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Csontritkulás - a „néma” betegség

Napjainkban rohamos sebességgel terjed és egyre fiata-
labb korosztályt érint.

Hazánkban és a világon az alkartörés, a combnyaktörés, 
illetve az alsó háti- és ágyéki csigolyák összeroppanásos 
törése okozza a problémák döntő hányadát.

Magyarországon 100.000 porotikus törésből 15.000 a 
csípőtáji törés. 50 év felett 600.000 nő és 300.000 férfi 
szenved osteoporosisban és ez mintegy 80.000 csonttö-
réshez vezet évente.

A hagyományos radiológiai módszerek nem alkalmasak 
a betegség korai felismerésére, mivel az eredeti csont-
tömeg legalább 30%-os csökkenése szükséges ahhoz, 
hogy ez észlelhető legyen. Speciális röntgengépek mérik 
meg a csont ásványi anyag tartalmát (DEXA). Egy ilyen 
korszerű, teljes testes csontsűrűség mérő készülék üze-
mel a ceglédi Rendelőintézet II. emeletén.

A vizsgálat mindenki számára elérhető, díja 4.500 Ft. Be-
utaló nem szükséges, időpont egyeztethető az 53/505-
669-es telefonszámon. Lelettel, tanácsokkal látjuk el a 
jelentkezőt, illetve a vizsgálat után akciós BEMER terápiás 
kezelés vehető igénybe.

Törődjön többet egészségével, 
járjon megelőző vizsgálatokra!

Csontsűrűség vizsgáló: 
Cegléd, Rendelőintézet II. em. 210. ajtó

Rendelési idő: 
Hétfő: 8 – 15 óráig
Kedd: 8 – 15 óráig

Szerda: 8 – 16 óráig
Csütörtök: 8 – 15 óráig

Péntek: 8 – 14 óráig

Telefonos bejelentkezés vizsgálatra: 
53/505-669

Egészségpénztári kártya és Erzsébet ajándék utalvány 
elfogadó hely.

 OSTEO 2004 Kft.
  2700 Cegléd, Törteli út 1-3.

Csontritkuláson v. osteoporosison a csontszövet 
mennyiségének, a csont tömegének – ásványianyag-
tartalmának – nagyfokú csökkenését értjük, mely 
fokozott törési hajlamot eredményez.
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Téli bőrápolás

Mi okozza a bőr száradását? 
A bőr szerkezete az életkorral együtt változik. A serdülőkori 
hormonális változások hatására zsírosabbá váló bőr álla-
pota idővel normalizálódik, majd az életkor előrehaladtával 
egyre inkább a bőr szárazsága okoz problémát. A téli idő-
szakban a helyzetet nem csak a csípős, hideg levegő, de a 
fűtési szezonban alacsonyabb páratartalmú, száraz belső 
levegő is súlyosbíthatja. Emellett természetesen egyéni tu-
lajdonságok is szerepet játszanak.

Rendszeres hidratálással a megelőzésért 
•  Zuhanyozzunk kellemesen meleg, nem túl forró vízben, 

így megőrizhetjük a bőr lipidrétegét .
•   Folyamatosan gondoskodjuk a bőr elvesztett nedvessé-

gének pótlásáról. 
•  A lakás levegőjének ideális páratartalma 40-60 szá-

zalék között mozog. Párásító készülék segíthet, ha a 
beltéri száraz levegő hatására a probléma fokozódik.

Milyen készítményeket válasszunk?
Jelenleg több termékcsalád közül is választhatunk, nincs 
általános szabály, ami alapján azt mondhatjuk, hogy 
egy adott tusfürdő, vagy testápoló mindenki számára 
megfelelő.  A javasolt készítmények alacsony illó-, és il-
latanyag tartalmúak, lehetőleg konzerválószer mentesek 
legyenek. Tartalmazzanak a bőr lipidrétegének pótlá-
sához szükséges esszenciális zsírsavakat - pl. linolsav, 
ceramidok -, gyulladáscsökkentő vitaminokat - pl.E-
vitamin - esetleg termálvizet. 

A téli időszakban még az egyébként normál ápolást 
igénylő bőr is érzékenyebb, szárazabb lehet. A problé-
ma különösen az arc- és kézfejek területén jelentkezik.
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Időtálló megbízhatóság az innovatív 
fogászat jegyében

A rendelőnk szolgáltatásaiban kizárólag olyan Európa élvo-
nalába tartozó esztétikai beavatkozások, fogmegtartó kezelé-
sek, fogpótlási lehetőségek szerepelnek, melyek a kiemelke-
dően magas esztétikai, funkcióbeli igényeknek felelnek meg 
és olyan megoldásokat tartalmaznak, melyeket előszeretettel 
alkalmaznak  világszerte, időtálló megbízhatósággal.

Pácienseink számára komplex, teljes szájüregre kiterjedő 
kezelési terveket állítunk fel, több megoldási lehetőséggel.  
Ehhez kihasználjuk a rendelkezésre álló digitális röntgen di-
agnosztikai eszközeinket, a legújabb, korszerű nemzetközi 
szakmai tudásunkat. Valljuk, az emberi egyéniség kiteljese-
désének, egyensúlyba kerülésének nagyon fontos része a 
fogászati állapota. 

A kezelési protokoll a szájhigiénia professzionális tisztítással 
való helyreállításával kezdődik (fogkő eltávolítás, fogfelszín 
porral való teljes lepedékmentesítése) az akut panaszok 
enyhítése után. Ezután következnek a fogeltávolítások (fog-
gyökerek, fogak  eltávolítása akár műtéti feltárásban, teljes 
íny és csont plasztika mellett), a konzerváló fogmegtartó ke-
zelések (gyökérkezelések, esztétikai tömések, csonk felépí-
tések). Ezeket igény szerint nagy precizitással, speciális na-
gyító szemüveg vagy fogászati mikroszkóp használatával is 
megvalósíthatjuk. Parodontológiai betegségek tüneteit hard 
és soft lézeres kezelésekkel szüntetjük meg.

Ha a meglévő fogazat állapota szakmailag megfelelően 
helyre lett hozva, utána következhet a fogpótlások kivite-
lezése. Régóta elérhetővé tettük  a betegeink részére a 
fémmentes fogpótlások prémium termékét, a cad-cam el-
járással készülő zirkon vázas kerámia pótlásokat is, mind 
implantátumokra, mind saját fogakra.

A teljes foghiányok esetére is tudunk a betegek számára 
olyan mini implantátumos megoldást nyújtani, amivel biztos 
harapást, megmozdulás nélküli étkezést, biztonságos, féle-
lem nélküli kacagást érünk el.

Célunk minden esetben az ideális mosoly létrehozása, teljes 
rágó funkcionalitás mellett. A természetes hatású szép mo-
solyt mindenkinek egyéniségéhez, személyiségére szabva 
kerül megtervezésre és elkészítésre. 

A következő esztétikai szempontokat  is figyelembe vesszük 
a szakmai követelmények mellett: a nagy metsző fogak 
formája; a két oldal szimmetriája; az első fogak élének le-
futása, amely mosolygáskor követi az alsó ajak vonalát; a 
fogíny lefutása szimmetrikus; a fogközök teljesen kitöltöttek; 
a fogíny egészséges, rózsaszín színű; mosolygáskor a fo-
gak feletti ínyből mekkora rész látszódik ki; a fogak megfelelő 
szélesség/hossz aránya; a frontfogak közötti ideális arányok 
megléte; megfelelő szín és felszíni rajzolat megléte.

Egy ilyen ideális mosoly elkészítése ennek megfelelően 
anyag és időigényes. Rendkívüli felkészültséget, speciális 
szaktudást és precizitást igényel.

A megfelelő szín eléréséhez a fogfehérítést tudjuk biztosí-
tani, többféle módszerrel. A fogszuvasodás megelőzésére, 
fognyaki érzékenység megszüntetésére az iontoforézist tud-
juk ajánlani, ami egy fájdalommentes kezelés, az elveszett 
nátrium-fluoridot juttatja vissza a fogakba.

Családi vállalkozás révén barátságos, a lehetőségekhez 
mérten kellemes hangulattal továbbra is várjuk régi és új 
pácienseinket!

Dr. Makai-Magoss Ágnes 
fogszabályozó szakorvos  

(felnőtt fogszabályozás, gyerekfogászat)
Dr. Tuza Edit

 endodontus szakorvos 
(esztétikai fogászat, fogmegtartó kezelések, fogpótlás)

Dr. Dombi Csaba Ábel 
vezető fogorvos (fogpótlás, implantológia, lézer sebészet)

www.dombi-dental.hu
2700 Cegléd, Csikós szél 9.

Bejelentkezés telefonon: 06-30/913-8226

A Dombi-Dental örömmel mutatja be az új ceglédi, 
innovatívan fejlesztett fogászatát, mely azoknak a 
pácienseknek szól, akik a fogászatban is a maximu-
mot keresik.
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Mit sportoljunk?

A dolog azonban ennél árnyaltabb, ugyanis ha a sport 
miatt sérülünk meg, válunk beteggé, akkor inkább a 
csipsz, mert az lassabban hat. Az emberek legnagyobb 
része ugyanis nem élsportoló, nem is akar olyan ered-
ményt elérni, mint egy olimpikon. Az élsport és az egész-
ség ugyanis fordítottan arányos. Az élsportolók jelentős 
része a sportkarrier végére annyi sérülést, műtétet, be-
tegséget szed össze, hogy fiatal kora ellenére betegebb, 
mint egy átlagos, vele egyidős ember.

A hétköznapi emberek azért sportolnak, mert szeretnék 
jól érezni magukat, szeretnének jó társaságban edzeni, 
szeretnének lefogyni, szeretnének erősebbek lenni. Ha 
innen közelítjük meg a kérdést, akkor már könnyebb a 
dolgunk. 

Mindenképpen olyan mozgásformát válasszunk, ahol 
súlyzóval viszonylag sokat kell dolgozni (nem, a más-
fél kilós kézi súlyzó nem számít). Nem kell félni, senki 
nem lesz hirtelen túl izmos, viszont formás igen. A szép, 
egészséges test formáját ugyanis az izmok adják, ennek 
hiányában, ha vékony is a hölgy, akkor is csak a nem túl 
felemelő zsírgiliszta jelzőt aggathatják rá.

Minél nagyobb az izomtömegünk, annál nagyobb az alap 
anyagcserénk, annál több kalóriát égetünk a hétközna-
pok során, annál alacsonyabb a testzsír-százalékunk. Ha 
a fogyás a cél, el kell felejteni a mérleget is és a testtö-
meg-indexet (BMI) is, vagy testzsír-százalékot mérjünk, 
vagy a derékszíjat figyeljük, ezek objektívebb mércék.

Arra is figyelni kell az edzések között bogarászva, hogy 
mekkora terhelést kapunk, ugyanis vannak olyan rend-
szerek, ahol túlterhelik a sportolókat, ebből túledzés, 

majd sérülés és ízületi panaszok lesznek. A sportnak 
viszont pont az ellenkezője lenne a célja. Az egyik leg-
jobb választás a kettlebell lehet. Ezeken az edzéseken a 
mozgás minősége az elsődleges. Így is elfáradunk, de 
csak addig tart a terhelés, ameddig saját magunk tudjuk 
ellenőrizni, hogy a mozgásunk helyes-e, mert ez a záloga 
annak, hogy akár 70-80 évesen is edzeni tudjunk egész-
ségesen.

Ha az orvos azt mondja, hogy nem szabad súllyal edzeni, 
kérdezzük meg, mit sportol, honnan van a tapasztalata! A 
miénk ugyanis az, hogy az esetek túlnyomó részében a 
kettlebell edzés hatására elmúlnak az ízületi panaszok, 
a derékfájások, visszahúzódnak a gerincsérvek. Mert a 
mozgás helyes!

Ha az önvédelem a célunk, olyan küzdősportot, vagy 
harcművészetet keressünk, ahol vannak gyakorlóküzdel-
mek, ahol van reális terhelés. Az egyik ilyen, és a legis-
mertebb karate stílus a Kyokushin karate, ahol a verseny-
szabályok engedik a teljes erejű technikák alkalmazását

Ha alacsony költségű sportot szeretnénk, menjünk el fut-
ni. Vigyázzunk azonban, mert a helyes futótechnika elen-
gedhetetlen hosszú távon, és a fogyást se futással akar-
juk kezdeni, mert tönkre tesszük a bokát, térdet, csípőt.

Bármilyen mozgásformát választunk is, a legfontosabb 
akkor is az edző, aki ha kell, biztat, ha kell, megállít, ha 
kell, tanácsod ad és javít. Ezért mielőtt elköteleznénk 
magunkat, próbáljuk ki a lehető legtöbb dolgot és utána 
döntsünk. Ha szeretné, mi segítünk, mert tudjuk a megol-
dást a problémájára!

Erdődi Mihály - Sagaku Sportklub
2700 Cegléd, Huszár u. 3.

www.sagaku.hu
sagakusportklub@gmail.com

www.facebook.com/Sagaku-Sportklub

Először is bármit sportolunk, az jobb annál, mint ami-
kor a tévé előtt fekve csipszet eszegetünk kólával. 
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Honnan tudhatom, hogy a gyerekem drogozik-e?

Fontos tudni, hogy az alábbi listákban olyan jelenségek is 
szerepelnek, amelyek nem csupán drogok által léphet-
nek fel. Azonban, ha több tünetet együttesen talál, vagy 
néhányat gyakran vél felfedezni gyermekével kapcsolat-
ban, az figyelmeztető jel lehet. Az alábbi négy fő terület 
mentén vizsgálja meg tehát gyermeke állapotát:

A következő testi változások szolgálhatnak jelként arra, 
hogy a gyerek drogokkal került kapcsolatba:
Sápadtság, egészségtelen külső, étvágytalanság, je-
lentős súlyveszteség, fokozott érzékenység érintésre, 
fokozott érzékenység fényre, szédülés, fejfájás, állandó 
orrfújás, köhögés, sípoló légzés, gyomor- és bélzavarok, 
tág vagy szűk pupillák, amik fényerősség változásra nem 
reagálnak, véres szemek, viszketés, szokatlan izzadás, 
libabőr, kézremegés, szájszárazság, édességek iránti fo-
kozott vágy, ismeretlen eredetű tűszúrások.

A következő radikális pszichikai változások is intő jelként 
szolgálhatnak:
Álmatlanság, alvászavarok, kedvetlenség, közöny, apá-
tia, levertség, depresszió, szorongás, túlérzékenység, ok 
nélküli öröm- és dühkitörések, túlzott feldobottság, ide-

gesség, megalapozatlan 
félelem- és pánikérzés, 
indokolatlan fáradtság, 
gyors kimerülés, teljesí-
tőképesség ingadozása, 
koordinációs zavarok, 
tér- és időérzékelés té-
vesztése, ítélőképesség 
zavara, személyiség- és 
tudatzavar, figyelem- és 
koncentrációkészség za-
vara, feledékenység, ösz-
szefüggéstelen beszéd, 
elvarázsolt állapot, félig 
éber álmok, látomások.

Figyeljünk oda a következő radikális magatartásbeli vál-
tozásokra is: 
Kerüli a szülők társaságát, családi kapcsolatok megrom-
lása, nem kommunikál, nem akar beszélgetni, hazudo-
zás, válaszok előli kibúvás, összefüggéstelen magyará-
zatok adása, túlzott reakciók, ha személyes holmijához 

nyúlunk, vagy ha valaki az életterébe lép, zárkózottság, 
beilleszkedési zavarok, elmagányosodás, új barátok 
megjelenése, azok titkolása, kimaradozás, iskolakerülés, 
munkakerülés, tanulmányi eredmények hirtelen rom-
lása, megszokott életmód változása, szabadságvágy, 
kiégettség, üresség érzése, cél nélküli állapot, céltalan-
ság, túlzott költekezés, ismeretlen eredetű adósságok, 
folyamatos pénzhiány, kölcsönkérés, a család értékeinek, 
berendezési tárgyainak eltűnése, lopás, saját maga és 
környezete elhanyagolása, indokolatlanul erős parfümök, 
légfrissítők, füstölők használata.

Indokolatlanul megjelenő tárgyak - ez is a droghasználat-
ról árulkodhatnak:
Ha ismeretlen eredetű tablettákat, porokat, kis zacskókat 
alufóliából vagy papírból, gyógyszeres dobozokat, kis 
üvegcséket, megégett kanalat, cigaretta filtert vagy papírt, 
mérleget, esetleg injekciós felszerelést találunk, akkor 
droghasználatra gyanakodhatunk.

Hogyan segítsünk?
Ha gyermekünk nincs jól, akkor segítségre szorul, nem 
pedig „támadásra”. Ezért nagyon fontos, hogy először 
gyűjtsünk minél több információt, mielőtt olyan lépést ten-
nénk, ami nem hogy segítene, de pont az ellenkezőjére 
fordíthatja gyermekünkkel való kapcsolatunkat.

Beszéljen őszintén gyermekével, derítse ki a problémáit, 
derítse ki a valódi okokat.

További információval a drogokról és a drog prevencióról 
kérem, forduljon bizalommal alapítványunkhoz:

Drogmentes Magyarországért Mozgalom

drogmentes.hu
drogmentes.info 

Az alábbiakban olyan jelek listáját gyűjtöttük össze, 
amelyek segíthetnek Önnek eligazodni abban, hogy 
mennyire mélyen került gyermeke kapcsolatba a 
drogok világával.
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A gondoskodó optika

„Hisszük, hogy a gigantikus kedvezményeket kínáló akciók-
ban hirdetett tömegtermékek elterjedése mellett igény és 
szükség van városunkban magas minőségű termékekre, és 
otthonos hangulatú üzletekre is!”

A külvilágból érkező információk döntő 
többsége a szemünkön keresztül jut el 
hozzánk, ezért nagyon fontos látásunk, 
szemünk védelme. Megfelelő látáséles-
séggel kényelmesebben végezhetjük 
munkánkat, biztonságosabban közle-
kedhetünk, és teljesebb életet élhetünk. 
Erre a szemüveglencse piac számos 
speciális, beltéri, ill. kültéri viszonyokra 
kifejlesztett szemüveglencsét kínál, me-
lyek különféle sportokhoz, szabadidős 
tevékenységekhez, ill. autóvezetéshez is 
megfelelő komfortérzetet biztosítanak.

A tökéletes látás mellett külön hangsúlyt kap napjainkban 
az egyéniségünk tükrözése a szemüvegviselésben. Ám a 
divatosság és az egyéni megoldások mellett elengedhe-
tetlen, hogy amit egész nap arcunkon viselünk a megfelelő 
látáskorrekció mellett kényelmes is legyen! 

A Clemens Optika több puszta profitorientált üzletnél. Szol-
gáltatások teljes körét biztosítják – látás vizsgálat, kontakt-
lencse vizsgálat és betanítás, szemüvegkészítés és szem-
üvegjavítás –, családias hangulatban. Magasan képzett, 

tapasztalt szakemberek (szemorvos, 
optometrista, látszerészek) és modern 
szemvizsgáló berendezések garantál-
ják, hogy itt a legmagasabb színvonalú 
kiszolgálást kapja az oda betérő.

Nálunk biztosan jó helyen jár!

Clemens Optika
2700 Cegléd, Jókai u. 1.

Tel.: 53/501-048
clemensoptika@t-online.hu

www.clemensoptika.hu
Nyitva tartás: 

h-p. 9.00-18.00, szo. 9.00-12.00

A mai felgyorsult világunkban, aki fontosnak tartja a 
magas szaktudás mellett a kivételes figyelmet és a 
személyre szabott, egyedi áruajánlást, az a Clemens 
Optikában mindezt megtalálhatja. 
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Finom és egészséges, mi az? - CSOKOLÁDÉ!

A csokoládé esetében két dologra kell odafigyelni: a mér-
tékre és minőségre! A minőségről annyit, egy szelet cso-
koládé értékessége a kakaó és kakaóvaj arányán múlik, 
minél magasabb az  ilyen irányú összetétele, annál keve-
sebb cukrot, állomány javítót és tartósítószert tartalmaz. 
Ez a mágikus anyag,  kedvező élettani hatását annak kö-
szönheti, hogy a kakaóbab  antioxidáns-tartalma  rendkí-
vül  magas, ezért a magas kakaó származékot tartalmazó  
csokoládét fogyasztók szervezetében is jóval kevesebb a 
veszélyes szabad gyök. A kakaóban jelentős még a káli-
um, a magnézium, a réz és egyéb táplálkozás élettanilag 
hasznos összetevők aránya. 

Az indiánok a kakaóbab őrleményét és a nyers csokoládé 
masszát (cukormentes, finomítatlan) gyógyszerként hasz-
nálták és csak később, jóval később, a modern társadal-
mak kezdték édességként, élvezeti cikként fogyasztani. A 
magas kakaótartalmú, kíméletesen feldolgozott kakaó-
babból készített keserűcsokoládé egy sor betegséggel 
szemben erős védelmet ad, bizonyított, hogy lassítja még 
az öregedési folyamatokat is. De mintha ezt elfelejtették 
volna azok, akik felteszik a kérdést „egészséges a cso-
koládé?” Mint mindenben, itt is a mérték a lényeg! Illetve 

az, hogy milyen minőségű és jellegű csokit választunk. Az 
olcsóbb csokoládékban a kakaóvajat mással helyettesítik, 
ami gyakran hidrogénezett növényi zsiradék, térfogatnöve-
lő szója vagy egyéb költségcsökkentő, mesterséges anyag. 
Ezek az anyagok azok, melyek hízlalnak, rongálják a foga-
zatot és élettanilag hátrányosak. 

Arról, hogy a jó minőségű csokoládé egészséges, már tu-
dunk több száz éve, azonban figyelembe kell venni, hogy 
a boltokban kapható csokoládék nagy része (vagyis szinte 
az összes) nem mentes a káros adalékanyagoktól és a tar-
tósítószerektől. A tiszta keserű csokoládé a legősibb gyógy-
szerek közé tartozik. Egy bonyolult, laboratóriumi vizsgálat 
fontos, új adatokkal szolgált a kedvező egészségügyi hatá-
sok megértésében.  A vizsgálat a kakaópor teljes flavonoid 
és polifenol tartalmát, valamint antioxidáns aktivitását veti 
össze az olyan szuperélelmiszerekével, mint az acai bo-
gyó, a feketeáfonya,  a gránátalma,  a citrus félék, stb. A ku-
tatók az antioxidáns aktivitás magasabb szintjét mutatták 
ki a kakaóban, mint a szuperélelmiszerek némelyikében. 
A tanulmány elemzése azonban néhány fontos kérdést vet 
fel. A szupermarketekben forgalmazott, előrecsomagolt 
csokoládék nagy része, beleértve a top márkák szeletcso-
koládéit és szemes bonbonjait is, alig tartalmaznak táp-
lálkozás élettanilag előnyös kakaót és kakaóvajat. Vajon 
miért?  - Azért, hogy olcsó legyen.  A valódi jó minőségű, 
kímélő technikával előállított tartósítószertől és állomány-
javítóktól mentes étcsokoládék ára bizony borsos.  Aki jó 
minőségű csokoládét, nem pedig csak egy csokoládénak 
látszó édességet fogyaszt, az megkapja e nemes anyag  
kedvező élettani hatásait. Már az étkezés  után rögtön de-
rűs lesz, barátságos és jószívű! – Mert a minőségi csoko-
ládé jót tesz a keringési rendszernek, az idegrendszernek, 
az emésztőrendszernek és a szívnek is. A mértékletesség-
ről csak annyit, ha valaki minőségi étcsokoládét fogyaszt, 
2-3 dkg elegendő, mert ezek nem tartalmaznak ízfokozót, 
állományjavítót, s ezért az emésztő rendszer hamar visz-
szajelez az agyközpontnak, s jóllakottnak érezzük ma-
gunkat. A csokoládé egészségvédő hatása fokozható is 
gyógynövényekkel, mint homoktövis, bodza, csipkebogyó 
vagy egészséges olajos magvakkal dió, mogyoró, pisztá-
cia, lenmag, szezámmag stb.  

Ne hagyjuk magunkat elcsábítani az olcsó árakkal, lát-
ványos csomagolással, multi reklámokkal! Tudatosan 
válasszunk jó minőségű, egészséges magas kakaó tar-
talmú csokoládét, akár alkalmanként gyógynövényeset is.  
Egészségünkre!

Lajos Mary, csokoládé mester
Békebeli Cukrászat, Cegléd

A csokoládé a legjobb barátunk, megvigasztal, ha 
bajban vagyunk, besegít a nagy megmérettetések 
alkalmával, megédesíti a napot, de sajnos olykor 
bűntudatot okoz. Rémes szavak villannak fel előttünk, 
cukorbetegség, elhízás, fogszuvasodás – valóban 
tartanunk kell ezektől a „mellékhatásoktól”? 
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A zöld kávé élettani hatása 

A fekete kávéval ellentétben azonban a zöld kávé elveszí-
tené biológiailag aktív hatóanyagait a pörkölés során. Ezek 
közül az egyik legfontosabb a klorogénsav, mely felgyorsít-
ja az anyagcserét, így hatékonyan segít a felesleges kilók 
leadásában. Sőt, egy csésze étkezés után elfogyasztott 
zöld kávé a szénhidrát zsírrá alakulását is képes csökken-
teni. Ezáltal a szervezet a korábban elraktározott tartaléka-
ihoz nyúl, melynek egyenes következménye, hogy szinte 
leolvadnak rólunk a kilók. 

Amellett, hogy a zöld kávéban található klorogénsav 
antioxidáns, véd a szabadgyökök káros hatásaitól is. Azaz 
lassítja a szervezet öregedési folyamatait. Ezen felül segít 
a bél – és májrák kialakulásának megelőzésében, koffein-
tartalma frissít, javítja a koncentrációt, tisztítja a légutakat, 
a légcsövet, erősíti a szívet és csökkenti az epekő kialaku-
lásának esélyét. Ez utóbbi hatásának oka, hogy a kávé az 

epehólyagot kontraakcióra serkenti, így a kőalkotó anyagok 
nem tudnak olyan gyorsan kikristályosodni.

A zöld kávé javítja a sejtek mikrokeringését, ezáltal fel-
gyorsítva az anyagcsere folyamatokat. A benne található 
klorogénsav korlátozza továbbá a véráramba jutó cukor 
mennyiségét, így nem emeli meg hirtelen a szervezet 
inzulinszintjét, ami később - a csokoládhoz hasonlóan - 
éhségrohamokhoz vezetne. A klorogénsav képes arra, 
hogy csökkentse a táplálékban bevitt szénhidrátok zsírrá 
alakulását. 

A zöld kávé a nagyvilágban Coffea robustaként (nyers 
kávé) ismert kávéfajta, melyet az Elefántcsont part, 
Kamerun, Uganda és Angola vidékein termesztenek, 
alapanyagaiban megegyezik az általunk ismert feke-
tekávéval.
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Az ősz és a tél legtrendibb mintái, színei

Különleges virágminták
A téli időszakban is válogathatunk a 
virágmintás ruhadarabok közül. A fel-
tűnő, vidám minták a legszürkébb, leg-
borongósabb napokban is új ragyogást 
hozhatnak, már csak azért is, mert jel-
lemző módon nagy méretekben, nagy 
felületen jutnak szerephez.

Állatminták és népi motívumok
Az etno minták egyértelműen divatos-
nak tekinthetők, gyakran a ruhák egész 
felületét átszövik. Ami az állatmintákat 
illeti, divatosabbak lesznek a naturá-
lis hatású és színű változatok. Bár az 
állatminták gyakorlatilag bármilyen 
anyagon megjelenhetnek, népszerű-
nek számítanak a bundán, szőrmén 
felbukkanó, ezáltal is természetesnek 
ható motívumok.

Talpig pirosban
A divat világában egyre több piros árnyalatú ruhával 
találkozhatunk. Akinek esetleg túl kihívó lenne ez az ár-
nyalat, az egész nyugodtan szemezgethet a sötétebb szí-
nekkel, ugyanis a bordó és a sötétpiros legalább annyira 

divatos lesz, mint az élénk változat.

Marad a pasztell
A pasztellek idén is tartják magukat. A 
barnás, sárgás árnyalatok, a pasztell-
kék és a pasztell lila alapdarabnak fog 
számítani idén, sőt, egy kicsit a rózsa-
színnel is kalandozhatunk.

Metálos ragyogás
Egyik oldalon a pasztell, a másikon a 
metál hódít, úgyhogy nem lesz nehéz 
trükközni az anyagok, színek ütközteté-
sével. A szezonban némileg újdonság, 
hogy a korábbi klasszikus arany és 
ezüst metálos árnyalatok mellett idén a 
lila, a zöld és a kék is szerepet kapott, 
nemegyszer egymást kiegészítve, egy-
azon ruhadarabon.

bien.hu

Idén télen bátran elmondhatjuk, hogy a szezonális 
színek számítanak majd a legnagyobb slágernek.
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Hagyományos keleti gyógymódok 

Tran Hue Ha, akupresszőr, TUI-NA terapeuta és 
népi gyógyász 

Célom, hogy folytassam mesterem, Dr. Szem munkássá-
gát, segítsek a betegeken és életminőséget javítsak. 

Hagyományos módszerekkel, mint kínai TUI-NA és vietná-
mi gyógymasszázs, köpöly, gyógykészítmények és elektro-
akupresszúrás készülék és kezelési módszer haszná-
latával segítem elő a szervezet természetes öngyógyító 
képességét.

A kezelések alkalmasak:
• egészség és vitalitás megőrzésére,
• derékfájásra, 
• ízületi fájdalmakra,
• allergiára,
• magas/alacsony vérnyomásra,
• emésztési problémákra,
• impotenciára, prosztata problémákra,
• menstruációs problémákra és
• alvászavarokra.

Köpölyözés, Vákuum terápia: Szívóhatással vérbőséget 
okoz az adott területen, javul a kezelt bőrfelület és izom, 
valamint a területhez tartozó belső szervek vérellátása, 
vérkeringése, anyagcseréje. A helyileg fellépő vérbőség 
aktivizálja a szervezet egy vagy több csatornáját, akupunk-
túrás pontjait, s így fokozza a Qi áramlását. Terápián belül 
TUI-NA-val kombináljuk.

TUI-NA terépia: Fizikai terápia, ami a testen lévő csatornák 
és akupunktúrás (leginkább a háton található Shu) pontok 
manuális ingerlésével visszaállítva ezzel a szervezet opti-
mális energetikai egyensúlyát.  Alkalmas a stressz okozta 
tünetek, belgyógyászati problémák, a csont és izomrend-
szerrel kapcsolatos panaszok, ugyanakkor az egészség-
megőrzésre, megelőzésre is. 

További kiegészítő kezelés, az orvosi ízületi és izomragasz-
tás technika. Olyan szalagragasztás, mely lehetővé teszi az 
akut és krónikus ízületi, izombántalmak fájdalomcsillapí-
tását, mozgásfunkció-javítást, nyirokáramlás serkentést, 
ízület rögzítést, izomlazítást.

Elektro- akupresszúra: A hagyományos kínai orvoslás elvei 
alapján a Qi – életenergia, ami felelős a testben lezajló fi-
zikai és kémiai reakciók, tevékenységek beindításáért, az 
élet alapját képezi – hiányából vagy elakadásából ered a 
szervezetben zajló diszharmónia. A Qi a testben megta-
lálható csatornákon keresztül áramlik és a csatornán talál-
ható akupunktúrás pontokon keresztül lehet befolyásolni a 
Qi-t. Minden terápia a Qi helyreállítására törekszik. Felületi 
kezelés, melyben elektródákat teszünk az akupunktúrás 
pontokra és stimuláljuk azokat, helyreállítva ezzel a disz-
harmóniát. 

Moxa: Hőterápia, mely a hagyományos kínai orvoslás által 
ismert csatornákra és akupunktúrás pontokra épül. Hideg, 
nedves jellegű fizikális és belgyógyászati betegségek ke-
zelésére jó, melyben töltjük a szervezet belső melegét. A Qi 
csí áramlásának fokozására, annak helyreállítására, a jó, 
harmonikus közérzet megteremtésére alkalmas.

Dr. Szem Bt.
www.drszembt.hu 

Tel.: 06-20/967-5079
2700 Cegléd, Szent Imre herceg u. 17

A Dr. Szem Bt. egy természetgyógyászati rendelő, ahol 
kínai és vietnámi gyógymódokkal segítem az életmi-
nőség javítását, szinten tartását és megőrzését.
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Téli vitaminforrások- dió

A magokban található illóolajok jelentős része 
antioxidánsokban gazdag, nagy segítséget jelentenek a 
szabad gyökök ellen. A különféle olajos magvak számos 
gyógyhatással bírnak, melyek az egyik legfontosabb táp-
lálék-kiegészítővé teszik őket. 

Mely területeken számíthatunk az olajos magvakra? 
Számtalan káros eredménye lehet például a felborult 
hormonháztartásnak, melynek egyik kiváltója a helytelen 
táplálkozás. Ennek ellensúlyozásában, optimalizálásá-
ban nagy segítség lehet, ha kiemelt figyelmet fordítunk a 
különféle olajos magvak fogyasztására: segít a testsúly-
rendezésben, a szervezet harmóniájának visszaállításá-
ban. Az olajos magvak magas kálciumtartalma segíthet 
megelőzni a csontritkulást is.

A dió nálunk is régóta ismert és kedvelt növény, honfog-
laló magyarjaink már az őshazában is ismerték és fo-

gyasztották. Perzsiából és Közép-Ázsiából származik. A 
dióban található vitaminok, ásványi anyagok és esszen-
ciális zsírsavak kincset érnek: rendszeres fogyasztásuk 
segíthet a vérnyomás egészséges szinten tartásában, 
és csökkentheti a koleszterinszintünket. Mindehhez egy 
maréknyi dió bőven elég egy nap, amit gyerekek is nyu-
godtan ehetnek édesség helyett. A benne található sok 
omega-3 zsírsav az ő agyi fejlődésüknek is nagyon jót 
tesz. Ha ez még nem lenne elég, a dió meglehetősen 
sok E-vitamint is tartalmaz, mely nemcsak bőröd szépsé-
géről gondoskodik, de fontos antioxidáns is. A diót még 

Sokan csak rejtett zsiradékként gondolnak a különféle 
olajos magvakra, és így száműzik diétájukból. Pedig 
ezek az apró finomságok felbecsülhetetlen értéket 
jelentenek szervezetünk számára. 
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Téli vitaminforrások - mogyoró, mandula

cukorbetegségre hajlamosak is fogyaszthatják, igaz, csak 
mértékkel; a már említett omega-3 zsírsav az inzulinter-
melést is segíti. Ha ősszel vagy télen nem akarsz vitamin-
készítményeket szedni, akkor markolj bele a pucolt diós 
zacskóba minden nap, rengeteg  mangán, réz, kálium, 
kalcium, vas, magnézium, cink és a szelén kerül így a 
szervezetedbe. A dió olaja kiváló bőr- és hajápoló.

A mogyoró a nyírfafélék családjának egyik nemzetsége, 
az ide tartozó növények ehető termésük miatt már az ős-
korban is kedveltek voltak. Őshonos Nyugat-Ázsiában, a 

Balkán-félszigeten, Kelet-Ázsiában, Észak-Amerikában. 
Meglepően magas az ásványtartalma: találunk benne 
káliumot, cinket, mangánt, magnéziumot is, de főképp 
magas kálium tartalma miatt a mogyoró kiváló vértisztító 
is. Minden más élelmiszernél több rezet tartalmaz, amely 
elengedhetetlen a növekedéshez és a fejlődéshez. Rézre 
van szükség a vörös és a fehér vérsejtek fejlődéséhez, a 
szív és az izmok összehúzódásához, a vasszállításhoz, 
a csontok szilárdságához és az agy fejlődéséhez. A mo-
gyoró pozitív hatással van a vérnyomásra, illetve elősegíti 
a koleszterin szint csökkenését is, mivel a testet esszen-
ciális zsírokkal látja el. Meglehetősen sok B1-, B2-, H- és 
E-vitamint találhatunk benne.

A mandula bőségesen tartalmaz E-vitamint, fo-
gyasszuk a méregtelenítő folyamatok serkentésére, 
ellenállóképességünk erősítésére. Sok benne a B1-vita-
min, a folsav, a riboflavin (B2-vitamin), a P-vitamin és a 
foszfor. Gazdag ásványi anyagokban. A magnézium erő-
síti a csontozatot, serkenti a fehérjeképzést és fenntartja a 
szervezet kálcium-kálium egyensúlyát. Remek rézforrás, 
elősegíti az oxigén szállítását, jó hatású a véredényekre 
és az idegrendszerre. Cinktartalmánál fogva serkenti a 
sebgyógyulást. Vastartalma miatt javasolják lábadozás, 
vagy vérképzési gondok esetén.
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