-kivonatot tar-
talmazó étrend-kiegészítő tabletta. A hosszan tartó hatás révén 
folyamatosan biztosítható a szervezet C-vitamin szükséglete.

4 200 Ft* helyett

3 329 Ft**

33,3 Ft/db

SZENT-GYÖRGYI ALBERT 
RETARD C-VITAMIN
1000 mg tabletta 
100 db -20%***

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

  
Forgalmazza: Alcon Hungária Kft. 

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.  
QA.Complaints@alcon.com 

HU-SYU-2200003-03-22
Gyógyászati segédeszköznek 

minősülő orvostechnikai eszköz

Csökkenti a szemszárazság okozta égő érzést és irritációt. 
Hatékonyan és gyorsan enyhíti a tüneteket. Kontaktlencse 
viselése közben is használható.

3 700 Ft* helyett

3 279 Ft**

327,9 Ft/ml

EP

SYSTANE® ULTRA
lubrikáló szemcsepp 
10 ml -11%***

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

  
Forgalmazza: Medis Hungary Kft. 
2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1. 

  Gyógyászati segédeszköznek 
minősülő orvostechnikai eszköz

A szájüreg könnyen hozzáférhető területeinek kezelésére 
alkalmas, olyan akut esetekben, mint a parodontális 
betegségek (ínygyulladás, fogágybetegség), afta vagy más 
szájfekélyek.

5 895 Ft* helyett

4 949 Ft**

247,5 Ft/ml

EP

GENGIGEL
gél 
20 ml -16%***

  
Forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  

Mellékhatás bejelentés: 
+36 1 505 7032 medinfo@richter.hu 

262/2022/OTC
Orvostechnikai eszköz

Természetes segítség orrdugulás kezelésére. Hipertóniás adriai 
tengervíz természetes ásványi anyagokkal és nyomelemekkel.

2 550 Ft* helyett

2 249 Ft**

75 Ft/ml

EP

AQUA MARIS® STRONG
orrspray 
30 ml -11%***

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

  
Forgalmazza: 

GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest, Csörsz u. 43. 

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 
használója a GSK vállalatcsoport. 
PM-HU-XBRAND-22-00045

Étrend-kiegészítő készítmény

Tápanyag-összetételével hozzájárul az 50 éven felüliek 
vitamin- és ásványi anyag szükségletének fedezéséhez.

8 390 Ft* helyett

7 799 Ft**

78 Ft/db

CENTRUM SILVER 50+ 
A-TÓL Z-IG
multivitamin fi lmtabletta 
100 db -7%***

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

Helyi képviselet: 
Schwabe Hungary Kft. 

1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 
  Vény nélkül kapható gyógyszer

Az orrmelléküregek és a légutak heveny és idült gyulladá-
sainak kezelésére. Gyulladáscsökkentő, nyákoldó hatású, 
megkönnyíti a letapadt váladék felköhögését, kiürítését.

3 150 Ft* helyett

2 749 Ft**

55 Ft/ml

EP

SINUPRET
belsőleges oldatos cseppek 
50 ml -12%***

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

  
Gyártja és forgalmazza: Afl ofarm Hungary Kft. 1025 Budapest, Cseppkő utca 41. 
261_202209_hepa
Étrend-kiegészítő készítmény

Kolin tartalma hozzájárul a normál májműködés 
fenntartásához, cikóriagyökér kivonata pedig 
támogatja a testsúlycsökkentő diétát.

2 480 Ft* helyett

2 099 Ft**

70 Ft/db

HEPACONTUR
tabletta 
30 db -15%***

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

Hatóanyag: Nikotin
Forgalmazza: Johnson & Johnson Kft. 

1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 
Vény nélkül kapható gyógyszer

Már 30 másodperc után segít a dohányzás utáni 
vágy leküzdésében (2 adag alkalmazását követően)! 
Diszkrét megoldás a kellemetlen megvonási 
tünetek enyhítésére.

5 290 Ft* helyett

4 799 Ft**

363,6 Ft/ml

EP

NICORETTE® BERRYMINT
1 mg/adag szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray 
13,2 ml -9%***

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

Hatóanyag: Xilometazolin-hidroklorid, 
Dexpanthenol

Forgalmazza: 
Polfa Warszawa S.A. ul. Karolkowa 22/24, 

01-207 Varsó, Lengyelország 
Vény nélkül kapható gyógyszer

Enyhíti az orrfolyást és a nehezített orrlégzést. Elősegíti a bőr
és a nyálkahártya sebgyógyulását és csökkenti az akut 
orrmelléküreg-gyulladást.

1 950 Ft* helyett

1 629 Ft**

162,9 Ft/ml

EP

NOVORIN PLUS
1 mg/ml+50 mg/ml orrspray 
10 ml -16%***

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

Hatóanyag: Aszkorbinsav
Forgalmazza: Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118. 

Agora Tower 11. em. 
22STADACETEBE3AP4/2022.08.09.

Vény nélkül kapható gyógyszer

A hosszan tartó C-vitamin. A kapszulából a C-vitamin 
fokozatosan szabadul fel és tökéletesen felszívódik, a 
szervezet számára 98,6%-ban hasznosítható.

5 150 Ft* helyett

4 349 Ft**

36,2 Ft/db

EP

CETEBE
500 mg retard kemény kapszula 
120 db -15%***

  
Forgalmazza: PENTA PHARMA Zrt. 

2161 Csomád, József Attila utca 73. 
  Orvostechnikai eszköz

Oldatos szemcsepp az enyhe szemszárazság tüneteinek 
kezelésére. Felbontás után, hűtés nélkül 6 hónapig eltart-
ható. Tartósítószer-mentes. Kontaktlencsével is.

2 770 Ft* helyett

2 449 Ft**

244,9 Ft/ml

VIZOLS

0,21% oldatos szemcsepp 
10 ml -11%***

EP

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

Enyhe és mérsékelt fokú térdízületi artrózis tüneteinek 
enyhítésére.

5 580 Ft* helyett

4 949 Ft**

55 Ft/db

EP

GLUKOZAMIN PHARMA NORD
400 mg kemény kapszula 
90 db -11%***

Hatóanyag: Glükózamin
Forgalmazza: Pharma Nord ApS, 

Tinglykke 4-6. 6500 Vojens, Dánia 
  Vény nélkül kapható gyógyszer
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*Az akciót megelőző 30 napban alkalmazni ajánlott ár, melytől az akcióban részt vevő gyógyszertárak eltérhetnek. 
**A jelen akció során feltüntetett akciós ár maximált fogyasztói ár, az akcióban részt vevő gyógyszertárak alacsonyabb 
árakat is meghatározhatnak.  ***Az ajánlott, akciót megelőző ár és a maximált akciós ár figyelembevételével számított 
százalékos kedvezmény. Az akcióban részt vevő egyes gyógyszertárak ennél magasabb kedvezményt is biztosíthatnak. 
Az akció érvényes és elérhető 2022.10.01-2022.10.31-ig, illetve a készlet erejéig a részt vevő SZIMPATIKA Patikákban. 
Részletekért, kérjük, forduljon az Ön SZIMPATIKA gyógyszertárához. A feltételek eladáshelyen történő betartásáért  
a gyógyszertárak felelősek.Étrend-kiegészítő, fogyasztása nem helyettesíti a változatos étrendet és az egészséges élet-
módot! Forgalmazza: Goodwill Pharma Zrt. 6724 Szeged, Cserzy M. u. 32.

Hosszan tartó hatású 
C-vitaminnal és csipkebogyó-

kivonattal. A C-vitamin 
hozzájárul az immunrendszer 

normál működéséhez. 

Szent-Györgyi Albert  
1000 mg Retard C-vitamin  

tabletta 100× 

A HOSSZÚ, EGÉSZSÉGES ÉLET
TÁMOGATÓJA

3 329 FT**
Maximált akciós fogyasztói ár: 

Akciós egységár: 33,3 Ft/db
 4 200 Ft* helyett

 20%***

KEDVEZMÉNY

A csipkebogyót vagy más néven hecsedlit 
évszázadok óta tartja számon a népi gyó-
gyászat. Sikerét elsősorban magas 
C-vitamin-tartalmának köszönheti, 
ugyanis 10 dkg-ban kb. 400 mg C-vi-
tamin van, ami nagyjából tízszerese, 
mint amennyi a citromban található. 
Tartalmaz még többek között mag-
néziumot, vasat, kalciumot, valamint 
B1-, B2-, E-, K- és P-vitamint is. Ösz-
szetevőinek köszönhetően fokozza 
a szervezet védekezőképességét, 
erősíti az érfalakat és a csontokat, 
nyugtatja az idegeket, segít a vércu-
korszint megfelelő szabályozásában, 
de hólyagbántalmak ellen is haté-
kony. Magjából olajat készítenek, 
mely ápolja a kisebb bőrsérüléseket, 
nyugtatja a száraz bőrt, támogatja 
a kollagéntermelést, elhalványítja a 
pigmentfoltokat. A nátha miatt ér-
zékennyé vált orrkörnyék, illetve 
a nap égés kezelésére is kiváló, va-
lamint regeneráló, ránctalanító és 
bőrfiatalító hatású. 

Bárki számára hozzáférhető, és szinte 
bárhol gyűjthető gyógynövény, de begyűjté-
sekor kerüljük el a forgalmas utakat, a szeny-
nyezett területeket, illetve figyeljünk, hogy 
az elfeketedett vagy túl világos színű bogyó-
kat nem érdemes leszedni. Termését gyógy-
tea, gyümölcsbor, szörp, lekvár, mártás vagy 
akár leves készítésére is használhatjuk. 
Tea készítésnél kerüljük a forrázást, inkább  
25-30 Celsius fokosnál nem melegebb vízben 
6-8 órát áztassuk, mert a benne található C-vi-
tamin magas hőmérsékleten hamar elbomlik. 

ELKÉSZÍTÉS:

1A csipkebogyót mos-
suk meg alaposan, 

vágjuk félbe, és kaparjuk 
ki belőle a magokat. 

2Kevés vízben főzzük 
puhára, majd passzí-

rozzuk át. 

3 Öntsünk hozzá más-
fél liter vizet, tegyük 

vissza főni, és közben 
ízesítsük cukorral és 
citromlével.

4 A lisztet egy kevés 
vízzel keverjük simá-

ra, majd folyamatos ke-
verés mellett adjuk hozzá 
a leveshez.

5 Hidegen és melegen 
is fogyasztható, tálal-

hatjuk tejszínhabbal, tört 
mogyoróval vagy akár 
keksszel is.

HOZZÁVALÓK:

 • két bögre csipkebogyó

 • 15 dkg cukor vagy méz

 • 2-3 evőkanál citromlé

 • 2 evőkanál liszt

 • víz

Természetes 
Cvitamin:  
a csipkebogyó

14

RECEPT

Svéd csipke- 
bogyóleves 
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EGÉSZSÉG

A korral jelentkező látásromlás 
természetes folyamat?

Igen, bizonyos szemészeti elválto-
zásokat senki sem kerülhet el, ezek 
előbb-utóbb mindenkit utolérnek. 
Rögtön itt a presbyopia, ami félel-
metesen hangzik, de pusztán csak 
az olvasószemüveg-igényt jelenti, 
amit, valljuk be, sokan nehezen 
élnek meg. Nemcsak azért, mert 
macerás, de azért is, mert a szem-
üveg látványos jele annak, hogy 
múlik felettük az idő. De ez nem 
kóros állapot, egyszerűen csak a 
szem alkalmazkodási és fókuszá-
lási képességének csökkenése.

A másik gyakori jelenség a szem-
szárazság, ez általában 50 év felett 
jelentkezik, és a csökkent könny-
termelés, valamint a megváltozott 
minőségű könny okozza. Leg- 
gyakoribb tünete a szárazság- és 
idegentestérzés. Ezen műköny-
nyel könnyen lehet segíteni.  
A szemlencse korral járó elvál-
tozása lehet a szürkehályog, 

melyet ma már ambuláns műtét 
keretében, műlencse-beültetéssel 
orvosolnak. 

Sokat hallani a makuladegenerá-
cióról, amely állítólag még vak-
ságot is okozhat. Hogyan lehet 
védekezni ellene?

A látóideghártya degeneratív 
betegségéről van szó, az éleslá-
tásért felelős ideghártya-terület, 
a sárgafolt elváltozásáról. A ma-
kuladegeneráció leggyakoribb 
rizikófaktora a dohányzás és az 
életkor, de genetikus tényezők, 
mikrotápanyaghiány, a szív- és 
érrendszeri betegségek, a szem-
golyó keringésének megváltozása, 
a túlzott UV-sugárzás is szerepet 
játszhat a kialakulásában. A pon-
tos okokat azonban nem ismerjük. 
Két fő típusa van: a száraz maku-
ladegeneráció során a látóideghár-
tya legkülső rétege elvékonyodik, 
kezdetben a károsodás mértéke 
minimális, később viszont foko-
zatos és folyamatos látásromlást 
okoz. A nedves makuladegenerá-
ció pedig azt jelenti, hogy kóros 
vérerek nőnek a sárgafolt alatti 
érhártyából a látóideghártyába, 
és ezekből folyadék szivárog. 

Időseknél tipikus panasz, hogy 
„éppen azt nem látom, amire 
nézek”...

Ennek az az oka, hogy a centrális 
látás torzzá és homályossá válik, 
ugyanakkor a perifériális látás vi-
szonylag jól működik. Az ismert 
terápiák arra irányulnak, hogy a 
károsodás folyamatát lelassítsák, 
súlyosbodását megakadályoz-
zák. Minél korábban ismerik fel 

a betegséget, annál nagyobb az 
esély a megmaradt látás fenntar-
tására. Többféle kezelés létezik, 
melyek alkalmazását a betegség 
stádiuma szabja meg. A szem 
belsejébe adott, érképződést gát-
ló anyag lassíthatja a folyamatot, 
jelenleg ez a leggyakoribb keze-
lési mód, amely hatékony ugyan, 
de rendszeres gyakorisággal meg 
kell ismételni a kezelést a szüksé-
ges hatás fenntartásáért. Lézeres 
terápiát is szoktak alkalmazni, 
ezzel elzárják a kórós ereket, így 
csökkentik a kialakult érújdon-
képződések mennyiségét. Ritkáb-
ban kerül sor a fotodinámiás ke-
zelésre, amellyel szintén a kóros 
erek elzárása a cél.

A dohányzás elhagyása, az egész-
séges életmód, a megfelelő táplál-
kozás és folyadékbevitel, a káros 
UV-sugaraktól és a digitális esz-
közök által kibocsátott kék fénytől 
való védelem is nagy jelentőséggel 
bír. Nem tudjuk elégszer hangsú-
lyozni: az idősebb korosztálynak 
szükséges a rendszeres, évenkén-
ti látásellenőrzés, panasz esetén 
pedig minél előbb fel kell keresni  
a szemész szakorvost. 

A látás hónapja

Akinek korábban nem voltak sze-
mészeti problémái, annak is érde-
mes 40 év felett évente szemészeti 
szűrővizsgálatra járnia, hogy az 
esetleg kialakulóban lévő prob-
lémákat még időben fel lehessen 
ismerni. Dr. Feminger Andrea sze-
mész szakorvossal beszélgettünk.

ORVOSI SZEMMEL 

Gyakoriak az allergiás pana-
szok, a szemszárazság, a környe-
zeti hatások miatt irritált, gyul-
ladt szem. Ezeket sok esetben 
lehet a gyógyszertárban vény 
nélkül kapható szerekkel ke-
zelni, de ha a tünetek 2-3 napon 
belül nem enyhülnek, orvoshoz 
kell fordulni. Vannak ugyanis 
orvosi ellátást igénylő szem-
problémák, melyek más szerve-
ket érintő betegségek tünetei-
ként is megjelenhetnek, például 
egyes autoimmun kórképeknél, 
vérnyomásingadozás, keringési 
betegségek esetén, de a szemet 
érintő fertőzések is ilyenek.

Sokféle, a látást támogató ét-
rend-kiegészítő készítmény 
kapható a Szimpatika Gyógy-
szertárakban. Ezek rendszerint 
tartalmaznak A-, C-, E-vitamint, 

cink-, rézvegyületet, B2-vita-
mint, melyek a szem és a látóideg 
normál működéséhez járulnak 
hozzá, és antioxidánsokat, me-
lyek támogatják a szem fény 
elleni védelmét. Bizonyos ese-
tekben orvosi ellenőrzés mellett 
makuladegeneráció kiegészítő 
kezelésére is használhatók.

A szemszárazság enyhítésére 
műkönnyet használhatunk, mely 
pótolja a hiányos könnyfilmet és
csökkenti a gyulladást. A legösz-
szetettebb műkönny a könnyhöz 
hasonlóan viselkedik: a nyákos, 
vizes és a külső olajos részt is 
pótolja, kevesebbszer kell belőle 
cseppenteni. Éjszakára, lefekvés 
előtt használhatunk triglicerid 
lipideket, karbomert tartalmazó 
szemgélt, ezzel is megelőzhetők 
a reggeli panaszok.

A nátrium- vagy cink-hialuronát- 
tartalmú szemcseppek csökkentik 
a szemvörösséget, a könnyezést. 
Fáradt szem esetén is használha-
tók, például a monitor előtt ülve, 
amikor az intenzív igénybevétel, 
a kevés pislogás miatt nem véd 
megfelelően a könnyfilm. 

A szemvörösség átmenetileg 
kezelhető érösszehúzót (na-
fazolin-hidroklorid, tetrizo-
lin-hidroklorid) tartalmazó 
gyógyszeres szemcseppekkel, 
de a hozzászokás veszélye miatt 

ajánlott minél rövidebb ideig 
használni. 

Vannak kevésbé irritáló tartósí-
tószer-tartalmú (pl. polikvater-
nium-1), rövid időn belül lebom-
ló konzerváló szert tartalmazó, 
valamint tartósítószer-mentes 
termékek, melyek azoknak ja-
vasoltak, akiknek érzékeny  
a szeme a tartósítószerekre.

Allergia esetén antihisztami-
nos (azelasztin), nátrium-kro-
moglikát hatóanyagú szemcsep 
használható, mely enyhíti a visz-
ketést, a könnyezést. Utóbbi al-
kalmazását az allergén várható 
megjelenése előtt két héttel aján-
lott elkezdeni.

A szemészeti készítmények 
többsége szobahőmérsékleten 
tárolható, nem kell, sőt nem is 
ajánlott hűtőben tartani őket. 
Különleges tárolást elsősor-
ban a vényköteles gyógysze-
rek igényelhetnek. Felbontás 
után általában 1–6 hónapig 
használhatók.

A szemcseppeket a szükséges 
legrövidebb ideig használjuk.  
A kórokozó elleni készítmények-
nél a tünetmentesség elérése 
után még általában 2-3 napig, 
érösszehúzót tartalmazókat pe-
dig egyhuzamban legfeljebb egy-
két hétig javasolt használni.

GYÓGYSZERÉSZI 
SZEMMEL

Milyen készítményeket ajánl dr. Takács 
Eszter szakgyógyszerész, ha szemé-
szeti problémával fordulnak hozzá a 
betegek a győri Szent István Gyógy-
szertárba?

Szemcseppek, műkönnyek helyes használata

Látod? Nem látod? Na látod! 
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JÁTÉK

 •Többfunkciós Huawei Band 4 Pro okoskarkötő

 •Már tudok olvasni könyvcsomag a Móra Könyvkiadó jóvoltából

NYEREMÉNYEK:

A megfejtést a szimpatika.hu/jatekok oldalon, a fiókjába való belépést követően* adhatja meg, 
ahol a játék részeként további négy kérdést talál. Ha minden kérdésre helyesen válaszol, részt 
vehet sorsolásunkon.

Októberben is játsszon velünk!

*A Szimpatika játék eléréséhez regisztráció, azaz egy fiók létrehozása szükséges, melyet a szimpatika.hu/felhasznalo/regisztracio 
címen végezhet el. A regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, azután a szimpatika.hu/felhasznalo/belepes címen be tud lépni 
a játékhoz. A játékaink nyerteseit a szimpatika.hu/nyertesek, a játékszabályokat a szimpatika.hu/jatekok oldalon találhatja meg.

1 Az akciót megelőző 30 napban alkalmazni ajánlott ár, melytől az akcióban részt vevő gyógyszertárak eltérhetnek.
2 A jelen akció során feltüntetett akciós ár maximált fogyasztói ár, az akcióban részt vevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
3  Az ajánlott, akciót megelőző ár és a maximált akciós ár figyelembevételével számított százalékos kedvezmény. Az akcióban részt vevő egyes gyógyszertárak ennél 

magasabb kedvezményt is biztosíthatnak.

Az akció érvényes és elérhető 2022.10.01-2022.10.31-ig, illetve a készlet erejéig a részt vevő SZIMPATIKA Patikákban. Részletekért, kérjük, forduljon az Ön SZIMPATIKA 
gyógyszertárához. A feltételek eladáshelyen történő betartásáért a gyógyszertárak felelősek. 
 
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.  www.beres.hu 
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Actival Senior Plusz
filmtabletta 120 db
8 295 Ft1 helyett

61,7 Ft/db

7 399 Ft2
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Egy  
mozdulattal  
az egészséges 
izmokért*

* A magnézium hozzájárul a normál izomműködéshez, szerepet játszik a normál fehérjeszintézisben.
A Béres Magnézium B-Komplex Direkt szájban oldódó granulátum étrend-kiegészítő készítmény. 

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 

csak
napi1x

Béres Magnézium 
B-Komplex Direkt
szájban oldódó
granulátum
20 db tasak
2 545 Ft1 helyett

114 Ft/tasak

2 279 Ft2

-10%
3

400 mg   
magnézium

6 féle   
B-vitamin

cukormentesszájban oldódó 
granulátum

ACTIVAL MULTIVITAMIN
50 ÉV FELETTIEKNEK

4 HAVI
ADAG

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

Az Actival Senior Plusz filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer.

számlára is  
elszámolhatóEP
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