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E

havi lapszámunkban Erős Antóniával beszélgettünk, aki majd’ minden
este megosztja velünk a világ híreit,
legyenek azok jók, vagy kevésbé szívderítőek. Fogorvosunkat a prevencióról, gyógyszerészünket a fájdalomcsillapításról kérdeztük, de immunerősítő tippekkel is szolgálunk
a remélhetőleg nem túl hideg őszre. Szeptemberben kezdődik az iskola, az óvoda,
visszaáll a világ kereke oda, ahonnan a nyár
kibillentette, ezért családi rovatunkban arról is olvashatnak, hogy mennyi különóra
„egészséges” egy gyermek életében a szülők
és a pszichológus szerint.

Béres Csepp Extra

%
-9

belsőleges oldatos cseppek

+ C-vitamin Béres 50 mg

tabletta, 4x30 ml+120 db
7 150 Ft* helyett

6 499 Ft

**

6 499 Ft/csomag

Alkalmazása javasolt nyomelempótlásra az immunrendszer működésének, a szervezet ellenálló képességének támogatására. Forrás: IQVIA Pharmatrend adatbázis
OTC3 05F1 (immunerősítők) 04 (vitaminok és ásványi anyagok immunrendszerre vonatkozó állításokkal), sell-out value, 2021. 01. – 2022. 06. hó alapján.
Vény nélkül kapható roboráló gyógyszer.
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

De nem csak a padsorok, a széksorok is kezdenek megtelni, hisz kezdetét veszi a színházi évad. Azoknak a szülőknek, akik e kettőt szeretnék kombinálni, őszintén ajánljuk
a Pesti Magyar Színház Az ABC küldetés című produkcióját, amely az általános iskolák
1-2-3. osztályos tanulóit célozza meg. Ha pedig könyvet adnánk gyermekünk kezébe,
hogy barátkozzanak az önálló olvasással, a Móra Könyvkiadó Már tudok olvasni sorozata is
új könyvekkel bővül szeptemberben.

11%

-

A Nap ihlette
D-vitamin

Ja, és el ne felejtsük: szeptember 26. az Alzheimer-kór világnapja, a témának szenteli a
napot a szentendrei Skanzen, ahol foglalkozásokon, előadásokon segítenek abban, hogy
egymást segítve legyőzzük a demenciát.

Béres Vita-D3 Forte 3200 NE

tartalom

tabletta 120 db

3 500 Ft* helyett

3 099 Ft

**

25,8 Ft/db
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120 db=4 hónap

Étrend-kiegészítő készítmény. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Napi adagja felnőtteknek ½-1 filmtabletta.

*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 2022.09.01-2022.09.30-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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CÍMLAPON

„Néha ott van a
gombóc a torkomban”
Vannak olyan, voltaképp ismeretlenek az életünkben,
akik mégis családtagnak számítanak. Ha meghalljuk a
hangjukat a tévében-rádióban, tudjuk, hogy fontos
dolgokat fognak mondani, önkéntelenül is figyelünk rájuk. Erős Antónia is ilyen, több mint két
évtizede ülteti minden este a képernyők elé
a magyar közönséget, hogy objektíven és
tárgyilagosan tájékoztasson a világ dolgairól. A Híradó előtt, a sminkszobában
beszélgettünk vele.

T

iteket „híradós műsorvezetőnek”
hívnak magyarul, ugyanakkor az
angol szaknyelv anchornak, azaz „hor
gonynak” nevezi azokat, akik híradót
vezetnek, utalva ezzel arra, hogy jöhet
nek hírek erről meg arról, de ti stabilan,
lehorgonyozva tolmácsoljátok ezeket, nem
mozdulhattok ki a helyetekről.
A híradósnak az a dolga, hogy egy tényt a lehető legtöbb oldalról megmutatva kiegyensúlyozottan tálaljon. Nem kommentál,
nem mond véleményt – főleg nem a saját véleményét –, mert
az a néző dolga, hogy a sok-sok információból összerakja azt a
képet a világról, amit szeretne. Mindenkinek a saját felelősége,
hogy milyen forrásokból tájékozódik, kiben bízik meg. Amit
mi közvetítünk, az egy kiegyensúlyozott, független, ugyanakkor nagyon-nagyon tömörített hírtömeg – a szerkesztő dolga, hogy válogasson és súlyozzon, a mi feladatunk pedig az,
hogy a lehető legközérthetőbben, rövid idő alatt elmondjuk az
embereknek azt, hogy mi történt, ugyanakkor minél több oldalról kell, hogy bemutassuk az eseményeket. Fontos, hogy egy
hírműsorban egy történet különféle állásponton lévő szereplőit egyaránt megszólaltassuk, illetve megadjuk a lehetőséget mindenkinek,
hogy képviselje az álláspontját – az már más kérdés, hogy él-e a lehetőséggel vagy sem.
És ha ez így összeáll – márpedig minden este összeáll –, utána már a
néző dolga lesz eldönteni, hogy mit vagy kit tart jónak vagy rossznak,
hogy megformálja a saját, önálló véleményét. Ez a klasszikus híradós
felfogás. Ezért nagyon fontos, hogy – ahogy mondtad – mi horgonyként legyünk jelen, és ott maradjunk valahol középen, az örvények ellenére. De nem gondolnám, hogy ez nehéz, mivel így csináljuk 25 éve.

vagy kétszer, hanem lehet, hogy
tízszer olvastuk, ráadásul ismerjük
a hátteret, sokkal többet tudunk,
mint amit elmondunk, mivel nem
fér bele minden egy párperces tudósításba. Sőt, sokkal több képet is
látunk, mint a néző, ezekből szelektálnak a vágóasztalon, tehát a sokk
nem a stúdióban ér minket.

D

e mi van olyankor, amikor
adás közben jön egy vá
ratlan hír, úgynevezett Breaking
News, berohan egy szerkesztő és
letesz egy papírt az asztalra, amit
akkor látsz először?
Akkor annyira arra koncentrálunk, hogy megfelelően tudjuk tolmácsolni az információt, hogy nem
annak a tartalmára figyelünk. Van
úgy, hogy néhány odavetett mondatból kell élőben rögtönözni a
stúdióban, vagy váratlanul egy élő
kapcsolást létrehozni. Előfordul,

hogy adás után fél órával jön a döbbenet, akkor méred föl, hogy valójában miről is számoltál be, de ez
nagyon ritka.

K

ialakult
benned a
hírek borzalmai
val szemben egy
fajta immunitás?
Nem. A szörnyűségekhez nem lehet hozzászokni.
Ami megrázó, az
megráz minket is,
nem csak híradósok vagyunk, hanem emberek is, családunk van,
csak mire kamera elé kerülünk,
összeszedjük magunkat. Van úgy,
hogy mire végigmondom a hírt,
addigra ott van a gombóc a torkomban. De mivel profi híradós vagyok, nyilván nem fogok sírni élő

adásban, de azért sokszor vagyok
a határán. Rezzenéstelen arccal
el tudsz mondani bármit, de belül sokszor nagyon
megvisel egy-egy
történet. Ez a műfaj nem arról szól,
hogy elkezdj bőgni
vagy vihorászni, jó,
a műsor utolsó másodperceiben van
lehetőség arra, hogy
mosolyogjunk vagy
nevessünk egy nagyobbat, de a híradó az nem ez.

U

gyanakkor a csatorna
időnként lehetőséget ad
nektek arra, hogy kimozdulja
tok a komfortzónátokból, néha
showműsorokban szerepeltek,
mennyire érzed ezeket testhez
álló feladatnak?

E

lőfordult veled valaha az, hogy egy hír kimozdított? Meg
rázott, meghatott, vagy olyan hatással volt rád, hogy
nem tudtad eléggé objektíven tálalni?
Sajnos minden nap vannak megrázó hírek. Mire mi beülünk a
stúdióba hat órakor, addigra ezeket a híreket már nem egyszer
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Showműsorban szerepelni egyszer-egyszer nagyon jó kirándulás,
például többször vezettünk szilveszteri műsort Istvánnal, de az
elsődleges szempont az, hogy egy
más jellegű műsorban való szereplés megkérdőjelezheti-e a híradós
hitelességünket?
Például valóságshowban szerepelni nem nagyon passzol egy
híradós imidzséhez, de a Való Világra nyilván nem is fognak felkérni. Ugyanakkor volt olyan műsor,
amit praktikus okokból utasítottam
el, például hívtak A Konyhafőnökbe, de nem vállaltam, mivel nem tudok főzni. Amikor futott a táncos
műsor, arra is azt mondtam, hogy
hííí gyerekek, talán nem feltétlenül
csetlenék-botlanék ott tüllruhában... Ugyanakkor nagyon sokféle
dolgot csináltam már, szerepeltem
Gálvölgyi Showban, egyszer egy
rajzfilmhez adtam a hangomat, játszottam a saját gyártású sorozatainkban is, amik azért persze híradós
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szerepek voltak. Alapvetően semmi
sincs kizárva, ez mindig megbeszélés kérdése.

A

Híradóban, amit 25 éve
csinálsz, nem lehet elfá
radni? Nem érzed néha úgy, hogy
valami egészen mással kellene
foglalkoznod?
Ebben nem lehet elfáradni. Vagy
ha elfáradtál, akkor pihenni kell,
ha meg végleg elfáradtál, akkor abba kell hagyni. Ennyi. Ez hivatás
kérdése.
Van, aki ebben megtalálja a
hivatását, és van, aki egy kalandként tekint rá. Stahl Judit
– akivel nagyon jóban vagyunk
– jó példa erre. Ő nem volt soha igazán híradós. Persze piszok
jó híradós volt 4-5 évig, de már
az alatt az idő alatt is arra kapacitálta a főnökeit, hogy hadd csináljon főzős műsort. Amit persze
nem engedtek neki, mert fantasztikusan csinálta azt, amit csinált...

De olyan jó, hogy ebből ki tudott
lépni, és meg tudta valósítani
azt, amit mindig is igazán szeretett volna. Én hosszú évek kitartó szerkesztői-riporteri munkája
után jöttem rá arra, hogy igazából ez az én műfajom, a híradózás.
Nekem ez a hivatásom, soha nem
tudnám megunni.

H

a már szóba hoztad Judi
tot... Előfordult, hogy az
utcán összetévesztettek vele?
Mi egyáltalán nem hasonlítunk
egymásra, de az emberek fejében
van egy csomó tévés arc, és van egy
csomó tévés név. És van, amikor
ezek összekeverednek.
Egyszer beszaladtam egy boltba,
ahol rettentő kedves volt velem a kiszolgáló hölgy, és amikor már kifele
mentem, annyit mondott, hogy nagyon jó volt a szakácskönyv. Vis�szanéztem, és nagyon udvariasan
megköszöntem, mert úgy voltam

vele, hogy miért vegyem el tőle
az örömét? Át is adtam Juditnak
az elismerést, amikor legközelebb
találkoztunk.

A

szülés után viszonylag ha
mar visszatértél a képernyő
re, pedig az ikrekkel nem lehetett
könnyű...
2009 júniusában köszöntem el a
Híradóból, ők pedig júliusban születtek meg, és a következő évben,
májusban, a választásokra mentem
vissza, majdnem egy évig voltam
otthon. Családilag hoztunk egy
döntést, tudtuk, hogy mit engedhetünk meg magunknak, ki az, aki
ki tud lépni a főállásából, így végül
úgy döntöttünk, hogy a férjem marad gyeden – korábban ő reggeltől
estig tévézett –, én pedig visszamegyek dolgozni.

E

z azért még elég ritka...
Szerintem egyre gyakoribb,
lassan talán kezd teljesen normálissá

válni, hogy az apuka marad otthon
a gyerekkel.

H

ogyan tartod karban
magad?
A járvány előtt edzőterembe jártam, ez volt a legkényelmesebb,
aztán amikor jött a Covid, a garázsunk egyik szegletébe behordtam
néhány súlyzót, gumiszalagokat,
ilyesmit, azóta is itt edzek, hetente háromszor lezarándokolok
a garázsba, és ott tornázom másfél órát. Többszintes társasházban
lakunk, így a lépcsőzőhelyem is
megvan, és szoktam futni is. A két
és fél év alatt sem hagytam abba a
mozgást, egyrész azért, mert szeretem, másrészt így tudom rendben
tartani a cukromat.

H

a már szóba hoztad, fölépítettél egy elképesztő
sikertörténetet, az Egy Csepp
Figyelem Alapítványt. Az egy do
log, hogy cukorbetegként érintett

vagy, de mi motivált abban, hogy
ki is állj az ügyért?
Nagyon fontos, hogyha valaki ismert emberként érintett valamiben
– és nem kell ehhez cukorbetegnek
lenni – , akkor vállalja azt fel, mert
már önmagában is nagyon sokaknak
segítséget jelent, hogy tudják, nincsenek egyedül a problémájukkal. Egy
anyuka írt nekem arról, hogy azzal
motiválta a kislányát, hogy „nézd
meg a tévében azt a nénit, neki is van
szenzora, beadja magának az inzulint, látod, te is képes lehetsz bármire,
hiszen ő is egy országos tévé híradóját vezeti.” Amikor Kylie Minogue
nyilvánosan felvállalta, hogy mellrákja van, rekordok dőltek meg,
annyi nő ment el mellrákszűrésre
Ausztráliában. De nem kell mindenbe beleállni, és nem kell feltétlenül
szervezeteket létrehozni, elég egy-egy
dolog, azt viszont következetesen és
hitelesen kell csinálni, mert ez sok
erőt adhat az embereknek.

KALMÁR ANDRÁS
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CSALÁD

Különórák, szakkörök

Mennyire terhelhető a gyermek?

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

APASZEMMEL
Sok ismerősömnél tapasztalom,

hogy a saját beteljesületlen karrier-vágyaikat a gyermekeik életében szeretnék megvalósítani.
Azonban nagyon kevés emberből lesz ünnepelt balerina, olimpiai bajnok vagy akár világhírű
zongorista, de táncolni, sportolni,
zenélni akkor is nagyon jó!

Lehet, hogy rossz szülő vagyok,

de semelyik gyermekemnek nem
tanácsoltam, hogy olyan sportot
űzzenek, amelyikhez heti 5-6 alkalommal hajnalban vagy kora

ANYASZEMMEL
Megterhelő-e az iskolán kívüli
elfoglaltság? Erre a kérdésre
csak összetett választ adhatok anyaként: nagyban függ
az adott gyermek személyiségétől, az iskolai elvárásoktól,
hiszen ha már a napi tanulás
nehézséget okoz, akkor csakis
olyan különórák jöhetnek szóba, ahol a szorongást, a teljesítménykényszert oldani lehet,
erre pedig a mozgás, a sport
a legjobb. Azt azonban meg
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este kell edzésre járni. Én mindig
azt mondtam, hogy egy normális
munkaidőbe bele kell férjen a tanulás, gyakorlás, illetve az edzés.
Ez véleményem szerint annyit jelent, hogy este hat után már nem
terhelhető a gyermek,
de valljuk meg, egy
felnőttnek is bőven
elég, ha reggel nyolctól este hatig van
igénybe véve szellemileg vagy fizikailag.
Az olvasásnak, zenehallgatásnak, vagy
akár egy közös filmnézésnek bele kell
férnie a mindennapokba, hiszen
ha ezek a dolgok nincsenek, akkor szerintem elmarad a gyerekkorunk, illetve az „életünk”.

Néptáncpedagógusként és „nyu-

galmazott” táncosként minden
mozgásformánál azt tartottam
fontosnak, hogy az adott edzés
egy jó csapatban történjen. Zenészként pedig a sportok mellett
a hangszertanulást is mindig prekell jegyeznem, hogy ha nem
versenyszerűen akar egy gyerkőc úszni, evezni, ladbajátékot
űzni, atletizálni, vívni stb., akkor
ezek a sportok szinte elérhetetlenek, mert heti négy-öt edzésre kellene járni és szezonban
minden hétvégén versenyre
kellene utaztatni a kis sportolót.
Nagyon kevés a lehetőség
a szervezett keretek közötti
hobbisportra, olyan szabad
idős mozgásra, amit azért
edző kísér, főleg a kisebb településeken. A mára felnőtt
gyerekeink még a fővárosban

feráltam, így minden gyermekünk
életének szerves része lett a zene.
Olykor persze át kell mindenkit
segíteni a mélypontokon, hiszen a
zenetanulás, az edzés, a táncpróba néha maga a pokol, de ha már
eljutunk egy szintre,
akkor óriási kikapcsolódást, feltöltődést jelent egy kiadós bringázás, egy táncpróba vagy
egy közös muzsikálás.

Szülőként a különórá-

kat lassan húsz éve úgy
próbáljuk szervezni,
hogy a gyerekeinknek
maradjon ideje magukra, egymásra és a barátokra. Az adott edzés,
vagy zeneóra örömet okozzon, ne
tehernek számítson, még akkor
is, ha egy nehéz iskolai nap után
a hűvös, ködös és sötétedő késő
délutánon kell elcaplatni arra a bizonyos szakkörre. A hétvégéket,
amennyire lehet, szabadon kell
hagyni, hogy legyen idő játszani,
bicajozni, csavarogni és együtt
lenni.
töltötték az iskolás éveiket, ennek megfelelően könnyebben
találtunk elérhető közelben
megfelelő rendszeres mozgást,
a zeneoktatásuk is kevesebb
szervezést igényelt, hiszen az
iskola épületében megoldott
volt. Aztán amikor elköltöztünk
a fővárosból – bármennyire is
tudatos voltam az iskola-óvoda
kérdésben –, tisztában voltam
vele, hogy a különórák kapcsán lemondásokkal fog járni
az életmódváltás. Bence abbahagyta a küzdősportot, nem
vállalta a sok utazást, Dávid és

PSZICHOLÓGUS
SZEMMEL

Szécsi Judit pszichológus vagyok.
Több mint tíz éve foglalkozom
gyermekekkel, serdülőkkel, fiatal felnőttekkel és családokkal.
A családterápia rendszerszemlélete
hatja át szakmai hozzáállásomat:
egy-egy tünet vagy probléma esetén elsősorban a család egészét,
annak működését kell megvizsgálni
és megérteni.

A szeptemberi iskolakezdést a

legtöbb diák nem kifejezetten
várja, hisz a nyári szünet hatalmas felszabadulást hozott, bár
sokan a nyarat is arra használják, hogy nyelvvizsgára, jogosítvány megszerzésére készülnek.
Nagy dilemma, hogy a suli alatt
mennyi különóra, edzés szükséges. A hobbik teljes hiánya
éppen annyira veszélyes, mint
a túlvállalás.
Réka pedig eleinte a faluban
elérhető lovaglást választotta, majd ahogy én is a közeli
nagyvárosban kezdtem dolgozni, elindult az anyataxi, így
került fel a balett, a hangszer,
a falmászás és a légtorna a
különórás táblázatba. Idén az
autót próbáljuk kevesebbet
használni, így már önállóan
oldják meg a délutáni utazgatásokat és próbáljuk tömbösíteni a különórákat egy-egy
napra, így maradnak szabad
délutánjaik, amelyek tényleg
a pihenésről szólhatnak…

A hosszútávú sikerek nem csak

és kizárólag az iskolai teljesítményen múlnak. Fontos, hogy
egy gyerek olyan iskolába járjon, ami képességeihez mérten
a legmegfelelőbb, ami a személyiségéhez leginkább passzol,
de emellett lényeges az is, hogy
legyen kapacitása kreativitásának kibontakoztatására (sport,
bármilyen hobbi), illetve szociális életet éljen, találkozzon
a barátaival, csináljanak közös
programokat, nevessenek, beszélgessenek.

A komoly hobbival rendelkező,

természetben hatékonyabb fejlődést biztosít, mint a különféle
foglalkozások – természetesen a
fejlesztést igénylő gyermekek esetében ezek nem elhanyagolhatók.

A különórák, hobbik azért is

fontosak, mert bármely életterületen szerzett pozitív tapasztalat,
sikerélmény kihatással van más
életterületre is: például egy sportban sikeres, ám alapvetően szorongó gyermek magabiztosabbá
tud válni az iskolában is.

Kamaszok tekintetében lénye-

ges, hogy többségük hajlamos a
tökéletességre törekvő gyeretúlvállalásra vagy a teljes passzikeknél mindig meg kell állapodvitásra, a teendők, kikapcsolóni abban, hogy teendást nyújtó tevékenydőiket priorizálják,
ségek tekintetében
„A hobbik teljes nehezebben találják
tehát állítsanak fel
a szülővel közösen
meg a mértéket. Szühiánya éppen
egy fontossági sorlőként érdemes ebben
annyira
rendet: nehezebb,
támogatást nyújtani,
veszélyes, mint és ha jól ismerjük
dolgozatokkal teli
időszakban az edzégyermekünket, kön�a túlvállalás.”
sek, elfoglaltságok
nyebben tudunk neki
számából ideiglenesegíteni abban, hogy
sen szabad leadni,
teendőit rugalmasan
fontosabb versenyeknél szabad
kezelje, illetve valódi kikapcsoaz iskolából hiányozni.
lódást találjon.

Az egyensúlyt azonban igyekez-

ni kell megtartani: a túlzó fókusz
a teljesítményre könnyen idéz
elő teljesítményszorongást vagy
indukál pánikszerű tüneteket,
kialakulhat akár a tanulással
kapcsolatos motiváció teljes
elvesztése, alvászavar, erős
szorongás – ami megjelenhet testi tünetképződésben
(hasfájás, fejfájás stb.) –
extrémebb esetben akár iskolafóbia is.

Az óvodás,

kisiskolás korosztálynál a
szabad játék
dominanciája,
a sok mozgás a

Az elfoglaltságok priorizálása,
tehát hogy mennyire hasznosak,
mennyire szükségesek a kitűzött
célok eléréséhez, milyen mértékben korlátozzák a szabadidő
mennyiségét, segítenek
abban, hogy gyermekünk is le tudjon
mondani alkalmanként számára fontos dolgokról, így
elkerülhető a túlterheltség, és a
hobbik inkább
a kiegyensúlyozottságot
segítik elő,
gyermekünk
épülését szolgálják.
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SZEPTEMBERI AKCIÓ
ALGOPYRIN

CATAFLAM DOLO RAPID 25 MG

500 mg tabletta
30 db

lágy kapszula
20 db

-7%

Hatóanyag: metamizol-nátrium
Forgalmazza: Opella Healthcare Commercial Kft.
1138 Budapest, Váci út 133. E ép. 3. em.
Telefon: (+36 1) 505 0050
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055
Web: www.sanofi.hu
MAT-HU-2201066 (2021.10.19.)
Vény nélkül kapható gyógyszer

3 670 Ft* helyett

3 479 Ft

**

116 Ft/db

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

***

lágy kapszula
20 db

155 Ft/db

3 249 Ft
116 Ft/db

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

-12%

***

3 099 Ft

**

155 Ft/db

NORMAFLORE
belsőleges szuszpenzió
20x5 ml

Magnézium és a kálium kettős
hatással erősíti a szív működését.
Így segít felvenni a harcot
a fáradtság ellen.

-8%

3 410 Ft* helyett

2 999 Ft

**

50 Ft/db

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

***

Komplex összetételével támogatja az immunrendszert és
a szervezet ellenállóképességét, segít a betegségek
utáni felépülésben és fáradékonyság esetén.
EP
7 150 Ft* helyett

6 499 Ft

6499 Ft/csomag
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

**

kemény kapszula
16 db

***

étrend-kiegészítő oldat
100 ml

2 149 Ft

**

21,5 Ft/ml

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

BIOCO PORC & IZOM CSONT
KOMPLEX KONDROITINNEL
-13%

***

2 599 Ft
162,4 Ft/db

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

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

Forgalmazza:
BioCo Magyarország Kft.
3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.
Étrend-kiegészítő készítmény

**

96 Ft/ml

Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta
fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el
a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

tabletta
50 db

-16%

***

A magnézium és a B6-vitamin mellett 2000 NE
D-vitamint is tartalmaz, amely hozzájárul az
immunrendszer normál működéséhez.

Gyártja és forgalmazza:
Aflofarm Hungary Kft.
1025 Budapest, Cseppkő utca 41.
238_202208_neom
Étrend-kiegészítő készítmény

3 000 Ft* helyett

2 499 Ft

**

50 Ft/db

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

étrend-kiegészítő kapszula
60 db

-14%

***

A LÁTÁS EGÉSZSÉGÉÉRT2
2
A cink hozzájárul a normál látás fenntartásához. A C-vitamin, az
E-vitamin, a cink és a réz hozzájárulnak a sejtek oxidatív stresszel
szembeni védelméhez.
8 500 Ft* helyett

5 810 Ft* helyett
**

5 500 Ft* helyett

4 799 Ft

MAKULA KOMPLEX AREDS2
FORMULA

A csontrendszer és izomműködés
egészségének megőrzéséért.

2 800 Ft* helyett

***

NEOMAGNIZUM FORTE D3
***

Azoknak az időseknek, felnőtteknek nyújthat segítséget,
akiknek étvágyuk nem a megszokott. Összetevői
közül az édeskömény étvágygerjesztő, az ánizs segíti
az emésztést.

ﬁlmtabletta
120 db

Hatóanyag:
pelargonium sidoides kivonat
Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft.
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.
Vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer

44,6 Ft/g

-16%

Gyártja és forgalmazza: Aflofarm Hungary Kft.
1025 Budapest, Cseppkő utca 41.
237_202208_apet
Étrend-kiegészítő készítmény

-12%

Felső légúti fertőzések, többek között a közönséges
megfázás tüneteinek enyhítésére, mint pl. torokfájás,
köhögés orrdugulás, orrfolyás.
EP

**

2 560 Ft* helyett

***

**

34,2 Ft/db

belsőleges oldatos cseppek
50 ml

2 229 Ft

Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta
fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el
a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

33,5 Ft/ml

2 049 Ft

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

2 800 Ft* helyett
Hatóanyag: rozmaringolaj
Forgalmazza: Medis Hungary Kft. 2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.
Vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer

**

A megfázás, meghűlés, influenza és hurutos köhögés
tüneteinek kezelésére nyújt komplex megoldást
EP
kapszula formátumban.
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

57,5 Ft/db

-20%

3 650 Ft* helyett

-7%

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

Rozmaringolaj hatóanyag tartalmú, vény nélkül
kapható, hagyományos növényi gyógyszer,
mely az izomfájdalom csillapítására és
EP
a perifériás keringés javítására javallott.

3 349 Ft

NEO CITRAN MEGFÁZÁSRA
ÉS KÖHÖGÉSRE

4x30 ml + 120 db

Vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmazó komplex
étrend-kiegészítő az 50 év felettiek igényeinek
megfelelő összetételben, zöld tea és szőlőmag
kivonattal.

KALOBA

krém
50 g

EP

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

BÉRES CSEPP EXTRA BELSŐLEGES
OLDATOS CSEPPEK + C-VITAMIN
BÉRES 50 MG TABLETTA
-9%

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
BCSE2209ADSZI
Vény nélkül kapható gyógyszer

***

***

2 400 Ft* helyett

ROSACTA

Helyreállítja a bélflóra egyensúlyát antibiotikumkúra esetén.

Hatóanyag: Bacillus clausii spóra
Forgalmazza: Opella Healthcare Commercial Kft. 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 Web: www.sanofi.hu
MAT-HU-2101080 (2021.10.29.)
Vény nélkül kapható gyógyszer

-14%

**

APETISTER SENIOR

EP

Forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032 medinfo@richter.hu
233/2022/OTC
Vény nélkül kapható gyógyszer

***

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

PANANGIN® FORTE 316 MG/280 MG
ﬁlmtabletta
60 db

Hatóanyag: ibuprofén
Forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36) 1 880 1870 E-mail: gyogyszer@rb.com
Vény nélkül kapható gyógyszer

tabletta
60 db

3 449 Ft

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

3 380 Ft* helyett
**

Forgalmazza: Stada Hungary Kft. 1133 Budapest, Váci út 116-118.
22STADACETEBE3AP4/2022.08.09.
Étrend-kiegészítő készítmény

EP

3 600 Ft* helyett

PATIKÁRIUM MULTIVITAMIN 50+

A hosszan tartó C-vitamin D-vitaminnal
és cinkkel. Három összetevő egyetlen
kapszulában, melyek hozzájárulnak
az immunrendszer megfelelő működéséhez.

2x gyorsabb felszívódású1 lágy kapszula
enyhíti a fejfájást.
1
A Nurofen bevont tablettákhoz képest

EP

***

3 900 Ft* helyett
**

-8%

Bélrendszeri fertőzés vagy antibiotikum okozta
hasmenés, puffadás kezelésére és megelőzésére javasolt probiotikum.

Forgalmazza: Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
OELI1673/05.20
Vény nélkül kapható gyógyszer

-11%

3 335 Ft* helyett

3 099 Ft

NUROFEN RAPID FORTE 400 MG
-9%

kapszula
60 db

EP
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

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

ELINIX PROBIOTIKUM
kemény kapszula
28 db

CETEBE C-VITAMIN, D-VITAMIN ÉS CINK

Gyorsan felszívódó lágy kapszula, mely hatékonyan enyhíti a fejfájást, fogfájást és menstruációs
fájdalmakat.

EP

Profi megoldás láz- és fájdalomcsillapításra.

***

Az akció érvényes
2022. 09. 01. – 2022. 09. 30-ig,
illetve a készlet erejéig
a SZIMPATIKA patikákban.

5 049 Ft

**

42,1 Ft/db

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

7 249 Ft

**

120,8 Ft/db

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

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

Az akció elérhető a részt vevő SZIMPATIKA gyógyszertárakban.

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

Részletekért, kérjük, forduljon az Ön SZIMPATIKA gyógyszertárához. A feltételek eladáshelyen történő betartásáért
a gyógyszertárak felelősek.
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Az akció érvényes
2022. 09. 01. – 2022. 09. 30-ig,
illetve a készlet erejéig
a SZIMPATIKA patikákban.

SZEPTEMBERI AKCIÓ
IMODIUM® 2 MG

DENTINOX

kemény kapszula
20 db

-9%

***

D-VION 2000 IU

fogínygél gyermekeknek
10 g

Már egy adag (2 db kapszula) megszüntetheti
a különböző eredetű hasmenés tüneteit.
Alkalmazható felnőtteknél és 6 éven felüli
gyermekeknél.

-11%

1 630 Ft* helyett
**

74 Ft/db

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

Hatóanyag: lidokain
Forgalmazza: PENTA PHARMA Zrt. 2161 Csomád, József Attila utca 73.
Vény nélkül kapható gyógyszer

-11%

234,9 Ft/g

szájnyálkahártyán alkalmazott spray
30 ml

Krónikus vénás elégtelenség okozta panaszok
és tünetek és akut aranyérbetegséggel
összefüggő tünetek kezelésére javallott
felnőttek számára.

Hatóanyag: benzidamin
Gyártó helyi képviselete:
Angelini Pharma Magyarország Kft.
1118 Bp., Dayka G. u. 3. Tel.: +36 1 336 1614
Email: drugsafety@angelini.hu
ANG/TAV/2022/19 A dokumentum
lezárásának időpontja: 2022.05.30.
Vény nélkül kapható gyógyszer

7 310 Ft* helyett

6 499 Ft

**

108,3 Ft/db

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

83,3 Ft/ml

Nyugtató, hidratáló tulajdonságokkal rendelkezik. Gyengéden
tisztítja a megfázás vagy allergia következtében eldugult
orrüregeket.

EP
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett
használója a GSK vállalatcsoport.
PM-HU-XBRAND-22-00045
Gyógyászati segédeszköznek
minősülő orvostechnikai eszköz

4 050 Ft* helyett

3 779 Ft

**

37,8 Ft/ml

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

tabletta
60 db

-10%

Magas hatóanyag tartalmú készítmény. Már napi 1 tabletta
biztosítja a 2000 nemzetközi egységnyi D-vitamin bevitelt.

tabletta
120 db

3 779 Ft
37,8 Ft/ml

1 729 Ft

**

28,8 Ft/db

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

***

A D-vitamin hozzájárul az egészéges csontozat,
fogazat és izomfunkció fenntartásához, emellett
szerepet játszik az immunrendszer megfelelő
működésében is.

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
BMG3752209ADSZI
Vény nélkül kapható gyógyszer

emulziós műkönny szemcsepp
10 ml

-11%

EP

4 499 Ft

Forgalmazza:
Santen Oy, Finnország
33270 Tampere, Niittyhaankatu 20.

75 Ft/db

BÉRES C-VITAMIN 1000 MG
RETARD FILMTABLETTA
+ 2000 NE D3-VITAMIN
-10%

Orvostechnikai eszköz

**

25,8 Ft/db

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

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

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
CÉK2209ADSZI
Étrend-kiegészítő készítmény

4 300 Ft* helyett

3 799 Ft

**

379,9 Ft/ml

BÁNÓ-FÉLE FOKHAGYMAGALAGONYA-FAGYÖNGY
***

Több, mint C-vitamin! C- és D-vitaminban gazdag retard készítmény
csipkebogyó kivonattal. A C- és D-vitamin hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez.
4 800 Ft* helyett

3 099 Ft

***

Hosszan tartó enyhülés a szúró, égő, száraz szem tüneteire.
Nedvesíti, síkosítja és védi a szemfelszínt, csökkenti
a könnypárolgást. Nem tartósított, kontaktlencsére rácseppenthető. Felbontás után 3 hónapig eltartható.

**

90 db

3 500 Ft* helyett
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
VTDF2209ADSZI
Étrend-kiegészítő készítmény

**

1999 Ft/db

CATIONORM

***

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

-11%

1 930 Ft* helyett
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
Étrend-kiegészítő készítmény

2 150 Ft* helyett

1 999 Ft

Forgalmazza: A-Lab Pharma (Arvali Kft.)
Bank Center, 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Orvostechnikai eszköz

5 055 Ft* helyett

**

BÉRES VITA-D3 FORTE 3200 NE
***

-11%

4 050 Ft* helyett

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

EUROVIT D-VITAMIN 2000 NE

**

266,6 Ft/adag

***

Kedvelt koronavírus antigén teszt.
Masszív, felhasználóbarát rövid mintavevő pálca, nem hajlik meg, fájdalommentes mintavételt tesz
lehetővé, csak 1,5 cm mélyen
az orrüregben. Pontosság: 98%.
EP
Eredmény 15 perc alatt.

Csökkent a stressztűrő képessége? Ingerlékeny?
Mindezt a nem megfelelő magnéziumellátottság
is okozhatja. Napi 1 filmtabletta segíthet
a magnéziumhiány megelőzésében és
EP
kezelésében.

EP
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett
használója a GSK vállalatcsoport.
PM-HU-XBRAND-22-00045
Gyógyászati segédeszköznek
minősülő orvostechnikai eszköz

-7%

7 999 Ft

MAGNÉZIUM BÉRES 375 MG + B6
ﬁlmtabletta
60 db

31,9 Ft/g

antigén teszt
1 db

Ősszel is bízhat benne! Hetente egyszer 1 adag
bevétele javasolt. A tünetek jelentkezésekor:
1 adag 2-3-szor (6 óránként) megismételve.
A már kialakult tünetek esetén: naponta
EP
2-szer 1 adag 1-3 napon át.

Forgalmazza: Boiron Hungária Kft. 1012 Bp., Márvány utca 18.
Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott terápiás
javallat nélkül

1 499 Ft

Forgalmazza: VitalPlus Trade Kft. 1093 Budapest, Vámház krt. 7.
Orvostechnikai eszköz

EDIAGNOSIS COVID-19 NASAL
***

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

tengervizes orrspray Aloe Verával
100 ml

Gyengéden tisztítja a megfázás vagy allergia következtében
eldugult orrüregeket. Hidratálja az orrnyálkahártyát.

1 690 Ft* helyett

8 890 Ft* helyett
**

***

**

-10%

2 840 Ft* helyett

2 499 Ft

OTRIVIN BREATHE CLEAN

tengervizes orrspray
100 ml

golyócskák
30 adag

EP

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

OTRIVIN BREATHE CLEAN

**

32,7 Ft/db

OSCILLOCOCCINUM NEO
***

-11%

Egész nap biztosítja a műfogsor
stabilitását, így biztonságérzetet
nyújt. A ragasztó védi a nyálkahártyát a protézis okozta sérülésektől, ill. megakadályozza
az ételmaradék protézis
EP
alá jutását.

3 929 Ft

Forgalmazza: P&G Hungary Kkt.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38. +36-1-451-1256
MAT-HU-UNBRANDED-22-000001
Étrend-kiegészítő készítmény

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

-12%

Extra erős protézisrögzítő krém
47 g

A növényi olajban oldott D-vitamin lágy kapszula
bevétele egyszerű a kis méretű lágy kapszulának
köszönhetően. Laktóz- és gluténmentes.

Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatása segít, ha
fáj a torkod.

EP

Hatóanyag: mikronizált diozmin
Forgalmazza: KRKA Magyarország Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
HUFLEPAT202026
Vény nélkül kapható gyógyszer

**

TANTUM VERDE® 1,5MG/ML
***

***

4 400 Ft* helyett

2 349 Ft

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

FLEBAVEN 1000 MG
tabletta
60 db

-10%

2 650 Ft* helyett

1 479 Ft

BLEND-A-DENT

kapszula
120 db

Gyulladáscsökkentő és helyi érzéstelenítő
fogzáskönnyítő fogínygél csecsemőknek
és kisgyermekeknek, kizárólag helyi
kezelésre. Már az első fogak kibújásától.

EP

Hatóanyag: loperamid-hidroklorid
Forgalmazza: Johnson&Johnson Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.
Vény nélkül kapható gyógyszer

***

4 299 Ft

kapszula
100 db

-10%

A készítmény alkalmazása ajánlott az érelmeszesedés megelőzésére, magas vérnyomás és
EP
szívpanaszok kezelésére, a gyógyszeres terápia
kiegészítőjeként.
5 295 Ft* helyett

**

47,8 Ft/db

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

***

4 749 Ft

**

Forgalmazza: Herbária Zrt. 1135 Budapest, Csata u. 27.
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

47,5 Ft/db

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

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

Az akció elérhető a részt vevő SZIMPATIKA gyógyszertárakban.

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

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

EGÉSZSÉG

A TERMÉSZET AJÁNDÉKA: A SZEDER

Az ősz beköszöntével kezdetét veszi a meghüléses betegségek időszaka. Néhány hasznos tanács megfontolásával azonban egyszerűen felkészíthetjük immunrendszerünket a közelgő hűvösebb, nyirkosabb, változékonyabb időjárásra.

Kora ősszel az erdőben sétálva még gyakran találkozhatunk szederbokorral.
A kicsit fanyar, de mégis édes ízű, fekete bogyós gyümölcs nemcsak finom,
hanem számtalan, régóta ismert jótékony hatással is bír.
A fekete szeder vitaminokban és ásványi anyagokban rendkívül gazdag.
Többek között megtalálható benne az A-, B1-, B6- és C-vitamin, valamint
foszfor, kalcium, magnézium, mangán. Káliumtartalma miatt ajánlott a
magas vérnyomásban; réz-, vas- és folsavtartalma miatt pedig a vérszegénységben szenvedőknek, valamint a gyümölcsben lévő vegyületek a jó memória
megtartásában is szerepet játszanak. A szeder gyulladáscsökkentő hatása is
kiváló, és a benne található antioxidánsoknak köszönhetően egyes kutatások
szerint rendszeres fogyasztásával csökkenthetjük egyes daganattípusok
kialakulásnak esélyét.
Ha évszaktól függetlenül szeretnénk fogyasztani, egy kis odafigyeléssel ízét
és állagát is megőrizve tehetünk el a fagyasztóba egy pár dobozzal belőle.
Figyeljünk, hogy csak az érett szemeket szedjük le, mert nem utóérő gyümölcs, fagyasztáskor pedig válogassuk át, és csak a teljesen ép terméseket
használjuk! Szárainak eltávolítása után alaposan mossuk meg, és egy konyharuhára terítve hagyjuk, hogy teljesen megszáradjanak. Először egy tálcára
helyezve fagyasszuk, ügyelve arra, hogy közben ne nyomódjanak meg és ne
tapadjanak össze. Körülbelül négy-hat óra múlva, amikor már gurulósan
kemények, zacskóba vagy dobozba zárva mehetnek vissza a fagyasztóba.

Kedvezmény:

8%***

1.

3.

Élvezzük ki a kora őszi napsütéses órákat és
az ilyenkor szokásos mozgásformák mellett
térképezzük fel lakókörnyezetünket is, hiszen
egyre több helyen található szabadtéri edzőpark. Az ott található eszközökkel ingyen, a
szabad ég alatt az összes testrészünket kön�nyedén átmozgathatjuk.
A kinti testmozgás segít elkerülni az őszi levertséget, a fáradtságot és még edzettebben
fogadhatjuk az új évszakot.

A csipkebogyó- és hibiszkusztea jó szolgálatot
tehet a megelőzésben, a bodza és citromfű pedig a megfázás kiegészítő kezelésében. A teákat
kevés mézzel, vagy akár édesítés nélkül is bátran fogyaszthatjuk!
Citrom, eukaliptusz, szegfűszeg, rozmaring
illóolajok párologtatásával pedig a levegőt
fertőtleníthetjük és a szervezet védekező mechanizmusát is serkenthetjük.

Fogyasszunk sok hazai gyümölcsöt és zöldséget: a szőlő, az alma, a savanyúkáposzta,
fokhagyma a bennük található antioxidánsoknak és magas C-vitamin-tartalmuknak köszönhetően rendkívül jó immunerősítők.
Emésztőrendszerünk egészségéhez szükséges pre- és probiotikumok pedig remekül
pótolhatók a dió, a vörös lencse, a bab, a csicseriborsó és a zab étrendünkbe illesztésével.

A vitaminok pótlásánál válasszunk
nyújtott felszívódású termékeket, és
részesítsük előnyben a természetes
alapú, például csipkebogyó-, grapefruitmag- vagy kasvirág- (echinacea-)
kivonatot tartalmazó készítményeket.
A cink és a szelén segítik az immunrendszert gyengítő méreg- és salakanyagok elszállítását, a sejtek regenerálódását.

2.

4.

No. 1.

Magyarország
első számú
probiotikuma2

MAT-HU-2201086 (2022.03.29)

Veled vannak a Normaflore gyógyszerek
hasmenés esetén:

• VÉDIK ÉS HELYREÁLLÍTJÁK A BÉLFLÓRA
EGYENSÚLYÁT, ÍGY
• HATÉKONYAN SEGÍTIK A GYÓGYULÁS
FOLYAMATÁT.

3 650 Ft* helyett

Maximált akciós
fogyasztói ár:
Akciós egységár:

3 349 Ft**
33,5 Ft/ml

Akut hasmenés esetén a Normaflore gyógyszerek alkalmazása a tünetek megjelenésétől, legfeljebb 5-7 napig ajánlott.
A Bacillus clausii 4 törzsének (O/C, N/R, SIN, T) spóráit tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszerek.
* 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.
1
A készítmények bakteriális vagy vírus eredetű gyomor-bélrendszeri fertőzés miatti akut hasmenés tüneteinek kezelését teszik teljessé.
2
Az IQVIA Pharmatrend MAT 07/2021 adatok alapján a Normaflore a legnagyobb dobozszámban eladott termék a 03F1+03D5 kategóriákban.
Az akció érvényes és elérhető 2022.09.01-2022.09.30-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.
Opella Healthcare Commercial Kft. • 1138 Budapest, Váci út 133. „E” épület 3. emelet • Tel.: (+36 1) 505 0050 • Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055
Web: www.sanofi.hu, www.normaflore.hu
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

15

EGÉSZSÉG

Fogas kérdések
A szűrővizsgálatok fontossága
ORVOSI SZEMMEL

Nem lehet eleget hangsúlyozni a
fogászati prevenció jelentőségét, a
legtöbben mégis vonakodunk – vagy
akár rettegünk –, ha fogorvoshoz kell
menni. Az Eurostat adatai alapján
2019-ben 0,66 alkalom volt az egy
főre eső fogászati szűrővizsgálatok
száma Magyarországon. Dr. Joós
Ágnes fogorvost arról kérdeztük,
miért fontos, hogy részt vegyünk a
félévente ajánlott fogászati szűrővizsgálaton.

A rendszeres fogászati szűrő-

vizsgálatok során már korai stádiumban kiszűrhetőek a fogak
és a fogágy kezdődő betegségei,
ez által a legtöbb probléma vagy
megelőzhető, vagy viszonylag kis
beavatkozással kezelhető.
A Semmelweis Egyetem közleménye szerint hazánk felnőtt lakosságának a fele érintett valamilyen
fogágybetegségben, mely legtöbbször a helytelen szájápolási
szokások miatt kialakuló fogínygyulladás következménye. Az
ajánlott fogkrémfogyasztás évi 12
tubus lenne fejenként, Magyarországon átlagosan 2,4 tubust használunk el ezidő alatt.

A vérző íny minden esetben

ínygyulladásra utal. Ennek oka
vagy valamilyen irritáló faktor,
például fogkő, elálló tömésszél,
16
16

esetleg az íny közelében megbújó szuvasodás, vagy a rendszeresen ottmaradó lepedék, ami arra
utal, hogy bizonyos fogfelszíneket nem sikerül megfelelően
tisztítani. Első körben próbáljuk
meg az adott területet alaposabban tisztítani:
Naponta legalább kétszer mossunk fogat, ezek közül is az esti
fogmosásra érdemes nagyobb
hangsúlyt fektetni. Használjunk
sűrű sörtéjű, puhább fogkefét
vagy elektromos fogkefét a hatékony lepedékeltávolítás érdekében. Fontos a fogközök tisztítása
is, hiszen egyes adatok szerint
fogkefével csak a fogfelszín 70%át érjük el, a fennmaradó 30%-ot
fogselyemmel és fogköztisztító
kefével tudjuk csak megtisztítani.
Szájvizet inkább csak kúraszerűen használjunk, maximum egy
hetes időtartamban.
Ha az ínyvérzés pár nap után sem
szűnik meg, mindenképp forduljunk fogorvosunkhoz.

Megdöbbentő tény, hogy évente
hazánkban többen halnak meg
szájüregi daganatos megbetegedésekben, mint közúti balesetben,
pedig egy egyszerű szűrővizsgálattal kiszűrhetővé válnának a szájüregi rákos vagy rákelőző állapotok.

A fogorvos a fogakon kívül a teljes

fej-nyak régió szűrővizsgálatát is
elvégzi, ebbe beletartozik az ajak,
a nyelv, a szájpadlás, a szájnyálkahártya vizsgálata is, illetve szemügyre veszi és tapintja az arcbőr és
a nyak elváltozásait is. Kóros elváltozásra utalhat a szájnyálkahártya
fehéres vagy vöröses elszíneződése, kifekélyesedése, puhább, vagy
keményebb duzzanatok kialakulása, illetve tapintható nyirokcsomók
megjelenése.
Hazánkban az időskorúak húsznegyven százalékának hiányzik az
összes foga, pedig a fogszuvasodás, fogágybetegségek megelőzhetőek lennének prevencióval.

Hogyan csillapítsuk a fogfájást?
GYÓGYSZERÉSZI
SZEMMEL

Az egyik legelviselhetetlenebb fájdalom a fogfájás. Ha olyan szerencsések
vagyunk, hogy épek a fogaink és eddig
még nem okoztak különösebb problémát, a bölcsességfogak áttörésének
fájdalmát azért a legtöbben megéljük. Milyen fájdalomcsillapítót ajánl
Dr. Rátzné Kovács Zsófia, a Szent
László Patika szakgyógyszerésze, ha
fájós foggal érkezik a beteg a kőbányai
Szimpatika Gyógyszertárba?

Óriási a kínálat a fájdalomcsilla-

pítók palettáján, néhány nagyon
fontos szempontot azonban
figyelembe kell venni, mielőtt
bármit is kiadnánk a betegnek.
Milyen egyéb betegsége van,
és milyen gyógyszereket szed,
hiszen a fájdalomcsillapító készítmények befolyásolhatják az
állandó gyógyszereinek hatását.
A fogfájdalomra elsősorban dic
lofenac-, ibuprofen-, paracetamol-, dexketoprofen- és metamizoltartalmú készítményeket
tudunk ajánlani.

Ha a fent említett hatóanyagú
készítmények nem használnak,
haladéktalanul orvoshoz kell
fordulni, hiszen a tünetek hátterében komolyabb betegségek
is megbújhatnak, és akkor már
olyan készítményekre van szükség, melyek vénykötelesek.

Amennyiben a fogorvos antibio-

tikumot ír fel, a helyes hatóanyag
megválasztása nagyon fontos és
sarkalatos kérdés. Természetesen tájékozódnunk kell,
hogy a betegnek
van-e ismert allergiája valamelyik hatóanyaggal szemben, és azt is szem
előtt kell tartani,
hogy szed-e olyan
gyógyszereket, melyeket befolyásolhat
az antibiotikum. Szinte valamennyi antibiotikum
alkalmazásakor elengedhetetlen
a probiotikum szedése is, hiszen
a bélben lévő hasznos baktériumokat is elölhetik ezek a szerek.

A

szájüregi problémák közül jellemző még, hogy a betegek fájdalmas aftára keresnek
megoldást.
Az afta jelenléte mindig valamilyen betegség előjele lehet.

Legyengül az immunrendszerünk, és a szervezet ezekkel a
fájdalmas kis fekélyekkel reagál. Hasonló fájdalmakat élhet
át a kisgyermek, mikor a kicsi
fogak bújnak elő. Kezelésükre
nagyon hatékony fogínykezelő készítmények és különböző
szájöblögetők kaphatóak, melyek fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatásúak is. Annak
érdekében, hogy épek és egészségesek legyenek a fogaink
felnőtt korban is, már
kicsi gyerekként
figyelni kell a
táplálkozásra.

Fogaink védel-

mében elsősorban a kalcium
és a D-vitamin
bevitele nagyon
fontos. Kevesen tudják, hogy a kalcium napi
bevitelének javasolt mennyisége
felnőttek esetében 1000-1200
mg. A természetes élelmiszerek
közül nagyon magas a kalcium a halfélékben, a lencsében,
a brokkoliban és a spenótban.
Az ásványi anyagok közül pedig a cink és a mangán szükséges a fogaink egészségének
fenntartásához.
Szerkesztette: PÓTOR KATA
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JÁTÉK

Szeptemberben is játsszon velünk!

C-vitamin?

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.

Persze, hogy Béres!
Béres C-vitamin 1000 mg RETARD
filmtabletta csipkebogyó kivonattal
+ 2000 NE D3-vitamin

NYEREMÉNYEK:
Többfunkciós Huawei Band 4 Pro okoskarkötő
Népmesei könyvcsomag a Móra Könyvkiadó jóvoltából

*A Szimpatika játék eléréséhez egy 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!
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4 299 Ft**

47,8 Ft/db

Étrend-kiegészítő készítmény.
A C- és D vitamin hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez.

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. www.beres.hu
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
*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 2022.09.01-2022.09.30-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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•
•

10%

-

filmtabletta 90 db
4 800 Ft* helyett

