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Ebben a hónapban Rúzsa Magdi Máté Péter-dí-
jas énekesnővel, dalszerzővel beszélgettünk, 
akit tizenkilenc évesen a Megasztár harmadik 

fordulójának győzteseként ismerhetett meg a nagy-
világ. Az azóta eltelt években képviselte Magyaror-
szágot az Eurovíziós Dalfesztiválon, és láthattuk őt 
tehetségkutató zsűrijében is. Most egy új szerepben, 
három kisgyermek boldog édesanyjaként mesélt ne-
künk arról, hogyan készül az ikrek mellett a februári 
nagykoncertjére. 

Családi rovatunkban arról olvashatnak, hogy egy nagycsaládban hogyan egyeztethető össze 
a közös játék, a filmnézés, mikor a legnagyobb már bőven elmúlt 18, a legkisebb pedig éppen 

most töltötte be a 12. életévét. Pszichológusunk pedig abban 
segít eligazodni, hogy egy gyermeknek milyen tartalmakat 
szabad nézni a tévében, az interneten, illetve melyek azok, 
amik negatív hatással lehetnek rá. Szakembereinkkel két, 
sokak számára fontos témát járunk körbe. Neurológus szak-
orvosunkat a népbetegségnek számító migrén kialakulásáról 
és kezeléséről kérdeztük. A Semmelweis Egyetem Gyógy-
szerészeti Intézetének kutatóival pedig arra kerestünk meg-
oldást, ha valakinek komoly gondot okoz a gyógyszerek szá-
jon át történő bevétele.

Érdemes lesz februárban is velünk tartani, mert Szulák 
Andrea énekesnővel, tévés műsorvezetővel beszélgetünk 
majd, aki kétszer volt az év énekesnője, tévés karrierjét pe-
dig 1998-ban kezdte a Ki vagyok én? című műsorával. 
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Lassan egyévesek a gyerekek, mennyire látod 
egyéniségnek őket? 

Korán kiderült, hogy mindegyikük önálló személyiség, 
már lehet látni, hogy ki lesz a csapatkapitány, ki az, aki 
gyakorlatiasabb és ki az, aki mélyebben, elgondolkozva fi-
gyeli az eseményeket. A fejlődésükben viszont a csapatszel-
lem dominál, ha valamelyikük elkezdi, a többiek rövid idő 
múlva utánacsinálják. Így volt ez az első forduláskor, ami-
kor négykézlábra álltak, aztán amikor megtanultak iszonyú 
gyorsan négykézláb közlekedni. Már látszik, hogy hama-
rosan állni fognak, azt még el sem tudom képzelni, milyen 
lesz, amikor hárman háromfelé kezdenek el rohanni. 

Hatalmas élmény látni a fejlődésüket, végigkísérni a kü-
lönböző szakaszokat. Nagy szerencse, hogy sok 
időt tudunk velük tölteni. Tudom, hogy 
ez milyen nagy ajándék, és hogy nem 
adatik meg mindenkinek. De az 
együttlét mindannyiunknak na-
gyon sokat jelent, hiába, most 
váltunk igazi családdá. 

Hogyan készül a 
család a gyerekek 

első szülinapjára? 
Szerintem minden szülő, így 
természetesen mi is sok-sok 
meglepetésen, közös játékon 
gondolkodunk. Ilyenkor az ember 
újra gyerek lehet. Az egész család ün-
nepelni fog, hiszen három csoda érkezett 
hozzánk, akik minden napunkat bearanyozzák.

Sokat énekelsz nekik?
Szoktam nekik énekelni, de ők már a pocakomban is 

sok zenét hallgattak, hiszen együtt turnéztunk... :) Lujza, 

Keve és Zalán egyszerűen igényli a muzsikát, ugyanak-
kor nem mindegyikük szereti ugyanazt a zenét, mindhá-
romnak más a természete, az ízlése, az étvágya. Szerintem 
egyébként a muzikalitás minden gyerekben megvan, az-
tán valahogy később dől el, hogy mi marad meg belőle. 

Ki segít megoldani a mindennapokat, mennyire 
tud támogatni a család? Hogyan tudsz készülni 

a koncertre a gyerekek mellett? 
A családom maximálisan mellettem áll, nélkülük nem 
tudnék létezni a hétköznapokban, és persze egyáltalán 
nem tudnék a február 25-i Aréna-koncertre felkészülni. 

A csapat, akivel már 17 éve együtt dolgozom, 
nagyon profi, mindenki a legjobb telje-

sítményt nyújtja a maga területén, és 
azt hiszem, hogy ezt csak így lehet 

és érdemes csinálni. Nagy segít-
ség számomra, hogy majd csak 
a véghajrában kell próbálnom 
a zenekarral, ők mindent elő-
készítenek, meg persze online 
is sok mindent le tudunk 
tesztelni, el tudjuk dönteni, 
hogy mi működik, mi nem. 

Ez a látványtervezésre is igaz, 
ha távmunkában is, de minden 

apró részletet ki tudunk dolgoz-
ni. Mindig is maximalista voltam, 

ebből nem akartam engedni csak 
azért, mert ritkán tudok személyesen je-

len lenni. A nyáron néhány koncert erejéig vol-
tak fellépéseim, az egy kísérleti időszak volt, úgy állítottuk 
össze a naptárat, hogy hagytunk időt mindenre. A gyere-
kek észre sem vették, hogy ellógtam koncertezni, direkt 
úgy szerveztük, hogy ne utazzunk messzire, nem voltam 
sokat távol tőlük.

„Szülészeti és nőgyógyászati nővérke vagyok” – felelte a kishegyesi lány Tilla kérdésére, majd 
mezítláb besétált a stúdióba, és elénekelte a Highway to Hellt, úgy, hogy a zsűrinek leesett az álla. 
Így ismerte meg az ország Magdit, akit azóta láthattunk sok tízezres sportcsarnokok és meghitt kis 
klubok színpadán egyaránt. Én a napokban találkoztam vele, egy három babakocsiból álló konvoj 
élén haladt, büszkén és sugárzóan, pont ugyanúgy, ahogy annak idején a Mega sztár színpadán. 
Mivel az újdonsült trió, amelyet most a szó legszorosabb értelmében éjjel-nappal menedzselnie 
kell, nem hagyott időt arra, hogy személyesen beszélgessünk, ezért kivételesen levelező formá-
ban készült el a címlapinterjúnk.

Az erőnlétről gondoskodnak  
a gyerekek

CÍMLAPON

4

RÚZSA
Magdi „1985. november 28-án születtem 

Vrbas városában, Vajdaságban. 
Első dolgom az volt, hogy ordí-
tottam egy nagyot, nos hát, azóta 
ragaszkodom Én, Rúzsa Magdi a 
hangomhoz.”
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CÍMLAPON

Visszatérve az Arénára, ez számomra mindig ünnep. 
Ilyenkor lehet igazán nagyot álmodni, és amikor mind-
ez megvalósul, akkor azért megállok egy pillanatra, és 
arra gondolok, hogy na, ezért érdemes ezt csinálni.

Végzel valamilyen tornát, edzést, hogy meg
legyen az állóképességed, bírd az előadást?

Az erőnlétről gondoskodnak a gyerekek, mellettük nem 
lehet lazítani, lustálkodni, mindig adnak feladatot. A fel-
készülés során az elsődleges segítségem az énektanárom, 
mentorom, Bátori Éva operaénekesnő. 

Sok meglepetéssel készülünk, de nem akarok spoilerez-
ni, legyen elég annyi, hogy szeretnénk különleges hangu-
latot teremteni. Fontos, hogy olyan legyen az egész, mint 
amilyen én vagyok... egy kicsit más. De vissza kell nyúlni 
a régi dolgokhoz is. Ez persze nem lesz nehéz, mivel az 
állandó zenekarommal leszünk a színpadon.

Van egy alapítványod, amellyel gyerekeket tá
mogatsz. Miért érezted fontosnak, hogy segíts 

a rászorulóknak?

Mindig, már kisgyerekként is szociálisan érzékeny 
voltam, rosszul éreztem magam, ha azt láttam, hogy 
bántják a gyengébbeket, az elesetteket. Amint volt rá 
lehetőségem, létrehoztam a Gábriel Angyalház Alapít-
ványt, amelynek segítségével hátrányos helyzetű fiatalo-
kat támogatunk évről évre, határon innen és határon túl.

A gyerekek és a felkészülés mellett jut egy kis 
 időd magadra is?

Nagyon szeretek olvasni, az olvasás mindig fontos szere-
pet töltött be az életemben, de az elmúlt egy évben egy 
kicsit háttérbe szorult, és azt hiszem, ez így lesz még egy 
darabig. Aludni sem lenne rossz, de most arra sem jut sok 
idő, mert olyan szinte soha nincs, hogy mindhárom gye-
rek egyszerre alszik. De talán majd eljön ez az idő is egy-
szer. Mindentől függetlenül, ez életem legszebb időszaka, 
nagyon boldog vagyok, hogy három ilyen gyönyörű és 
egészséges babát nevelhetünk, békében és boldogságban. 
De őszinte leszek, az is rendkívül fontos számomra, hogy 
újra énekelhetek, készülhetek az Aréna-koncertemre, így 
a zene is ismét a helyére kerül az életemben. 

KALMÁR ANDRÁS

2010. októberi számunkban, azaz 12 évvel 
ezelőtt készítettünk Magdival interjút, az 
utolsó kérdésünk pont a családterveire irá-
nyult. Mindenképp érdemes felidéznünk, ho-
gyan képzelte el magát Magdi családanya-
ként 25 évesen:

Szülésznőnek készültél, és bár még nagyon 
fiatal vagy, nyilván eszedbe jutott már, hogy 
előbb-utóbb gyerekeid legyenek. El tudod 
magad képzelni családanyaként? Számodra 
milyen az ideális család?
El tudom magam képzelni, azt is látom magam 
előtt, hogyan egyeztetem össze a családot 
a karrierrel, mert igenis lehet, megmutatták 
már nagy asszonyok, mint Madonna meg so-
kan mások. Volt időszak, amikor úgy éreztem, 
hogy egy nap négy fiúgyermeket szeretnék, 
de mára már rájöttem, kettő lánnyal tökélete-
sen meg fogok elégedni, de erre még ráérek. 
Az ideális család az én fejemben a vasárnapi 
közös ebédek hangulatát idézi, ahol meleg-
ség van és szeretet. Nem tudom, miért, de a 
családi békességet én mindig a vasárnaphoz 
hasonlítom, a vasárnaphoz kötöm.



EGÉSZSÉG

Tekinthetjük a migrént civilizációs 
betegségnek?
Nem igazán. Már az ókorban is 
ismerték ezt a nagyon kínzó fej-
fájást, de tény, hogy manapság 
egyre nő a migrénesek száma. 
Ez a betegség lényegesen külön-
bözik az úgynevezett tüneti fejfá-
jástól. A migrén leggyakrabban 
féloldali, fény-, hang- és szagér-
zékenységgel járhat, és általában 
annyira kínzó, hogy akinek ro-
hama van, nem tudja folytatni a 
megszokott tevékenységét és a 
munkáját. Az 50 év alatti popu-
lációban ez a munkaképtelenség 
vezető oka. A lakosság 10-14%-a 
migrénes, főleg a nők érintettek.

Hogyan kezelhető?
Mint minden betegségnél, ennél 
is a legfontosabb a pontos diag-
nózis. Ha fejfájásról van szó, az 
emberek először öngyógyításba 

kezdenek, bevesznek különböző 
fájdalomcsillapítókat. De mig-
rén esetén a klasszikus fájdalom-
csillapítók általában nem olyan 
hatékonyak, erre a célra vannak 
migrénspecifikus fájdalomcsilla-
pítók is, melyeknek a beállítása 
a neurológus feladata.

A migrén esetén fontos meg-
határozni a fejfájások gyakorisá-
gát. Ehhez a betegnek érdemes 
naplót vezetnie, ennek alapján 
tudjuk megállapítani, hogy epi-
zodikus vagy krónikus migrénről 
van-e szó. Szerencsés esetben be 
tudunk állítani egy úgynevezett 
rohammegelőző gyógyszeres ke-
zelést, melynek segítségével na-
gyon ritkán, vagy egyáltalán nem 
alakul ki migrén.

A migrénes rohamnak vannak 
előjelei? 
Lehetnek. Ez általában egyéni, 
de például az úgynevezett vizuá-
lisaura-tünet, amikor a beteg ci-
kázó fényes foltokat lát, melyek 
beúsznak a látóterébe, általános-
nak mondható.

Képalkotó vizsgálatokat, például 
CT-t érdemes-e készíteni?
A migrénnek sokszor annyira 
típusosak a tünetei, hogy már a 
beteg panaszai alapján felállítha-
tó a diagnózis, ugyanakkor egy új 
páciensnél, akinek korábban nem 
voltak fejfájásos tünetei, érdemes 
koponya-MRI-t készíteni, mert 
a migrénes rohamok szerkezeti 
elváltozásokat idézhetnek elő a 
központi idegrendszereben, me-
lyek egy jó minőségű MRI-vel 
láthatóvá is válnak.

Ismerjük a migrén kiváltó okait?
A migrén pontos okát nem is-
merjük, de a kiváltó okai között 

vannak különböző mechanizmu-
sok, ilyen például a talamusz-fá-
radás. A talamusz a köztiagyat 
jelenti, ez amolyan reléként 
funkcionál a központi idegrend-
szerben, és a fájdalomszabályo-
zásban is fontos szerepet játszik, 
minden érzőpálya áthalad rajta. 
Ha a talamusz ilyen szempontból 
nem jól funkcionál, akkor olyan 
hétköznapi dolgok, mint a rossz 
minőségű alvás, diétahiba, stresz-
szesebb állapot vagy egy váratlan 
hidegfront is migrénes rohamot 
provokálhat. Életmódbeli szabá-
lyok betartásával a talamusz-fá-
radás megszüntethető, visszafor-
dítható folyamat. 

A gyógyszeres kezelésen kívül mit 
tehet a beteg azért, hogy vissza-
szorítsa a fejfájások számát?
A migrénes betegeknek legalább 
7-8 órát kell aludniuk éjszaka 
úgy, hogy nem kelnek fel egyszer 
sem. A legideálisabb, ha mindig 
ugyanabban az időben fekszenek 
le és kelnek fel. Napi ötször pró-
báljanak meg étkezni, kerüljék a 
zsírosabb ételeket, sok zöldség, 
gyümölcs fogyasztása ajánlott. 
Próbálják meg kiiktatni az életük-
ből az olyan ételeket, bizonyos saj-
tokat, borokat, a csokoládét, amik 
fejfájást provokálnak. Nagyon 
fontos még a rendszeres testmoz-
gás. Aki, mondjuk, ülőmunkát 
végez, és nagyon gyakran beáll 
a nyaka, a válla, annak ajánljuk, 
hogy kicsit melegítse a vállát a nap 
végén 15-20 percig, majd nyújtsa 
azokat az izmokat. A manuálte-
rápia, a nyaki masszázs szintén 
sokat segíthet a fejfájás csökken-
tésében. Megfelelő stresszkezelési 
technikák elsajátításával, mint az 
autogén tréning vagy a meditáció, 
szintén enyhíthető a migrén.

Hogy jobban csússzon

„Egy kanál cukor, és máris le-
megy az orvosság...” – énekli 
Mary Poppins, és valóban, so-
kak számára problémát okoz a 
gyógyszerek szájon át történő 
alkalmazása, de szerencsére 
a kutatóknak köszönhetően a 
cukor mellett számos új fejlesz-
tés is rendelkezésünkre áll. Ko-
rábban az elsődleges gondot a 
gyógyszerek kellemetlen, sok-
szor keserű íze jelentette, külö-
nösen a gyerekek számára, de 
ma már főleg arra kell megol-
dást találni, ha valakinek akár 
egészségügyi, akár pszichés 
okokból nehezére esik egy-egy 
tabletta, kapszula lenyelése.  

A közelmúltban például laktáz 
enzimet tartalmazó szívószálat 
formuláltak és vizsgáltak a Sem-
melweis Egyetem kutatói, amely 
a laktózérzékeny gyerekeknek 
jelenthet segítséget. Ennek ap-
ropóján a betegközpontú gyógy-
szerfejlesztésekről kérdeztük 

a Semmelweis Egyetem Gyógy-
szerészeti Intézetének kutatóit, 
dr. Antal István intézetigazgatót 

és dr. Kállai-Szabó 
Nikolett egyetemi 
docenst.

Miért van szükség 
rendhagyó módon 
alkalmazható gyógy- 
szerek fejlesztésére?
Dr. Antal István: 
Közismert tény, 
hogy gyermek-

korban komoly 
gondot tud okozni a 

gyógyszerek bevétele, 
de időseknél is előfordul, 

hogy nehezen megy a nye-
lés. Az elmúlt két évtizedben 

komoly kutatások folytak, és je-
lentős eredmények születtek ezen 
a téren, például súlyos daganatos 
betegségben szenvedő gyerme-
keknél már alkalmaznak fájda-
lomcsillapításra opioidtartalmú 
nyalókát.

Mostanában sokat hallani a sci-fik 
világát megidéző, azonnal oldó-
dó minitablettákról. Ezek hogyan 
működnek? 
Dr. Antal István: Az úgyneve-
zett diszpergáló tabletták a száj-
ba véve azonnal szétesnek, akár 
fel is oldódnak, és ehhez néhány 
cseppnyi nyál is elég. A bevéte-
lükhöz nem szükséges folyadék, 
és mivel nem az egész tablettát 
kell lenyelni, így a kisebb ré-
szecskék könnyebben jutnak a 
tápcsatorna további területeire.

Újabban olyan kapszulák kerültek 
forgalomba, amelyeket nem kell 
lenyelni, hanem a tartalmukat kell 
ételbe-italba szórni. Ezeknek mi 
a működési elve?

Dr. Kállai-Szabó Nikolett: 
A kapszulák között vannak olya-
nok, amelyeket úgy terveztek 
meg a gyógyszergyártók, hogy 
azok nyithatók legyenek. Ezek a 
gyógyszerformák napjainkban fő-
leg az Egyesült Államokban nép-
szerűek, sprinkle kapszulának 
hívják őket. A kapszulában a por 
vagy granulátum formájában ta-
lálható hatóanyagokat kell valami 
könnyen lenyelhető pépes ételre, 
joghurtra, pudingra szórni, így 
könnyebb a bevételük a kisgyer-
mekek vagy a nyelési nehézséggel 
küzdők számára.  

Vannak, akiknek a szájon át szed-
hető gyógyszerekkel nincs problé-
mája, de hatalmas küzdelmet jelent 
számukra például egy egyszerű 
szemcsepp alkalmazása. Erre is ta-
láltak megoldást a gyártók?
Dr. Kállai-Szabó Nikolett: Igen, 
már van olyan megoldás, amelynek 
lényege, hogy nem a hagyományos 
szemcseppentő flakonjába tölthe-
tő a szemcsepp oldata, hanem egy 
orrnyeregre felültethető felülettel 
rendelkező egység tartalmazza, 
így sokkal könnyebb és biztosabb 
az alkalmazása.

Előfordulhat, hogy néhány év múl-
va egy-egy gyógyszeres terápia 
esetén különböző beviteli formák 
közül választhatunk?
Dr. Kállai-Szabó Nikolett:  
A fejlesztések meghatározó eleme a 
betegközpontúság, ezért fontos az 
egyéni igények figyelembevétele. 
De ahogy nő a lehetőségek száma, 
úgy egyre fontosabb hangsúlyozni, 
hogy első lépésként mindig a beteg-
tájékoztató elolvasásával kezdjük a 
terápiát, és minden esetben tartsuk 
be az azon szereplő, a gyógyszer-
bevitelre vonatkozó utasításokat.

GYÓGYSZERÉSZI 
SZEMMEL 

ORVOSI SZEMMEL 

Széthasad a fejem! 

A migrén népbetegség, és 
bár okai a mai napig nem 
tisztázottak, vannak korsze-
rű lehetőségek a betegség 
kezelésére. Dr. Tóth Adrián-
nal, a MIND Klinika neuroló-
gusával beszélgettünk. 
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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.

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

Enyhíti az izom- és ízületi fájdalmakat, 
hátfájást.

2 960 Ft* helyett

2 749 Ft**

137,5 Ft/db

EP

VOLTAREN DOLO
25 mg bevont tabletta 
20 db

Hatóanyag: diklofenák-kálium
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.

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

a Haleon group of companies.
PM-HU-XBRAND-22-00045

Vény nélkül kapható gyógyszer

-7%***

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

Székrekedés esetén, esti bevételt követően könnyebben indul 
a reggel.

2 065 Ft* helyett

1 899 Ft**

63,3 Ft/db

EP

DULCOLAX®
5 mg gyomornedv-ellenálló bevont tabletta 
30 db

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

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

Web: www.sanofi .hu
MAT-HU-2201184 (2021.10.14.)

Vény nélkül kapható gyógyszer

-8%***

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

Egyénileg adagolható, így személyre szabott segítséget nyújt szék-
rekedés esetén.

3 045 Ft* helyett

2 799 Ft**

93,3 Ft/ml

EP

DULCOLAX®
7,5 mg/ml belsőleges oldatos cseppek 
30 ml

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

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

Web: www.sanofi .hu
MAT-HU-2201180 (2021.10.14.)

Vény nélkül kapható gyógyszer

-8%***

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

Enyhíti a váltott műszak és a jetlag okozta 
alvászavar tüneteit. Csökkenti az elalváshoz 
szükséges időt.

6 705 Ft* helyett

5 899 Ft**

98,3  Ft/db

EP

BIO-MELATONIN
3 mg fi lmtabletta 
60 db

Hatóanyag: melatonin
Forgalmazza: Pharmyn ApS, Jernbanegade 27, DK-6000 Kolding, Dánia

Vény nélkül kapható gyógyszer

-12%***

JANUÁRI AKCIÓ

Az akció érvényes 2023. 01. 01. – 2023. 01. 31-ig, 
illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA patikákban.

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

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

2 660 Ft* helyett

2 249 Ft**

22,5 Ft/ml

APETISTER SENIOR
étrend-kiegészítő oldat 
100 ml

Forgalmazza: Afl ofarm Hungary Kft. 
1026 Budapest, Kelemen László utca 9. II/1.

325_202212_apet
Étrend-kiegészítő készítmény

-15%***

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

Idegesség? Fáradtság? Izomgörcs? Együttes 
előfordulásuk magnéziumhiányra utalhat!

5 920 Ft* helyett

5 499 Ft**

30,6 Ft/db

EP

MAGNE B6
bevont tabletta 
180 db

Forgalmazza: 
Opella Healthcare Commercial Kft. 

1138 Budapest, Váci út 133. E épület 3. emelet
Telefon: (+36 1) 5050050 

Gyógyszer- és egyéb termékinf.: (+36 1) 5050055 Web: www.sanofi .hu
MAT-HU-2201011 (2021.02.17.)

Vény nélkül kapható gyógyszer

-7%***

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

3 725 Ft* helyett

3 499 Ft**

116,6 Ft/db

EP

ALGOPYRIN
500 mg tabletta 
30 db

Profi  megoldás erős fájdalom és láz csillapítására.

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

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

A B1-vitamin hozzájárul a szív megfelelő működéséhez, 
a B1-, B2-, B3- és B6-vitaminok az idegrendszer, a B6-, B12-
vitaminok és a folsav az immunrendszer normális 
működéséhez.

3 600 Ft* helyett

3 149 Ft**

31,5 Ft/db

BIOCO B-VITAMIN KOMPLEX FORTE
tabletta 
100 db MEGAPACK

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

Étrend-kiegészítő készítmény

-12%***

***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.

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

Csillapítja az ízületek és izmok 
fájdalmát akár 12 órán keresztül.

6 560 Ft* helyett

6 099 Ft**

33,9 Ft/g

EP

VOLTAREN EMULGEL FORTE
20 mg/g gél 
180 g

Hatóanyag: diklofenák-dietilamin
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 

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

a Haleon group of companies.
PM-HU-XBRAND-22-00045

Vény nélkül kapható gyógyszer

-7%***

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

Vitamin- és ásványi anyag összetételével hozzájárul 
tápanyagszükséglete fedezéséhez.

7 745 Ft* helyett

7 199 Ft**

72 Ft/db

CENTRUM A-TÓL Z-IG
multivitamin fi lmtabletta 
100 db

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

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 
használója a Haleon group of companies.

PM-HU-XBRAND-22-00045
Étrend-kiegészítő készítmény

-7%***

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

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

2 030 Ft* helyett

1 699 Ft**

169,9 Ft/ml

EP

NOVORIN PLUS
1 mg/ml + 50 mg/ml orrspray 
10 ml

Hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid, 
dexpanthenol

Forgalmazza: PuckPharma Kft. 
1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 3-5.  

info@puckpharma.com +36 1 796 8197
Vény nélkül kapható gyógyszer

-16%***

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

Hatékonyan enyhíti a fejfájást, fogfájást és 
menstruációs fájdalmakat.

4 095 Ft* helyett

3 799 Ft**

126,6 Ft/db

EP

CATAFLAM DOLO RAPID
25 mg lágy kapszula 
30 db

Hatóanyag: diklofenák-kálium
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43.  

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója
 a Haleon group of companies.

PM-HU-XBRAND-22-00045
Vény nélkül kapható gyógyszer

-7%***

JANUÁRI AKCIÓ

Az akció érvényes 2023. 01. 01. – 2023. 01. 31-ig, 
illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA patikákban.

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!

3 125 Ft* helyett

2 779 Ft**

139 Ft/ml

EP

KALOBA 
belsőleges oldatos cseppek 
20 ml

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

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

-11%***

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

C-vitamin bevitel pótlására javasolt étrend-kiegészítő készítmény 
csecsemőknek 6 hónapos kortól, gyermekeknek és felnőtteknek.

2 225 Ft* helyett

1 799 Ft**

60 Ft/ml

SZENT-GYÖRGYI ALBERT 
C-VITAMIN
csepp 
30 ml

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

-19%***

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

A hörgők és a tüdő sűrű váladékképződésével járó heveny és idült 
betegségeinek kezelésére, nyákoldásra.

1 699 Ft* helyett

1 499 Ft**

15 Ft/ml

EP

TEVA-AMBROBENE
15 mg/5 ml szirup 
100 ml

Hatóanyag: ambroxol-hidroklorid
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. 

4042 Debrecen, Pallagi út 13.
Vény nélkül kapható gyógyszer

-10%***

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

Hosszan tartó hatású C-vitamint és csipkebogyó-kivonatot 
tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta.  A C-vitamin hozzájárul 
az immunrendszer normál működéséhez.

4 495 Ft* helyett

3 549 Ft**

35,5 Ft/db

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

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

-21%***
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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.

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

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

4 265 Ft* helyett

3 879 Ft**

129,3 Ft/db

EP

NUROFEN RAPID FORTE
400 mg lágykapszula 
30 db

Hatóanyag: ibuprofén
Forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft. 

1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: (+36) 1 880 1870 
E-mail: gyogyszer@reckitt.com

Vény nélkül kapható gyógyszer

-9%***

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

Hozzájárul az 50 éven felüliek vitamin- és ásványi 
anyag szükségletének fedezéséhez.

8 495 Ft* helyett

7 899 Ft**

79 Ft/db

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

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

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 
használója a Haleon group of companies.

PM-HU-XBRAND-22-00045
Étrend-kiegészítő készítmény

-7%***

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

Már két éves kortól adható!  Cseppfogó üvegbetéttel.  
Alkalmazása:  Gyermekeknek: 2 éves kortól 3-5 alkalommal 
5 ml. Felnőtteknek: naponta 3-5 alkalommal 15 ml

2 935 Ft* helyett

2 699 Ft**

13,5 Ft/ml

EP

STODAL NEO
szirup cseppfogó üvegbetéttel 
200 ml

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

Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer 
jóváhagyott terápiás javallat nélkül.

-8%***

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

A  kókuszhéjból készült aktív szén hatékonyan kezeli 
a hasmenést. Megköti, közömbösíti és eltávolítja a szerve-
zetből a hasmenést okozó mérgező anyagokat. 
Már 3 éves kortól adható!

2 625 Ft* helyett

2 329 Ft**

38,8 Ft/db

EP

CRALEX®
125 mg tabletta 
60 db

Hatóanyag: aktív szén
Forgalmazza: Egis Gyógyszergyár Zrt. 

OTC és Patikai Üzletág 
1134 Budapest, Lehel u. 15.

Vény nélkül kapható gyógyszer

-11%***

JANUÁRI AKCIÓ

Az akció érvényes 2023. 01. 01. – 2023. 01. 31-ig, 
illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA patikákban.

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

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

4 095 Ft* helyett

3 679 Ft**

40,9 Ft/db

EP

C-VITAMIN BÉRES 1000 MG
fi lmtabletta 
90 db

Hatóanyag: aszkorbinsav
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
CGY2301ADSZI

Vény nélkül kapható gyógyszer

-10%***

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

Multivitamin-készítmény ásványi anyagokkal 
és nyomelemekkel 50 év felettieknek.

8 455 Ft* helyett

7 599 Ft**

63,3 Ft/db

EP

ACTIVAL SENIOR PLUSZ
fi lmtabletta 
120 db

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

ACTS2301ADSZI
Vény nélkül kapható gyógyszer

-10%***

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

7 255 Ft* helyett

6 599 Ft**

6599 Ft/csomag

EP

BÉRES CSEPP EXTRA belsőleges 
oldatos cseppek + C-VITAMIN 
BÉRES 50 mg tabletta
4x30 ml + 120 db

Komplex összetételével támogatja az immunrendszert és a szervezet ellenálló-
képességét, segít a betegségek utáni felépülésben és fáradékonyság, elesettség, 
gyengeség esetén.  

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
BCSE2301ADSZI
Vény nélkül kapható roboráló gyógyszer

-9%***

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

Csökkenti a szemszárazság okozta égő érzést és irritációt. 
Hatékonyan és gyorsan enyhíti a tüneteket. Kontaktlencse viselése 
közben is használható. QA.Complaints@alcon.com

3 655 Ft* helyett

3 249 Ft**

324,9 Ft/ml

EP

SYSTANE® ULTRA
lubrikáló szemcsepp 
10 ml

Forgalmazza: Alcon Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

HU-SYU-2200003-03-22
Orvostechnikai eszköz és gyógyászati segédeszköz

-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.

%   Az árakció 2022. december 1. és 2023. január 31. közötti időszakra vonatkozik.

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

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

2 865 Ft* helyett

2 549 Ft**

254,9 Ft/ml

EP

VIZOLS

0,21% oldatos szemcsepp 
10 ml

Forgalmazza: PENTA PHARMA Zrt. 
2161 Csomád, József Attila utca 73.

Orvostechnikai eszköz

-11%***

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!

A megfázáshoz társuló köhögés minden típusára! 
Száraz és hurutos köhögésre, valamint a torok irritáció 
kezelésére.

3 060 Ft* helyett

2 599 Ft**

17,3 Ft/ml

EP

BRONCHOSTOP
köhögés elleni belsőleges oldat 
150 ml

Hatóanyag: kakukkfű, orvosi ziliz
Forgalmazza: MagnaPharm Hungary Kft. 

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

növényi gyógyszer

-15%***

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

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

4 555 Ft* helyett

4 099 Ft**

34,2 Ft/db

D-VION 2000 IU
kapszula 
120 db

Összetevő: D3-vitamin
Forgalmazza: P&G Hungary Kkt. 

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

MAT-HU-UNBRANDED-22-000001
Étrend-kiegészítő készítmény

-10%***

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

Magas D-vitamin tartalma támogatja az immunrendszer egész-
séges működését.

2 250 Ft* helyett

1 999 Ft**

33,3 Ft/db

EUROVIT D-VITAMIN FORTE
3000 NE tabletta 
60 db

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

Étrend-kiegészítő készítmény

-11%***

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

Hármas hatással a torokgyulladás ellen! Torok-
fertőtlenítő. Fájdalomcsillapító. Antibiotikum.

2 680 Ft* helyett

2 379 Ft**

119 Ft/db

EP

DORITHRICIN MENTOL
szopogató tabletta 
20 db

Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Vény nélkül kapható gyógyszer

-11%***

JANUÁRI AKCIÓ

Az akció érvényes 2023. 01. 01. – 2023. 01. 31-ig, 
illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA patikákban.

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

Enyhíti a torokfájást, vagy a szájüregi fertőzések 
okozta enyhe fájdalmat. Emellett csökkenti a 
fertőzést okozó kórokozók számát is.

2 325 Ft* helyett

2 049 Ft**

102,5 Ft/db

EP

MEBUCAIN MINT
2 mg/1 mg szopogató tabletta 
20 db

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

22STADAMEBUCAIN3AP2/2022.08.01.
Vény nélkül kapható gyógyszer

-11%***

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

Hármas hatásának köszönhetően hatékonyan 
csillapítja a lázat, enyhíti a fájdalmat, csökkenti 
a gyulladásos tüneteket. Laktózmentes.

2 095 Ft* helyett

1 879 Ft**

78,3 Ft/db

EP

KALMOPYRIN®
500 mg tabletta 
24 db

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

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

10/2023/OTC
Vény nélkül kapható gyógyszer

-10%***

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

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

8 355 Ft* helyett

7 599 Ft**

287,8  Ft/ml

EP

NICORETTE® QUICKSPRAY
1 mg/adag szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray 
2x13,2 ml

Hatóanyag: nikotin
Forgalmazza: JNTL Consumer Health (Hungary) Kft. 

1062 Budapest, Andrássy út 100.
Vény nélkül kapható gyógyszer

-9%***

%

%

%
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ANYASZEMMEL 

APASZEMMEL 
S-e-x s-hop. Sex shop! Kiál-
tott fel büszkén Réka, amikor 
ezt a nehéz szót elolvasta az ut-
cán. Aztán azt kérdezte: Apa! 
Ott mit lehet venni? Hogy ne 
legyen egyszerű a helyzet, egy 
buszon ültem, és nem volt velem 
a feleségem. Tél volt, és korán 
sötétedett, a boltok kirakatai vi-
lágítottak, a karácsonyi fények 
pompájából pedig ez az üzlet 

feltűnő volt a rózsaszín, csillo-
gó-villogó „pompájával” az akkor 
hat-hét éves kislányom számára. 
A velünk utazók több táborra 
szakadtak. Valaki mosolygott, 
valaki kíváncsian várta, hogy jö-
vök ki ebből, voltak a drukkerek, 
akik szurkoltak a szerencsétlen 
apukának, hogy nyögjön már ki 
valamit, és akadtak, akik próbál-
tak úgy tenni, mintha nem vet-
tek volna észre semmit, és még 
sohasem hallották volna azt a 
szót, hogy szex. Lefordítottam 

a lányomnak az angol szavakat 
magyarra, illetve elmondtam, 
hogy oda felnőttek járnak, ezért 
van rajta a tizennyolcas karika. 
Réka ezért egy ideig minden do-
hányboltról azt hitte, hogy ott is 
kapható szex. 

Mára már megbeszéltük, hogy 
mi miért korhatáros, és ezeket 
azért kell jelezni, hogy az ember 
tudjon arról dönteni, be akar-e 
menni, meg szeretné-e nézni, 
hallgatni, el akarja-e olvasni stb.

Szerzőink, Szonda Györgyi és Küttel 
Dávid avatnak be egy nagycsalád min-
dennapjaiba. 

PSZICHOLÓGUS-  
SZEMMEL

Szécsi Judit pszichológus

Mit nézzen és mit ne nézzen  
a gyermekünk?Korhatáros élmények

Az adventi időszakban két ki-
sebb gyermekünk is betöltött 
egy-egy vízválasztó kort, Réka 
12, Dávid pedig 15 éves lett. Sok 
szempontból változik innentől az 
élet. Utazásnál a legtöbb esetben 
egy tizenkét éves már nem szá-
mít gyereknek, de ha tizennégy év 
fölött van, és történetesen nincs 
diákjegy egy programra, akkor 
bizony a mi családunk hét (!) fel-
nőtt jegyet vált. Nemcsak anya-
gilag változik az életünk, hanem 
a tartalomfogyasztás terén is, hi-
szen Dávid most már a 16. élet-
évében van, ezért úgy gondolja, 
hogy már megnézheti a 16-os 
korosztálynak szóló tartalmakat, 
és mindenféle szabályozásunk 
ellenére játszhat a 16 éven felüli 
videójátékokkal.

Réka szülinapi buliján csajos 
estét tartottunk, nálunk aludt 
három barátnője, és ahogy a tár-
sasjátékok sorban előkerültek, 
rá kellett csodálkoznom, hogy 
érdekesen van meghatározva 
néhány korhatár a dobozokon. 
Bűnügyi nyomozós, böngészős 

játékot játszottunk, ahol öröm-
mel láttam, hogy piktogramok 
segítik a szülőket, hogy melyik 
eset mennyire biztonságos, mi-
lyen témákat érint. Egy gyilkos-
ságot tartalmazó játék leírása 
például arra biztatja a szülőket, 
hogy először játsszák végig ők 
maguk, és utána döntsenek, 
hogy 14 éven aluli gyerkőccel is 
lejátszható, vagy csak 14 év fö-
lött vágnak bele. A másik nehéz 
téma a filmek korhatár-besoro-
lása volt ezen az estén… Mivel 
nincs tévé-előfizetésünk, csak fil-
meket nézünk a két legnagyobb 
szolgáltató listájából, így 
mindig egyértelmű, 
hogy milyen fil-
met ki nézhet. 
Mivel Rékánk 
is betöltötte 
a 12. élet-
évét, végre 
sokkal több 
film nézhe-
tő együtt, így 
rákerestem a 
besorolásra, és ki-
választottam az egyik 
kedvenc, kihagyhatatlan 
karácsonyi filmemet, az Igazából 
szerelem című klasszikust. Csak 

halvány emlékeim voltak, hogy 
van benne néhány pikáns jelenet, 
de ott szembesültem a képernyő 
előtt négy kistini lány társaságá-
ban, hogy némi magyarázat szük-

séges, mit is csinálnak a 
felnőttfilmes színészek 

„fénydublőrei”, és 
mit is jelent ez a 
szó. Csak kicsit 
voltam zavar-
ban, de aztán 
rájöttem, hogy 
ahol egy órája 
még szülőszo-

básat játszott a 
négy lány, egy or-

vos, egy szülésznő 
és két dúla lányai, vajú-

dással, függőleges pozícióban 
zajló szüléssel, ott nem sok kérdés 
merülhet fel…

CSALÁD

A különböző életkorú gyermekek 
esetén újra és újra felmerül, hogy 
milyen tartalmakat szabad nézni a 
tévében, az interneten, illetve me-
lyek azok, amik negatív hatással 
bírnak.

A félelmetes, hátborzongató tör-
ténetek az ősidők óta az emberi 
élet részét képezik, elég csak a 
tradicionális népmesékre gondol-
ni. Segítenek a belső feszültség, 
szorongás leküzdésében azáltal, 
hogy ezek a történetekben kézzel-
foghatóvá válnak, mintegy kívülre 
kerülnek. 

A kisgyermekek fantáziavilága 
nagyon gazdag, így számukra a 
mesék kiváló terepet jelentenek 
a félelmekkel való szembenézés 
terén. A különböző szereplők, a 
velük való azonosulás, a cselek-
mények átélése segít a saját szo-

rongásokkal és félelmekkel való 
megküzdésben (sárkányt legyőző  
királyfi), a saját félelmek meg tud-
nak testesülni egy-egy negatív sze-
replőben (hétfejű sárkány, gonosz 
boszorkány).

A látott/hallott mesék bizonyos 
kognitív és érzelmi fejlettséget 
előfeltételeznek. Alapvető fontos-
ságú, hogy a gyermek megtanulja: 
amit lát, az nem a valóság. Ezért 
nem mindegy, hogy bizonyos fil-
mekkel, internetes tartalmakkal 
mely életkorban találkozik. Amíg a 
valóság nem válik el egyértelműen 
a fantáziától, addig a legtöbb törté-
net erős félelemkeltő hatással bír.

Az sem mindegy, hogy az adott 
mese mennyire rémisztő – a mo-
dern mesék képi és hangzásvilága 
olyan intenzív, ami túlzó lehet egy 
kisgyermek számára. Azok a tar-
talmak a leginkább félelmetesek, 
amelyek nagyon realisztikusak 

Érdemes tudatosítani, hogy a 
gyermekek esetében kisebb kor-
ban a valóság és a fantáziavilág 
még nem válik el egymástól, ké-
sőbb megjelenik egy mintha-világ, 
amelyben már kettős módon van-
nak jelen a valóság és a fantáziavi-
lág elemei (mintha játékban a ba-
bakonyhában főz, és imitálja, hogy 
megeszi az ételt). A valóság és a 
fantáziavilág tényleges kettéválása 
nagyjából 10-12 éves korra tehető. 

A kamaszkorra, kb. 13 éves kor 
felett érkezik el a gyermek az úgy-
nevezett szimbolikus gondolkodás 
szintjére, amikor már képes arra, 
hogy elvonatkoztasson a konkré-
tumoktól, tud átvitt módon gon-
dolkodni.

Fontos, hogy a gyermek számára 
legyenek elérhetőek olyan felnőt-
tek, akikkel a látottakat, hallotta-
kat meg tudják beszélni. Ellenkező 
esetben egy-egy váratlanul megné-
zett tartalom komoly sokkot, trau-
matikus élményt jelenthet. Ilyen-
kor könnyen megjelenhetnek alvási 
nehézségek, rémálmok, szorongá-
sos tünetek, romolhat az iskolai tel-
jesítmény, igényelheti a gyermek 
újra az együtt alvást a szülőkkel. 
Amennyiben ezeket a tüneteket 
észlelik a szülők, vagy ezek vala-
melyike tartósan fennáll, érdemes 
szakember segítségét kérni.

A gyermekeket teljes mérték-
ben sajnos nem tudjuk megóvni 
az életkornak nem megfelelő tar-
talmaktól, de ha a nevelés része-
ként megtanítjuk őket a bizton-
ságos internethasználatra, ha a 
tévé nem virtuális bébiszitter, ha 
a szülő-gyermek kapcsolat bizal-
mon alapul, melyben a fiatal mer 
kérdezni, sokat tehetünk azért, 
hogy gyermekünk biztonságosan 
használja a telekommunikációs 
eszközöket. 



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

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

Dexpanthenol
A B-vitaminok csoportjába 

tartozó összetevő, mely hozzájárul 
az orrnyálkahártya regenerációjához.

Xilometazolin- hidroklorid
Érösszehúzó hatású, 

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

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

Vény nélkül kapható xilometazolin-hidroklorid 
és dexpantenol tartalmú gyógyszer.

Novorin Plus 1mg/ml+ 50 mg/ml 
oldatos orrspray (1x10ml) 

Maximált akciós fogyasztói ár: 1 699 Ft**
Akciós egységár: 169,9 Ft/ml

2030Ft* helyett 
Kedvezmény: 16%***

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

Az akció érvényes és elérhető 2023.01.01-2023.01.31-ig, 
illetve a készlet erejéig a részt vevő SZIMPATIKA Patikákban. 
Részletekért kérjük forduljon az Ön SZIMPATIKA gyógyszertá-
rához. A feltételek eladáshelyen történő betartásáért a 
gyógyszertárak felelősek.

Vény nélkül kapható gyógyszer. Javallat: magnéziumhiány kezelésére. A Magne B6 bevont tabletta 6 éves kortól adható.  
OPELLA HEALTHCARE COMMERCIAL Kft. 1138 Budapest, Váci út 133. E  épület 3. emelet – Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 
Web: www.sanofi.hu, www.magneb6.hu | MAT-HU-2201469 (2022.11.02.)

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

AZ ÚJ, 180 DARABOSSAL  
AZ EGÉSZ CSALÁD  

JOBBAN BÍRJA!

Magne B6 bevont tabletta
180 db
5 920 Ft* helyett
Maximált akciós fogyasztói ár:

Akciós egységár: 30,6 Ft/db

 5 499 Ft**

*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 kedvez-
ményt is biztosíthatnak.
Az akció érvényes és elérhető 2023.01.01 - 2023.01.31-ig, illetve a készlet erejéig a részt vevő SZIMPATIKA Patikákban. Részletekért, kérjük, forduljon az Ön SZIMPATIKA gyógyszer-
tárához. A feltételek eladáshelyen történő betartásáért a gyógyszertárak felelősek.

-7%***

RECEPT

A kakukkfű évezredek óta közismert fűszer- és gyógynövény. Az ókori Egyiptomban – leginkább 
kiváló fertőtlenítő hatása és erős illata miatt – balzsamozásra, illetve húsok tartósítására használták. 
Sokáig erő- és bátorságadó növényként tartották számon: a római katonák erejük és merészségük 
fokozása érdekében kakukkfüves fürdőt vettek, a nők pedig kakukkfűágat hímeztek a csatába induló 
férfiak ruhájára. A nagy járványok idején a fertőzések terjedésének megakadályozását szolgálta, 
a harctéren pedig a sérültek sebeit kezelték vele. 

A kakukkfű elsősorban illóolaja két legfontosabb összetevőjének, a timolnak és a karvakrolnak kö-
szönheti gyógyító hatását. Mindkettő baktériumölő, gombaellenes és köptető hatású, ezért megfázás, 
torokfájás, felsőlégúti megbetegedések, köhögés esetén ideális gyógynövény. Emellett csökkenti 
az étvágytalanságot, serkenti az emésztést, epebántalmak és menstruációs görcsök enyhítésére is 
kiválóan alkalmazható. Emeli az alacsony vérnyomást, külsőleg használva pedig csillapítja a ro-
varcsípések okozta viszketést. Nagy előnye, hogy gyermekek 2 éves kor felett naponta körülbelül 
2,5 decilitert mellékhatások nélkül fogyaszthatnak a teájából, viszont terhesség, szoptatás, illetve 
pajzsmirigy-megbetegedés esetén nem ajánlott nagymértékű fogyasztása.

Természetes fertőtlenítő, a kakukkfű

ELKÉSZÍTÉS:

1Egy edényben jól keverjük 
össze az olajat, fél citrom 

kifacsart levét, az összevá-
gott kakukkfüvet, a zúzott 
fokhagymát, sót, borsot ízlés 
szerint. 

2Alaposan mossuk meg 
a csirkemellet, vágjuk 

vékonyabb szeletekre, és 
tegyük bele a páclébe, majd 
letakarva minimum egy órát 
pihentessük, de ha egész éjjel 
a fűszerkeverékben hagyjuk, 
még ízletesebb lesz. 

3 Pácolás után tegyük egy 
kevés zsiradékkal kikent 

tepsibe a csirkemellet, szór-
juk hozzá a meghámozott, 
egyforma méretű kockákra 
vágott édesburgonyát, önt-
sünk rá kevés vizet. 

4 Lefóliázva süssük 40 per- 
cig. Közben néha érde-

mes meglocsolni a húst, hogy 
ne száradjon ki. Amikor meg-
puhult a hús, vegyük le a fóliát, 
és pirítsuk meg.

HOZZÁVALÓK:

 • 4 db csirkemell

 • 4 evőkanál olaj

 • pár ág kakukkfű

 • 1 gerezd fokhagyma

 • fél citrom

 • 2 nagy édesburgonya

 • só

 • bors

Kakukkfüves csirkemell 
édesburgonyával
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JÁTÉK

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.

Januárban is játsszon velünk!

 •   Rummikub társasjáték

 •A végtelen történet című kötet  

a Móra Könyvkiadó jóvoltából

NYEREMÉNYEK:

*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.

JÁTÉK




