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Ebben a hónapban Szulák Andrea  
eMeRTon-díjas énekesnővel, szí-
nésznővel, műsorvezetővel be-

szélgettünk, akit több évtizede láthatunk 
színpadokon és a képernyőn egyaránt. 
Kétszer volt az év énekesnője, 2013-ban 
az év musicalszínésznője, tavaly pedig 
Máté Péter-díjjal tüntették ki.  A kétez-
res évek elején több országos televízió-
ban is saját műsort vezetett, valamint 
olyan filmekben és sorozatokban lát-
hattuk, mint a Linda, az Űrgammák, a 
Presszó vagy az utóbbi években A mi kis 
falunk, a Drága örökösök, a Mintaapák 
és a Doktor Balaton. 

A téli időszakban érdemes a táplálkozásunkra és a bőrápolásunkra is kiemelt figyelmet 
fordítanunk, ezért dietetikus szakemberünk arról mesél, hogy étkezési szokásaink nem-
csak a bélrendszerünkre, hanem a hangulatunkra, az idegrendszerünkre is hatással van-
nak. Gyógyszerészünk elárulja, hogy milyen hidratáló kozmetikumokat válasszunk, ha a 
bőrszárazság megelőzésére keressük a megoldást.

Az élet rendje, hogy a gyermekeink felnőnek és kirepülnek. Pszichológus szakértőnk ab-
ban segít, hogy szülőként hogyan vészelhetjük át ezt az új életszakaszt. 

Nagycsaládunknál négyen már önálló életet élnek, és a legkisebb gyermek is 12 éves lett, 
így Apa és Anya 15 év után elköszön olvasóinktól, de korábbi írásaikat továbbra is meg-
találják a szimpatika.hu-n. Ne csüggedjenek, a magazin ezen oldalain a jövőben is családi 
rovattal várjuk majd önöket! 

Ízelítő
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A fővárosi színházak tele vannak Brecht-bemuta-
tókkal, ti is épp a Koldusoperát próbáljátok. Mit 

gondolsz, a nagy, csillogó musicalek helyett most a kö-
zönség is inkább ilyen jellegű zenés darabokra vágyik?

Brecht mindig aktuális, és mindig lehet aktualizálni, 
a közönséget pedig a zenés produkciókkal lehet becsalogat-
ni a komolyabb üzenetű darabokra is. A színház, a reperto-
ár mindig reflektál az adott korszak hangulatára, Brechtnél 
pedig mindig jelen van a szociális érzékenység, a nyomorral, 
a háborúval való szembenállás, és ennek sajnos most is van 
aktualitása. Ugyanakkor ez egy vidám előadás lesz, mert 
amikor a saját nyomorunkon tudunk mulatni, az nagyon 
felszabadító tud lenni. Persze ennek a műnek is komoly 
üzenete van, de a zene, a humor, az irónia és az önirónia 
feloldozást hoz a nehéz pillanatokból. 

A nagyszabású Broadway-musicalekben érzed 
otthon magad, vagy az ilyen füstös, karcos, tört 

fényű darabok fognak meg inkább?
Nehéz kérdés, azt gondolom, hogy azokat a Broadway- 
darabokat, amik az alkatomhoz és a hangi adottságaim-
hoz passzolnak – talán egy-két kivétellel –, már mind el-
játszottam. Sosem vágyódtam szerepek után, nincsenek 
szerepálmaim, én a játékot szeretem, amikor avatott ke-
zű rendezők valami olyat álmodnak a színpadra, amiben 
én egy nagyon jól működő, olajozott csavar tudok lenni. 
Hogy ez komoly, tragikus, vidám vagy zenés, voltaképpen 
mindegy. Nem az individuum az, ami ilyenkor bennem 
munkálkodik, hanem a játékos ember, aki szeret csapat-
ban lenni. Énekesként nagyon sokszor vagyok egyedül a 
színpadon, ezek amolyan „one-woman show-k”, és talán 
ezért is van, hogy iszonyatosan üdítő és inspiráló, amikor 
csapatban lehet valamit alkotni. Ez ajándék.

Ha már szóba hoztad a show-t, azért voltak 
neked rendkívül sikeres one-woman show-id a 

tévében, akár az Activity vagy a Szulák-show. Ez nem 
hiányzik?
Nem.

Pedig nagyon sok médiaszemélyiség talált magá-
nak új műsorformákat az interneten, akár videó, 

akár podcast formában, hiszen a beszélgetős műso-
rok – az olyanok is, amiket te csináltál – kiszorultak 
a tévéből. 
Olyan emberek lépnek át ezekre a felületekre, akikben 
van valamiféle önfelmutatási kényszer. Én ezt gazdagon 
kiélem a színházban és egyéb pódiumszínpadokon, mint 
aktív előadóművész szinte 0-24-ben jelen vagyok. Nincse-
nek lekötetlen vegyértékeim és nincsenek olyan kiéletlen 

közlendőim, amik azért kiáltanak, hogy legyen saját pod-
castem vagy valamiféle műsorom az interneten. Ez nekem 
nem hiányzik, és az általad említett tévéműsorokban is in-
kább a csapatjátékot szerettem, azt a fajta közösségi mun-
kát, amitől a műsor végül sikeressé tudott válni. 

Azt mondtad, nincsenek szerepálmaid, de az sem 
fordulhat elő, hogy a Broadwayn vagy a világ 

egy másik szegletében látsz egy izgalmas zenés dara-
bot, és azt mondod, hogy ezt meg kéne csinálni itthon 
is, mert azt érzed, lubickolnál benne?
Az a baj, hogy én már annyi mindent láttam és csinál-
tam is, hogy tisztában vagyok a létrehozás nehézségei-
vel, tehát hiába szeretném eljátszani, mondjuk, a Sunset 
Boulevard-ból a nagy dívát, ezt iszonyatosan nehéz lenne 
létrehozni. Én nem vagyok sem rendező, sem producer. 
Azt gondolom, hogy most, hogy már elmúltam 25 éves 
– néhány perccel –, pontos énképpel rendelkezem. Tu-
dom, mi az, amit meg tudok csinálni, mi az, amit meg 
merek, és mi az, amit meg szabad. Mert ez sem mindegy. 
És ezt nem mindig tudja egy előadóművész eldönteni, és 
akkor jönnek a szerepálmok, amik aztán szépen elmennek 
az ember mellett. Hihetetlenül boldog vagyok, hogy még 
mindig vannak olyan rendezők és színházigazgatók, akik 
találnak bennem kiaknázatlan vagy felfedezésre váró terü-
leteket, mint például most itt, a József Attila Színházban. 
Álmomban nem gondoltam volna, hogy még lehetek Kocs-
ma Jenny, de ezek szerint még akár Júliát is játszhatom...

Beszéltünk a tévézésről, és azért a tévének van az 
a tulajdonsága, hogy megőriz dolgokat. Ha most 

Kocsma Jennyt nem veszik fel, akkor ugyanúgy elvész, 
ahogy a korábbi Koldusopera-előadások, Gombaszögi 
Ellával vagy Törőcsik Marival. Tudom, a színészek min-
dig elmondják, hogy ez a pillanat művészete, hogy csak 
itt, csak most, csak önöknek, de azért szörnyű, hogy 
nem láthatjuk már a legendás előadásokat, a színész-
óriások alakításait...
De miért szörnyű? Én úgy vagyok vele, hogy a dolgokat 
csinálni szeretem. Például – alkatom ellenére – főzni job-
ban szeretek, mint enni. Persze enni is jó, de a főzés olyan 
álmodozás, kreativitás, tervezgetés, ízlelgetés, meg persze 
próbálkozás, ami nem kárpótol semmiért. A végeredmény 
meg eltűnik pár perc alatt. Csak olyan ember menjen el 
színésznek vagy előadóművésznek, aki tisztában van az-
zal, hogy a mi totemoszlopunk nem marad meg örökre, 
hanem elporlad, eltűnik. Hamarosan eljön az a generáció, 
amely csak lexikonok fellapozásával tudja beazonosítani, 
hogy ki volt Törőcsik Mari. Illúzió azt képzelni – és il-
lúzió arra rágyúrni –, hogy majd emlékezni fognak rám 
20-30-40 év múlva. Ha igen, az csodálatos... De nem azért 

CÍMLAPON

Szulák Andreát jó nézni. És persze hallgatni – önálló koncertjein, vagy olyan nagyszabású musi-
calek főszerepeiben, mint a Chicago vagy a Nyomorultak. De ha az ünnepek alatt előkerült otthon 
az Activity, arról is ő jutott eszünkbe, ő vitte sikerre talán minden idők legsikeresebb tévés vetél-
kedőjét. A beszélgetős műsorára is sokan emlékezhetnek, hiszen jól tud és jó is vele beszélgetni. 
A József Attila Színházban találkoztunk, ahol Kocsma Jennyként mutatkozik be február 18-án, 
Bagó Bertalan rendezésében.

Fegyelmezett hedonista vagyok
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csinálom. Azért csinálom, mert nagyon élvezem, mert ad 
egy fizikai, lelki, idegrendszeri töltetet, feldob, inspirál, 
gondolkodtat – és addig sem a más dolgával foglalkozom. 
Azt tapasztalom, hogy mostanában az internetnek meg a 
közösségi médiának köszönhetően nem a magunk dolgá-
val foglalkozunk, hanem a másokéval. És én ebből szeret-
nék kimaradni.

Képzőművészeti példával élve a mozgókép 
mégiscsak szobrot állít a színésznek, míg 

a színház csak mandala.
Igen, de gyönyörű mandala! Olyan, amit érdemes egy éle-
ten át színezgetni – és sokan nem is teszik le egykönnyen 
a ceruzát. Vannak körülöttem olyan csodálatos idős mű-
vészek, akik számomra példaértékűen őrzik meg saját ma-
gukat, de hogy az utókorban ki milyen emléket hagy, azt 
nem lehet kikalkulálni. Talán nem is érdemes, nem az a 
lényeg. Az én küldetéstudatom abban merül ki, hogy min-
den egyes előadást úgy kell megélnem, átélnem, átadnom, 
hogy lehet, a nézőtéren lesz egy olyan fiatal, aki az én ha-
tásomra választja majd magának ezt a hivatást. És akkor 
már megérte. Szóval, én inkább az edukáció felé tolnám a 
saját jelentőségemet, ha van ilyen. De alapvetően egy önző 
dög vagyok, és csak az élvezetért csinálom.

Tanulsz a fiatal kollégáktól?
Túlzás lenne azt állítani, hogy tanulok, de meg-

próbálok lépést tartani. Nem kezelem ufóként az utánam 
következő generációkat, és imádom, amikor vannak átjá-
rások, amikor bevonnak a saját életükbe, és kitüntető, ami-
kor megkérdezik, hogy szerintem hogyan lehetne bizonyos 
dolgokat megoldani. A fiataloktól is és az idősektől is me-
rek tanulni. Nyitott szemmel járom a világot, igyekszem 
így konzerválni magam, nem a külsőségekkel – persze 

azzal is –, de csak mértékletesen. Gondolati szinten pró-
bálom megtalálni a helyem ebben a fura mátrixban. És ha 
sikerül, akkor az jó érzés. 

Nyilván nehéz lehet egy nagylány édesanyjaként 
megszoknod, hogy egyszerre csak egy felnőttel 

laksz egy fedél alatt.
Baromi jó érzés, hogy most már felnőtt, és nekünk si-
mán mennek az átmenetek. Tudod, mi lesz nagyon ne-
héz? Elengedni. Tudomásul venni azt, hogy ez már nem 
az a régi szimbiózis, hanem egyre lazábbak a kötelékek. 
Még időnként igyekszem belekapaszkodni egy-egy szál-
ba, de tudom, hogy el kell engednem, hogy ne szívjam el 
előle a levegőt – ez nehéz és nagyon fájdalmas. De segíteni 
akarom abban, hogy önálló életet éljen, megálljon a saját 
lábán, el tudja tartani magát, tőlem függetlenül magabiz-
tos entitás lehessen. Ez nagy feladat, és hát rettenetes sok 
szorongás, félelem van bennem. Alapvetően amúgy is egy 
tigris anya vagyok, tehát bárkinek a torkát elharapom, ha 
csak csúnyán néz a gyerekemre. De szerintem ez tök nor-
mális, én is ezt örököltem, ezt tudom továbbadni. 

Őt érdekli valamennyire az előadó-művészet?
Úgy szoktunk fogalmazni, hogy ő a normális a csa-

ládban. Nagyon nyitott ember, és nem zárkózott el bizo-
nyos kísérletezések elől kisebb korában sem, de most már 
egészen más irányba érdeklődik. Nem tiltottam és nem is 
támogattam, látja a szakmám árnyoldalait, látja a napfé-
nyes részét is, de hogy ebből mit szintetizál, az az ő dön-
tése. Én csak az a váll vagyok, amire oda lehet borulni, ha 
gáz van. Fontos, hogy soha ne legyenek tabuk közöttünk.

Viccesen beszéltél a külsőd konzerválásról, de 
neked előadóművészként is muszáj esténként 

ragyognod. Mi a titkod? Torna, diéta vagy...?
Az, hogy elkezdtem szeretni saját magamat, mindennel 
együtt, úgy, ahogy vagyok. És ettől nincsenek is bennem 
ilyen becsípődések, hogy nem eszem, nem iszom. Mindent 
megengedek magamnak, de nagyon mértékletesen. Járok 
mozogni, de nem viszem túlzásba. Nagyon szeretek enni, de 
fele annyit eszem, mint néhány évvel ezelőtt. Nagyon szere-
tem a finom borokat, de van úgy, hogy hetekig, hónapokig 
nem iszom alkoholt. Néha szeretek elszívni egy szál cigaret-
tát a kollégákkal egy jó kávézás, beszélgetés közben, de nem 
vagyok dohányos. Minden kell, de a mértéket nagyon meg 
tudom fogni. Korábban megtapasztaltam, hogyha elenge-
dem a lovacskákat, akkor tripla annyi időbe kerül a normál 
kerékvágásba visszaállítani az életemet. Most már fegyel-
mezett vagyok, de hedonista. Egy fegyelmezett hedonista.

KALMÁR ANDRÁS

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.orrdugulas.hu

A Rhinospray plus 1,265 mg/ml oldatos orrspray recept nélkül kapható, tramazolin hatóanyagú gyógyszer. 
 * 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 2023.02.01-2023.02.28-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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EGÉSZSÉG

Mi az, amit az idegrendszerünk és 
az emésztésünk kapcsolatának is-
meretéből egyszerűen profitálha-
tunk a mindennapokban?
Ezt a kapcsolatot ún. neurotransz-
mitterek tartják fenn, melyek in-
formációkat hordoznak fel-alá. 
Ilyen kémiai hírvivő molekulából 
többféle van, de talán a legérdeke-
sebb közülük a szerotonin, amely-
nek a hangulatunk szabályozásá-
ban van nagy szerepe. Mivel így 
tél vége felé picit depresszívebbek 
vagyunk, talán érdemes elgondol-
kodni azon, hogyan tudjuk ennek a 
molekulának a képződését mi ma-
gunk is elősegíteni. Természetesen 
a megfelelő táplálkozással, hiszen a 
szervezet szerotonin receptorainak 

körülbelül 90%-a a bélben találha-
tó, ami azt jelenti, hogy az étrend 
hatással lehet az érzelmekre. A sze-
rotonin a triptofán nevű aminosav-
ból keletkezik, mely esszenciális 
a szervezetünk számára. Ez azt je-
lenti, hogy az emberi test nem tudja 
előállítani, hanem táplálékkal kell 
bevinni azt.

Mit érdemes fogyasztanunk ahhoz, 
hogy ez a szerotoninszint megfelelő 
legyen, és jókedvűek, kiegyensú-
lyozottak legyünk, ne szenvedjünk 
álmatlanságban?
Leginkább a tojás, a tejtermékek, 
a hal, a szárnyasok, a hüvelyesek, 
az olajos magvak és a szója tar-
talmaz triptofánt, ezekkel tudjuk 
biztosítani a szerotoninképződést. 
Nagyon fontos, hogy mindezek 
mellé minőségi szénhidrátot is fo-
gyasszunk, amely lassan szívódik 
fel, és lehetőleg minél kevésbé 
feldolgozott, ilyen például a zab, 
a quinoa, a köles, a hajdina, a teljes 
kiőrlésű búza, az árpa, a rozs. De a 
zöldségek, gyümölcsök is a szénhid-
rátok körébe tartoznak, és fontos 
kiemelni a rosttartalmukat, mely a 
vastagbélben élő jótékony baktériu-
mok fontos tápláléka. A megfelelő 
– triptofánban gazdag – táplálko-
zás, a bél-mikrobiom egyensúlya, 
a testmozgás és a napfény mind fon-
tosak ahhoz, hogy a szervezetben 
elegendő mennyiségű szerotonin 
képződjön, elsődlegesen a bélben, 
másodsorban pedig az agyban.

A mikrobiom az, amit bélflórának is 
hívunk? 
Tulajdonképpen igen, gyakran 
emlegetik egymás szinonimájaként 

a két kifejezést. Mikrobiom alatt 
értjük a bennünk élő baktériumok, 
vírusok, gombák összességét, mely 
mindenkinél teljesen egyedi, olyan, 
mint egy ujjlenyomat. A mikrobio-
mot alkotó mikroorganizmusok 
a szervezet különböző területein 
oszlanak meg, ezek közül a legna-
gyobb mennyiség a béltraktusban, 
azon belül is a vastagbélben talál-
ható. A szájüreg, a felső légutak, 
a genitáliák, a bőr szintén jelentős 
mikroorganizmus-közösséggel 
jellemezhetők.

A mikrobiom összetételéből 
következtetni lehet bizonyos 
betegségekre?
Igen, székletminta segítségével 
történik a bél-mikrobiom rend-
szer vizsgálata, ebből megállapít-
ható, hogy hányféle bélbaktérium 
van a szervezetben, esetleg melyik 
gyulladáskeltő, vagy éppen jóté-
kony a testünk számára. Találunk 
néha olyan specifikus bélbaktériu-
mokat is, melyek akkor tudnak 
túlszaporodni, ha kialvatlanok 
vagyunk, túl sok gyorsan felszí-
vódó szénhidrátot, többszörösen 
feldolgozott élelmiszert fogyasz-
tunk. Az utóbbiak miatt megnő a 
Lachnospirales baktériumok ará-
nya, melyek számos állapot – elhí-
zás, inzulinrezisztencia és cukor-
betegség – kialakulásáért felelnek.  
Hippokratész szerint a „halál a 
belekben lakozik”, éppen ezért 
jó hír az, hogy az orvostudomány 
fejlődése által egyre többet tudunk 
erről a „csőrendszerről” és sokat 
tehetünk azért, hogy az élet, az 
egészség és a gyógyulás forrása 
legyen számunkra.

Bőrvédelem a hidegben
GYÓGYSZERÉSZI 
SZEMMEL 

ORVOSI SZEMMEL 

Edd magad boldoggá!
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Az vagy, amit megeszel – tartja a mon-
dás, és egyre több kutatás bizonyítja, 
hogy a bélrendszerünkben lezajló fo-
lyamatok nem csak az emésztésünkre 
korlátozódnak. A bél-agy tengely, ami 
az emésztőrendszer és a központi ideg-
rendszer kapcsolatát jelenti, egyre is-
mertebb fogalom. Az idegrendszer hat 
a belekre, az emésztőenzimek terme-
lésére, szenzoros működésére, ezzel 
párhuzamosan a bélrendszer hatás-
sal van olyan központi idegrendszeri 
funkciókra, mint a gondolkodás vagy a 
fájdalomérzékelés. Révész Anett diete-
tikussal, a MIND Klinika munkatársával 
beszélgettünk.

Száraz, érdes, kirepedezett, feszül, cse-
repes. A téli időjárás nemcsak a hangu-
latunkra van kedvezőtlen hatással, de 
a bőrünket is megviseli, különösen a 
vékony és érzékeny hámréteggel ren-
delkező kezet és ajkakat. A fűtött helyi-
ségek kiszárítják az amúgy is megviselt 
hámréteget, van, akiknél az ekcéma is 
megjelenik. Kézenfekvő megoldás a 
krémek, kenőcsök, ajak ápolók hasz-
nálata, de ezek nem mindegyike ha-
tékony, sőt...   
Polgár Nórát, a szombathelyi Fekete 
Sas Gyógyszertár szakgyógyszerészét 
kértük meg, hogy segítsen eligazodni 
a hidratáló kozmetikumok világában.

A téli bőrszárazság mindenki szá-
mára ismert jelenség, de tulajdon-
képpen mi ennek az oka? 
A bőrünk az évszakokkal együtt 
változik, télen más lesz a hőellá-
tásunk, a hőháztartásunk, az ar-
cunkat, kezünket a szél is kifúj-
ja, otthon pedig beindul a fűtési 
szezon, amivel a bőrünk 
megint csak folyadé-
kot veszít, ráadásul 
nem is iszunk, hid-
ratálunk annyit, 
mint nyáron. Így 
a bőrünket védő 
hidrolipidréteg is 
gyengül, és a felhám 
védtelenné válik. A kéz-
fertőtlenítő szerek, amelyek 
a Covid idején lettek népszerűek, 
és egyébként nagyon ajánlottak, 
a bőrnek sajnos nem használnak, 

ahogy a sima kézmosás sem.  
Ráadásul a víz keménysége, 
pH-értéke is fontos tényező lehet, 
ha bőrszárazságról beszélünk. 

Kézkrém, testápoló, ajakbalzsam 
– ezek elengedhetetlen kellékei 
a téli hónapoknak, kortól, nemtől 
függetlenül. De mindannyian ta-
pasztaltuk már, hogy van, ami csak 
rövid távú megoldást jelent, és 
van, ami sokáig használ. Mi okoz-
za a különbséget a kozmetikumok 
hatékonyságában? 
Az, hogy kinek mi használ, rész-
ben egyéni sajátosság, és nagyban 
függ a bőrtípustól, de az biztos, 
hogy érdemes olyan dermokoz-
metikumokat választani, amelyek 
természetes összetevőket tartal-
maznak, mert ezek sokkal jobban 
kímélik a bőrt. Ez igaz a tusfür-
dőkre és a samponokra is, melyek 
sokszor „papíron” krémeket és 
olajokat tartalmaznak, de ezek-
nek a hatásfoka erősen megkér-
dőjelezhető, lévén a szappanfélék 
lényege a zsíroldás, a krémeket és 
olajokat pedig pont azért használ-
juk, hogy pótoljuk az elhasználó-
dott lipidréteget. 

Mi a helyzet az ajakbalzsamokkal?
Ezeknél a legnagyobb problémát 

az okozza, hogy kialakul-
hat egyfajta függőség, 

mivel ezeknek a 
többsége vazelin 
alapú, kőolajszár-
mazékokat és tartó-
sítószereket tartal-
maz. Amíg használja 

az ember, addig segít, 
de amint abbahagyja, 

az eredetinél is rosszabb 
állapotba kerül a bőr, ezért egyre 
gyakrabban és gyakrabban akarja 
használni. Ördögi kör.

De akkor mi a megoldás? 
Megint csak a természetes alapanya-
gokat tudom javasolni, a natúrkoz-
metikumokat, ezek sokkal inkább 
bőrazonosak, hasonlítanak a bőr sa-
ját maga által termelt faggyúösszeté-
teléhez. Válasszunk parabén-, illat- és 
színezékmentes, hipoallergén termé-
keket. Persze sokszor nehéz a csoma-
golásról megállapítani, hogy melyik 
készítmény valójában mit is tartalmaz, 
de ha előzőleg tájékozódunk az inter-
neten, akkor nem kell sokáig keres-
gélnünk a megfelelő hatóanyagokat 
tartalmazó kozmetikumot. Persze az 
a legjobb, ha egy felkészült szakember 
van a segítségünkre, amire egy gyógy-
szertárban mindig számíthatunk.

Van, akinél a téli időjárás hoz-
za ki az ekcémát, amit nehéz 
gyógyítani...
Az én szememben az ekcéma egy 
hajlam, krónikus betegség, amit 
megfelelő, rendszeres bőrápolással 
kordában lehet tartani. Szakkifeje-
zéssel élve atópiás dermatitisz, ami-
nek vannak fellángolási és nyugvó 
időszakai. A fellángolási időszak-
ban a bőr kipirosodik, gyulladt, fáj, 
viszket, ilyenkor szoktak terápia-
ként szteroidtartalmú gyulladás-
csökkentő krémeket felírni. Ha 
elmúlik a baj, akkor a tünetmentes 
időszak meghosszabbítására pro-
aktív megelőzést alkalmazzunk. 
Ebben a fenntartó szakaszban 
a bőrt folyamatosan hidratáljuk 
bőrpuhító, lipidben gazdag ké-
szítményekkel. Az ekcéma olyan 
probléma, amely folyamatos odafi-
gyelést igényel. Általános javallat, 
hogy a különösen érzékeny bőrű-
ek konzultáljanak bőrgyógyásszal, 
így elkerülhetők az esetleges kelle-
metlen mellékhatások is, melyeket 
a nem megfelelő kozmetikumok 
használata válthat ki.
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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.

FEBRUÁRI AKCIÓ

Az akció érvényes 2023. 02. 01. – 2023. 02. 28-ig, 
illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA patikákban.

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

4 580 Ft* helyett

4 249 Ft**

141,6 Ft/db

EP

ADVIL ULTRA FORTE
lágy kapszula 
30 db

Hatékony fájdalomcsillapító, lázcsillapító, gyulladáscsökkentő hatással.  

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

-7%***

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

Komplex támogatás az erős immunrendszerért. Hosz-
szan tartó hatású étrend-kiegészítő tabletta. Tablettán-
ként 1000 mg C-vitamin, 2000 NE D-vitamin, 20 mg 
cink és 100 µg szelén. 5 315 Ft* helyett

4 249 Ft**

70,8 Ft/db

SZENT-GYÖRGYI ALBERT 
IMMUNKOMPLEX CEDEZIN FORTE 
+ szelén tabletta 
60 db

Gyártja és forgalmazza: Goodwill Pharma Nyrt. 
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.   
Étrend-kiegészítő készítmény

-20%***

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

Felnőtteknek és serdülőknek napi 1 fi lmtabletta 
a magnéziumhiány megelőzésére és kezelésére. 
Kiválóan felszívódó magnézium vegyületeket 
tartalmaz.

3 820 Ft* helyett

3 399 Ft**

28,3 Ft/db

EP

BÉRES MAGNÉZIUM 250 MG + B6
fi lmtabletta 
120 db

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

BMG2502302ADSZI
Vény nélkül kapható gyógyszer

-11%***

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

A Ginkgo biloba hozzájárulhat a normál szellemi működés 
fenntartásához, a memória és az időskori agyműködés 
támogatásához, a megfelelő véráramláshoz.

4 090 Ft* helyett

3 549 Ft**

39,4 Ft/db

BIOCO GINKGO BILOBA KIVONAT
120 mg tabletta 
90 db MEGAPACK

Forgalmazza: BioCo Magyarország Kft. 
3021 Lőrinci, Árpád u. 92-100.

Étrend-kiegészítő készítmény

-13%***

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

Segít megelőzni az általános vitamin-, ásványi 
anyag- és nyomelemhiányt. 31 hatóanyag, 
vitaminok, ásványi anyagok, nyom-
elemek, bétakarotin, lutein és likopin.

7 700 Ft* helyett

6 899 Ft**

57,5 Ft/db

EP

ACTIVAL EXTRA
fi lmtabletta 
120 db

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

ACTE2302ADSZI
Vény nélkül kapható gyógyszer

-10%***

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

Gyorsan és hosszú órákra szabadítja fel a légzést.

3 270 Ft* helyett

2 999 Ft**

299,9 Ft/ml

EP

RHINOSPRAY PLUS
1,265 mg/ml oldatos orrspray 
10 ml

Hatóanyag: tramazolin
Forgalmazza: Opella Healthcare Commercial Kft.  
1138 Budapest, Váci út 133. E épület 3. emelet 

Telefon: (+36 1) 505 0050 
Gyógyszer- és egyéb termékinf.: (+36 1) 505 0055 

Web: www.sanofi .hu
MAT-HU-2201028 (2022.01.25.)

Vény nélkül kapható gyógyszer

-8%***

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

Gyorsan felszívódik, és már 6 éves kortól hatékonyan 
alkalmazható láz- és fájdalomcsillapításra (pl. reuma-
tikus, menstruációs és idegi eredetű fájdalmak, 
ízületi és izomfájdalmak, fej- és fogfájás).

2 060 Ft* helyett

1 749 Ft**

87,5 Ft/db

EP

RUBOPHEN
500 mg paracetamol tabletta 
20 db

Hatóanyag: paracetamol
Forgalmazza: Zentiva Pharma Kft. 

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C
Vény nélkül kapható gyógyszer

-15%***

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

Helyreállítja a bélfl óra egyensúlyát antibiotikum-
kúra esetén.

4 185 Ft* helyett

3 849 Ft**

38,5 Ft/ml

EP

NORMAFLORE
belsőleges szuszpenzió 
20x5 ml

Hatóanyag: Bacillus clausii spóra
Forgalmazza: Opella Healthcare Commercial Kft.  
1138 Budapest, Váci út 133. E épület 3. emelet 

Telefon: (+36 1) 505 0050 Gyógyszer- és egyéb termékinf.: (+36 1) 505 0055  Web: www.sanofi .hu
MAT-HU-2201244 (2021.10.29.)

Vény nélkül kapható gyógyszer

-8%***

***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 elérhető a részt vevő SZIMPATIKA gyógyszertárakban. 

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

Köptető készítmény, sűrű váladéktermeléssel járó légúti 
betegségek esetén segíti a váladék felköhögését, eltávolítását. 
Eper-banán ízesítésű és 2 éves kor alatt is adható.

2 250 Ft* helyett

1 999 Ft**

20 Ft/ml

EP

AMBROXOL-EGIS
3 mg/ml szirup 
100 ml

Hatóanyag: ambroxol-hidroklorid
Forgalmazza: Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai Üzletág  

1134 Budapest, Lehel u. 15.
Vény nélkül kapható gyógyszer

-11%***

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

FEBRUÁRI AKCIÓ

Az akció érvényes 2023. 02. 01. – 2023. 02. 28-ig, 
illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA patikákban.

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

3 650 Ft* helyett

3 199 Ft**

64 Ft/db

CALCITRIO NATUREL 
fi lmtabletta 
50 db

A csontok multivitaminja, amely 10 hatóanyagot tartalmaz: izlandi vörös 
algából származó kalciumot, számos vitamint és nyomelemet az egészséges 
csontokért, valamint szőlőmag- és gránátalma kivonatot. 

Forgalmazza: Innovelle Pharma Kft. 
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.
Étrend-kiegészítő készítmény

-12%***

AMONMED COVID-19
Antigén nyál gyorsteszt 
1 db

2 310 Ft* helyett

2 099 Ft**

2099 Ft/db

EP

-9%***

Önmintavételre jóváhagyott, 98,97%1 
pontosságú gyorsteszt a Covid-19 
kimutatására nyálmintából.  
1Gyártó által, a használati útmutatóban 
közzétett teljesítmény adat.

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

Forgalmazza: A-Lab Pharma (Arvali Kft.) 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Gyógyászati segédeszköz 

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

A készítmény alkalmazása ajánlott az érel-
meszesedés megelőzésére, magas vérnyomás 
és szívpanaszok kezelésére, a gyógyszeres 
terápia kiegészítőjeként. 5 980 Ft* helyett

5 399 Ft**

54 Ft/db

EP

BÁNÓ-FÉLE FOKHAGYMA-
GALAGONYA-FAGYÖNGY
lágy kapszula 
100 db

Forgalmazza: Herbária Zrt. 
1135 Budapest, Csata u. 27.

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

-9%***

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

Komplex összetételével hozzájárul az 50 éven felüli 
férfi ak tápanyagszükségletének fedezéséhez.

4 090 Ft* helyett

3 799 Ft**

126,6 Ft/db

CENTRUM FÉRFIAKNAK 50+ A-TÓL Z-IG
multivitamin 
30 db

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

-7%***

Egész nap biztosítja a műfogsor 
stabilitását, így biztonságérzetet 
nyújt. A ragasztó védi a nyálkahár-
tyát a protézis okozta sérülésektől, 
illetve megakadályozza az 
ételmaradék protézis alá 
jutását.

BLEND-A-DENT EXTRA ERŐS
protézisrögzítő krém 
47 g

2 105 Ft* helyett

1 849 Ft**

39,3 Ft/g

EP

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

-12%***

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

Olyan gyógynövények kivonatát tartalmazza, 
amelyek hatóanyagai hozzájárulhatnak 
a normál idegállapot és a lelki egyensúly 
fenntartásához.

4 330 Ft* helyett

3 849 Ft**

64,2 Ft/db

VALERIANA RELAX
lágyzselatin kapszula 
60 db

Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Étrend-kiegészítő készítmény

-11%***

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

Komplex összetételével hozzájárul az 50 éven felüli 
nők tápanyagszükségletének fedezéséhez.

4 090 Ft* helyett

3 799 Ft**

126,6 Ft/db

CENTRUM NŐKNEK 50+ A-TÓL Z-IG
multivitamin 
30 db

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

-7%***
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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 étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, 
változatos étrendet és az egészséges életmódot.

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

2 530 Ft* helyett

2 149 Ft**

71,6 Ft/db

HEPACONTUR
tabletta 
30 db

Gyártja és forgalmazza:
 Afl ofarm Hungary Kft. 

1026 Budapest, Kelemen László u. 9. II/1.
352_202212_hepa

Étrend-kiegészítő készítmény

-15%***

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

Komplex összetételével támogatja az immunrendszert 
meghűléses betegségekben, infl uenza idején.

6 400 Ft* helyett

5 799 Ft**

48,3 Ft/ml

EP

BÉRES CSEPP EXTRA
belsőleges oldatos cseppek 
4x30 ml

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

BCSE2302ADSZI
Vény nélkül kapható roboráló gyógyszer

-9%***

FEBRUÁRI AKCIÓ

Az akció érvényes 2023. 02. 01. – 2023. 02. 28-ig, 
illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA patikákban.

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

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

2 945 Ft* helyett

2 599 Ft**

259,9 Ft/g

EP

DENTINOX
fogínygél gyermekeknek 
10 g

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

-11%***

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

Visszatérő és komplikált hasmenés kiegészítő kezelésére. 
Antibiotikum-kezelés mellett a bélfl óra egyensúlyának 
helyreállítására. Utazással összefüggő, fertőzéses 
eredetű hasmenés megelőző kezelésére.

4 960 Ft* helyett

4 149 Ft**

414,9 Ft/db

EP

ENTEROL FORTE
500 mg belsőleges por 
10 db

Hatóanyag: Saccharomyces boulardii
Forgalmazza: MagnaPharm Hungary  Kft. 

1143 Budapest, Gizella út 42-44.
Vény nélkül kapható gyógyszer

-16%***

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

1 595 Ft* helyett

1 419 Ft**

71 Ft/db

EP

FLAMBORIN®
500 mg tabletta 
20 db

Láz? Fájdalom? A metamizol tartalmú tabletta hatékonyan csillapítja a lázat 
és a fájdalmat. Már 15 éves kortól adható!

Hatóanyag: metamizol-nátrium-monohidrát
Forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Mellékhatás bejelentés:+36 1 505 7032 
medinfo@richter.hu
19/2023/OTC
Vény nélkül kapható gyógyszer

-11%***

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

Több, mint C-vitamin! C- és D-vitaminban gazdag retard készít-
mény csipkebogyó kivonattal. A C- és D-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer megfelelő működéséhez.

4 795 Ft* helyett

4 299 Ft**

47,8 Ft/db

BÉRES C-VITAMIN 1000 MG RETARD 
filmtabletta + 2000 NE D3-VITAMIN
  90 db

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

CÉK2203ADSZI
Étrend-kiegészítő készítmény

-10%***

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

Csillapítja az ízületek és izmok fájdalmát akár 
12 órán keresztül és csökkenti azok gyulladását.

5 020 Ft* helyett

4 649 Ft**

46,5 Ft/g

EP

VOLTAREN EMULGEL FORTE
20 mg/g gél 
100 g

Hatóanyag: diklofenák-dietilamin
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

-7%***

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

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

1 495 Ft* helyett

1 329 Ft**

88,6 Ft/db

EP

AMBROXOL-TEVA
30 mg tabletta 
15 db

Hatóanyag: ambroxol-hidroklorid
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. 

4042 Debrecen, Pallagi út 13.
Vény nélkül kapható gyógyszer

-11%***

***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 elérhető a részt vevő SZIMPATIKA gyógyszertárakban. 

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

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!

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

KALOBA
20 mg fi lmtabletta 
21 db

4 370 Ft* helyett

3 879 Ft**

184,7 Ft/db

EP

Hatóanyag: pelargonium 
sidoides kivonat

Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft. 
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

Vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer

-11%***

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

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

1 925 Ft* helyett

1 749 Ft**

87,5 Ft/db

EP

IMODIUM®
2 mg kemény kapszula 
20 db

Hatóanyag: loperamid-hidroklorid
Forgalmazza: JNTL Consumer Health (Hungary) Kft.  

1062 Budapest, Andrássy út 100.
Vény nélkül kapható gyógyszer

-9%***

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

A D-vitamin szerepet játszik az egészséges cson-
tozat fenntartásában, az immunrendszer normál 
működésében és a vér normál kalciumszintjének 
fenntartásában.

1 430 Ft* helyett

1 279 Ft**

21,3 Ft/db

PATIKÁRIUM D3-VITAMIN
tabletta 
60 db

Forgalmazza: Parma Produkt Kft. 
1145 Budapest, Uzsoki u. 36/a.

Étrend-kiegészítő készítmény

-10%***

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

A 2x gyorsabb felszívódású2 lágy kapszula 
enyhíti a fejfájást.  
2 A Nurofen bevont tablettákhoz képest.

3 410 Ft* helyett

3 099 Ft**

155 Ft/db

EP

NUROFEN RAPID FORTE
400 mg lágykapszula 
20 db

Hatóanyag: ibuprofén
Forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft. 

1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Tel.: +36 1 250 8399 E-mail: consumerhealth_hu@reckitt.com

Vény nélkül kapható gyógyszer

-9%***

FEBRUÁRI AKCIÓ

Az akció érvényes 2023. 02. 01. – 2023. 02. 28-ig, 
illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA patikákban.

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

A szájüreg könnyen hozzáférhető területeinek kezelésére alkal-
mas, olyan akut esetekben, mint a parodontális betegségek (íny-
gyulladás, fogágybetegség), afta vagy más szájfekélyek.

6 130 Ft* helyett

5 149 Ft**

257,5 Ft/ml

EP

GENGIGEL
gél 
20 ml

Forgalmazza: Pharmanext Kft.
1085 Budapest, Stáhly utca 2/a

Gyógyászati segédeszköznek minősülő 
orvostechnikai eszköz

-16%***

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

Enyhíti a krónikus vénás elégtelenség következ-
tében kialakuló ödémát és az ezzel járó tüneteket, 
mint a lábban érzett fájdalmat, fáradtságot, 
görcsöket és a nehéz, illetve „nyugtalan” 
láb érzését.

6 595 Ft* helyett

5 799 Ft**

96,7 Ft/db

EP

VENORUTON FORTE
500 mg tabletta 
60 db

Hatóanyag: O-β-hidroxietil-rutozid (oxerutin)
Forgalmazza: Stada Hungary Kft. 1133 Budapest, Váci út 116-118.

Vény nélkül kapható gyógyszer

-12%***

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

Cukormentes, mentol ízesítésű szopogató tabletta, mely 
gyorsan enyhíti a torokfájást és antiszeptikus hatású, 
valamint már 6 éves kortól alkalmazható.

3 000 Ft* helyett

2 699 Ft**

112,5 Ft/db

EP

ANGIMED MENTOL
szopogató tabletta 
24 db

Hatóanyag: lidokain, klórhexidin
Forgalmazza: P&G Hungary Kkt. 

1082 Budapest, Kisfaludy utca 38. 
+36-1-451-1256

 MAT-HU-UNBRANDED-22-000003
Vény nélkül kapható gyógyszer

-10%***
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ANYASZEMMEL APASZEMMEL 

Utószó Elmúlt... 15 év

CSALÁD

Tizennégy és fél évvel, illetve 173 
írásunkkal ezelőtt nem igazán 
hittem benne, hogy kis-nagy csa-
ládunk mindennapjairól szóló be-
számolóink ekkora sikert aratnak 
az olvasóink körében. Arra pedig 
egyáltalán nem számítottam, hogy 
leveleket, üdvözlőlapokat kapunk 
majd, vagy megismernek a sarki 
gyógyszertárban. Nem vagyok 
újságíró, a véleményemet egy-
egy dologról is inkább csendben, 
ismerős közegben osztottam meg 
szívesen, ehhez képest havon-
ta 200-250 ezres példányszámú 
magazinban jelentek meg a gon-
dolataim – Anyaszemmel. Vissza-
olvasva az elmúlt majdnem másfél 
évtizedet, rengeteg emlék, film-
kocka jelent meg a szemem előtt, 
tulajdonképpen minden, ami a 
családunkban éppen történt, az 
a mai napig olvasható a maga-
zin hasábjain. Gyermekszületés, 

gyermeknevelés, óvoda-isko-
la-gimnázium-egyetem, kisgye-
rek, nagygyerek, rokonok, esküvő, 
temetés, ünnepek, boldogság, 
veszekedés, aggódás, bizonyta-
lanság, hivatás, nevetés, sírás, 
szerelem, drámák, hisztik, zene, 
tánc, sport, egészség, betegség, 
családi titkok, receptek, költözés, 
kutyus, vakációk, 15 karácsony 
és évkezdés, sok-sok meghitt pil-
lanatkép a családunkról. Köszö-
nöm a gyerekeinknek, hogy nem 
ellenkeztek, mikor róluk írtam, 
legfőképp Bori lányomnak, ő az 
egyetlen, aki saját névvel szerepel 
az írásainkban, és aki kétszer is írt 
helyettünk, mikor összecsaptak a 
hullámok felettünk. Köszönettel 
tartozom Apának, hogy – ahogy 
az életben – itt is a másik felem 
volt mindig. Hálával tartozom 
Önöknek, kedves Olvasók, hogy 
naplót vezethettem ezeken a la-
pokon, mert így minden történet 
megmarad, és remélem, egyszer 
majd az unokáim is elolvassák. 

Szoktam mondani, hogy a mi csa-
ládi életünk nyitott könyv, csak a 
Szimpatika magazint kell olvasni 
hozzá. Ezzel a gondolattal búcsú-
zom Anyaszemmel, de tudjuk jól, 
hogy minden vég egy új kezdet… 

Tisztelt Olvasók! Anyaszemmel 
– Apaszemmel rovatunk elindí-
tásakor az volt a célunk, hogy a 
hétköznapjaink és ünnepeink 
leírásával vidámságot vigyünk a 
magazin olvasóinak életébe, illet-
ve szerettük volna, ha egy átlagos 
család örömein, bánatain, konflik-
tusain keresztül szülőtársaink 
megnyugodnak, hogy nem csak 
náluk „nehéz az élet”. A nagyszü-
lők, remélem, jókat vidultak azo-
kon az élethelyzeteken, amiken ők 
is átestek, illetve elmosolyodtak, 
és elfogadták, ha hasonlóságot 
találtak saját gyermekeik szülői 
magatartásában és az esetleges 
hibáikban.

Visszamenőleg elolvastam a 
rovatunk összes cikkét. Ez egé-
szen pontosan 173 írás, amit 
nevezhetünk naplónak; benne 
rengeteg történettel az életünkből. 

A gyermekek számát tekintve nem 
vagyunk átlagos család, de közben 
semmi különös nincs bennünk. 
Györgyi egy lánykával, én pedig 
két fiúval vágtam bele ebbe a há-
zasságba, ezután pedig három kö-
zös gyermeket vállaltunk. Önök 
pedig a két kicsi születésénél már 
jelen voltak az életünkben: Dávid 
és Réka, tizenöt és tizenkét évesek. 
A hat gyermekből mára négyen 
felnőttek, Borinak már diplomája 
van, a három nagyfiú egyetemre 
jár, Réka és Dávid pedig szalad-
nak kifelé a gyermekkorból.

A szülői feladatok pedig folyama-
tosan változnak.

Egyszer csak nem kell ringatni, 
cirógatni, tisztába tenni, nem kell 
meglökni a hintán, és egyszer csak 
egyedül törli az orrát. Egyre rit-
kábban bújik melléd az ágyba, 
majd egyszer csak szól: nem jö-
vök haza, csak holnap. Szerelmes 
lesz, nagyon. Otthagyják, szakít, 

visszamegy, tanácsot kér..., de 
igazán csak meghallgatni tudod. 
Aztán elköltözik. Kis időre, sok 
időre, aztán végleg. Az is megesik, 
hogy abbahagyja az egyetemet, ezt 
is elfogadod. Újrakezd egy másik 
szakot, támogatod. Külföldi ösz-
töndíjat nyer, amire büszke vagy. 
Aztán összecsomagol, kiviszed a 
reptérre, megpuszilod, és elrepül.

Elrepült tizenöt év Önök előtt, 
Önökkel. Szülőként kinőttük a 
kisgyermekes kort, és mára két ka-
masszal éljük a mindennapjainkat, 
ami persze tartogat izgalmakat. 
Egy nagycsalád mindennapjairól, 
kisgyermekes kalandokról, bánat-
ról, örömről stb. életünk jelenlegi 
szakaszában már nem tudunk írni.

Szívből remélem, hogy majd 
„nagypapaszemmel” kipróbál-
hatom egy új nézőpontból a 
történetmesélést!

SZONDA GYÖRGYI KÜTTEL DÁVID
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Az akció érvényes és elérhető 2023.02.01-2023.02.28-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.

Blend-a-dent
Extra erős protézisrögzítő 

krém 47g

* 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.

EP

Orvostechnikai eszköz  Forgalmazó: VitalPlus Trade Kft. 1093 Budapest, Vámház krt. 7. III/16.

Kedvezmény:
***12%

Akciós egységár: 39,3 Ft/g
1 849 Ft**Maximált akciós

fogyasztói ár:
2 105 Ft* helyett

PSZICHOLÓGUS-  
SZEMMEL

Szécsi Judit pszichológus

Amikor a gyermekek kirepülnek

Egy család életében komoly vál-
tozás, amikor a gyermekek fel-
cseperednek, önálló életet kez-
denek. Ekkor egy új életszakasz 
következik a család számára, ami 
az üres fészek jelenség nevet vi-
seli.

A különböző életszakaszok 
nemcsak az egyén, hanem 
a család fejlődésére is ér-
vényesek, melyek egy-
mást követik az idő 
múlásával, a rajtuk 
való túljutás segít 
a fejlődésben, de 
az elégtelen meg-
oldásuk számos 
elakadást is okoz-
hat. 

Az üres fészek 
jelenség ahhoz az 
időszakhoz köthető, 
amikor a gyermekek 
felnőtté válnak. A család 
ekkor normatív krízist él 
meg, aminek pozitív kimenete-
le lehet, ha a családi viszonyrend-
szer újra tud struktúrálódni, áta-
lakulnak a szerepek, viszonyok.

A szakasz kudarcos megoldá-
sa azonban sok feszültséget tud 
okozni a családban: ekkor a csa-

ládtagok benne ragadnak a ko-
rábbi szerepekben, ami számos 
konfliktust, feszültséget okoz. 
A szülő például nem tartja tisz-
teletben a fiatal bontakozó önál-
ló életét, túl sokat akar segíteni, 
nehezen viseli a találkozások 
ritkulását. Tovább nehezítheti a 
helyzetet, ha mindez egy időbe 
esik a szülő egyéni, életközepi 
válságával. 

Az üres fészek szindróma jel-
lemzője, hogy sok, egymásnak 
ellentmondó érzés egyszerre 
van ekkor jelen. A szülő gyakran 
elmagányosodást érez, gyászél-
ményt él meg, így ismét meg kell 
találnia az élete értelmét.

Sokat tud segíteni a családta-
goknak, ha a gyermekek felnö-
vekedését egy folyamatként élik 
meg, így az elköltözés nem drasz-

tikus, hirtelen változás, sokkal 
inkább egy átalakulási folyamat, 
melyben ritkulnak a találkozá-
sok, van idő arra, hogy kidolgoz-
zuk az új szerepviszonyulásokat 
a családban.

Amennyiben korábban a szülők 
az életük minden egyéb terüle-
tét alárendelték a gyermekek 
nevelésének, nem vagy alig ren-
delkeznek saját hobbival, baráti 
társasággal, ugyancsak nehezíti 
a leválás időszakát.

A kirepülés hatására a házaspár 
kettesben marad, így az esetleges, 
régebbről fakadó párkapcsolati 
konfliktusok most felszínre tud-
nak kerülni. Gyakori, hogy párok 
„csak a gyermek miatt” együtt 
maradnak, az ilyen szőnyeg alá 

söpört és ott konzerváló-
dott feszültségek mindig 

megjelennek ebben a 
szakaszban, akár drá-
mai változásokat is 
okozva. Azok a szü-
lők viszont, akik a 
gyermekeik nevelé-
se mellett képesek 
voltak megtartani 
nem csupán szülői, 
hanem a felnőtt és 

házastársi szerepei-
ket is, sokkal sikere-

sebben oldják meg ezt 
az életszakaszt. 

 Amennyiben a normatív krí-
zis időben elhúzódik, vagy a csa-

ládtagok számára túlzó stresszt je-
lent, illetve ha kapcsolódik hozzá 
egyéb, egyéni krízis, mindenkép-
pen érdemes szakember segítségét 
kérni: egyéni vagy családterápiás 
keretek közt is hatékonyan lehet 
dolgozni a jelenséggel.

CSALÁD
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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 a 
sorsolásunkon.

Februárban 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.
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 •   Rummikub társasjáték

 •A sárkányok kincse című nagy játékkönyv 

 a Móra Könyvkiadó jóvoltából

NYEREMÉNYEK:



Actival Extra
filmtabletta 120 db
7 700 Ft* helyett

57,5 Ft/db

6 899 Ft**

ACTIVAL EXTRA
CSAK ÍGY TOVÁBB AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!

4 HAVI
ADAG

Az Actival Extra filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer.

Ha magnézium, akkor is Béres

* 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 akció érvényes és elérhető 2023.02.01-2023.02.28-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 

BE
RE
S2
30
2A
DS
ZI

Béres Magnézium
250 mg+B6
filmtabletta 120 db
3 820 Ft* helyett

28,3 Ft/db

3 399 Ft**

A Béres Magnézium 250 mg+B6 filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer.

4 HAVI
ADAG

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL
A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG

KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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