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Már Cegléden is tehet egészségéért! 
Ne hagyja, hogy az érszűkület megvál-
toztassa életét! Lépjen időben, amíg 
még nem késő!

Érhálózatunk állapota nagyban befolyásolja 
életünket, hisz az ütőerekben kering az oxigén 
és tápanyagban dús vér. A vérkeringést fenntar-
tó bármelyik szerv működésének csökkenése 
vagy zavara keringési elégtelenséget okozhat.

• Zsibbad a lába?
• Görcsöl a lábszára 
• Kevesebbet tud menni?
• Érzéketlenek a lábujjai?
• Hidegek, fáznak a végtagjai?
• Szédül?
• Gyakran fáj a feje?
• Zúg a füle?
• Memóriazavara van?

Ha ezek a panaszok jelentkeznek, előfordul-
hat, hogy érszűkülete van. A korai stádiumban 
felfedezett betegség kezelésével elkerülhető a 
tragédia, az üszkösödés, mely az amputáció-
hoz vezethet. Az érelmeszesedés a szervezet 
teljes érrendszerét érinti. A lábakon jelentkező 
érbetegség időben jelezheti előre a szív- vagy 
agyi erek károsodását úgy, hogy komolyabb tü-
neteket még nem is okoz. Ellenőriztesse érrend-
szere állapotát szakorvossal 40 év felett évente, 
különösen akkor, ha már jelentkeztek a tünetei!

A vérkeringés zavarának egyik leggyakoribb 
oka az érelmeszesedés, melynek következ-
tében az erek beszűkülnek, vagy teljesen, el-
záródnak. A lerakódások csökkentik az erek 
rugalmasságát, szűkítik az átmérőjét, kialakul 
a szövet- és szervkárosodás, jelentkezik a fáj-
dalom. Amikor a lerakódások leválnak és be-
kerülnek a véráramba, elzárhatják a szabad 
áramlás útját. Az érintett területtől függően 

beszélhetünk szélütésről, szívinfarktusról, illetve 
végtagi artériás trombózisról. 

Nagy érdeklődés kíséri a januárban nyílt 
ceglédi Ércentrum tevékenységét. A BEMER 
mágnesterápiás és a Mofetta száraz-széndi-
oxidos kezelésekről nagyon kedvező tapasz-
talatai vannak a betegeknek. Pár kezelés után 
megszűnt a lábzsibbadás, csökkent a fájdalom, 
és csökkent a fáradékonyság.

Előzze meg a tragédiát! Ellenőriztesse ér-
rendszerét szakorvosi vizsgálatunkon, és ha 
szükséges kezeltesse magát a fájdalom- és 
mellékhatásmentes, világszabadalommal vé-
dett orvositechnikai eszközeinkkel, mely rendkí-
vül hatásosak az érszűkület kezelésében.

Várjuk jelentkezését a ceglédi Ércentrumba: 
Telefon: 319-354, Cegléd, Pesti út 1. 

Ne hagyja, hogy az érszűkület határozza meg életét!
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Mi, a Clemens Optika szakemberei, 
mindig is fontosnak tartottuk, hogy  
ügyfeleink számára a legmagasabb 
színvonalon végzett, teljes körű  
szemészeti ellátást biztosítsuk. 

Fontosnak tartjuk emellett, hogy ne csak felü-
letesen kezeljük a pácienseket, hanem arra 
törekszünk, hogy hosszú távú megoldással 
szolgáljunk azokra a problémákra, melyekkel 
hozzánk fordulnak. Igyekszünk minél széle-
sebb körű tájékoztatást adni azokról a dolgok-
ról, melyek javíthatják látási problémájukat. 

Az utóbbi időben több változáson is keresztül-
mentünk. 2013 novemberétől átalakult tulajdo-
nosi háttérrel, megújult termékpalettával, de 
ugyanazzal a jól összeszokott szakmai csapat-
tal és lelkesedéssel várjuk régi és leendő ked-
ves vásárlóinkat. 

Látogasson el új, megszépült optikánkba, ha az 
alábbi pontok bármelyikére „Igen”-nel válaszol:
•  Szemész szakorvosi vizsgálatra van szüksége 

Önnek, vagy gyermekének?
• Szemüvegfelíráshoz kér szemvizsgálatot?
•  Kontaktlencsét szeretne kipróbálni vagy a meg-

lévőt ellenőriztetni?
• Új szemüvegre, napszemüvegre vágyik?
• Fogyóban a kontaktlencse ápolója?
•  Ráférne a szemüvegére már egy kis igazítás, 

tisztítás?
•  Vásárolni szeretne szemüvegtokot, láncot, 

egyéb kiegészítőt saját magának vagy aján-
dékba?

• Ajándékutalvánnyal szeretne valakit meglepni?
•  A bolt előtt megy el és egy jó szóra, barátságos 

mosolyra vágyik?

Nálunk biztosan jó helyen jár!

Széleskörű szolgáltatások a Clemens Optikában
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Törődjön többet hallásával!
A hallás az egyik legfontosabb érzék-
szervünk. Rossz működése, vagy súlyos 
esetben elvesztése az életminőség 
nagymértékű romlásához vezethet, 
ezért nagyon fontos, hogy időben 
felfedezzük a problémát és megfelelő 
szakember igénybe vételével orvosol-
juk, enyhítsük a tüneteket.

Hallásunk több okból romolhat. Ezek egy ré-
sze sürgős beavatkozást igényel, más részük 
megfelelő kezeléssel, műtéttel gyógyítható, 
míg egyes esetekben hallásjavító eszközzel 
lehet biztosítani a megfelelő hallást. Nagyon 
fontos, hogy hallásromlás esetén szakembertől 
kérjünk tanácsot! Szakvizsgálat nélkül a legtöbb 
esetben nem lehet megállapítani a baj okát és 
természetesen a szükséges kezelést sem.

Nagyon sok olyan embertársunk él hallás-
csökkenéssel, akin lehetne és kellene is se-
gíteni! Ők azok, akik nehezen értik a többiek 
beszédét, nem hallják a környezet hangjait. 
Hangosan hallgatják a TV-t, 
rádiót, zavarva ezzel 
a többi embert. Egy 
idő után kirekesz-
tődnek a társal-

gásból, magukba fordulók lesznek, hiszen a 
családi beszélgetést sem értik, velük sem szí-
vesen beszélnek, mert nagyon hangosan kell 
mondani nekik mindent és többször el kell is-
mételni, mire megértik. Ez nagyon fárasztó a 
környezetük számára és inkább nem beszél-
getnek velük. Megindul egy szellemi leépü-
lés, ami még inkább kitaszítja őket a jól hal-
lók társaságából. 

A nagyothallás mellett sokak számára jelent 
problémát még a fülzúgás vagy a szédülés. 
Ezen tünetek enyhítésére használható a ren-
delőnkben is elérhető BEMER terápia, amely 
a mikrocirkuláció serkentése révén nyújt 
megoldást a pácienseknek.

Forduljon Ön is időben szakemberhez és fi-
gyeljen a környezetében élőkre! Hívjuk fel fi-
gyelmüket arra, hogy panaszaikra már van 
megoldás. Ne hagyjuk, hogy hosszú évek so-
rán fokozatosan romló állapotba sodródjanak 
számukra esetenként észrevétlen tünetekkel.

Törődjön többet hallásával!

Egy, a hallásgondozásban elkötelezett csa-
pat várja rendelőnkben: 
Dr. Kerepesi Lénárd és munkatársai 

Forduljon hozzánk bizalommal!

Hallásgondozó centrum és 
Fül-Orr-Gégészeti, 

BEMER terápiás,
 LASER sebészeti 

szakrendelés
2700 Cegléd, 

Ady E. u.20.
Tel: 53-310-176
www.johallas.hu 
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A zsírleszívás forradalmi alternatívája 
az ultrahangos kavitációs zsírbontás.

Nemsokára lekerülnek rólunk a meleg ru-
hák és vagyunk egy páran, akik a tükör elé 
állva ijedten szorongatjuk a nadrágból ki-
buggyanó zsírpárnáinkat. Fogyókúrába kez-
denénk, de már megtapasztaltuk, hogy mire 
a hasunkon, vagy a combunkon látszódna 
valami eredmény,  beesett az arcunk, a mel-
lünk laposabb lett, pedig lehet, hogy csak 
5-10 cm-t szeretnénk lefaragni egy-két hely-
ről. Végre itt a megoldás, amit már nem csak 
plasztikai sebészek végezhetnek, hanem 
kozmetikusok is.

A folyamat a zsírleszívással egyenértékű, 
mert itt is a zsírsejtek számát csökkentjük. A 
szervezetben adott számú zsírsejt található, 
ezek száma nem változik. Hízással megnő-

nek, ha pedig fogyunk, vagy más fogyasztó 
kezelést csinálunk, csak a térfogatukat tud-
juk befolyásolni, de mindig ott a jojó-hatás. 

A kavitációnál egy speciális alacsony ultra-
hanghullámon képesek vagyunk a zsírsejtek 
falát megrepeszteni, ezáltal a sejt alkotóele-
meire esik szét és a salakanyagokkal együtt 
távozik a szervezetünkből. Ahhoz, hogy ez 
mihamarabb megtörténjen a kezelést követ-
nie kell egy gépi hullám masszázsnak, ezzel 
indítjuk be a nyirokkeringést. 

Abban különbözik ez az eljárás a hagyomá-
nyos ultrahangos kezeléstől, hogy a kezelési 
idő alatt a vendég végig egy furcsa ciripelő 
hangot hall a fülében, egyébként ez a biz-
tosíték is, hogy valóban kavitáció történik és 
nem csak hatóanyag bevitel. Hetente egy al-
kalommal lehet a kezelést végezni. 

Egy példa az eredmény-
re: kb. 10 alkalom 2 ru-
haméretet jelent, termé-
szetesen mínuszban. A 
kezelések között ajánla-
tos feszesítő kezeléseket 
csinálni, hiszen nagyon 
gyorsan, szinte kifolyik a 
bőrünkből a zsír. A mai 
kor legfejlettebb eljárá-
saival, a dermaroller + tű 
nélküli mezoterápiával 
(elektroporáció) kombi-
nált kezeléssel, mint egy 
szobrász, szinte újra for-
málhatjuk a testünket! 

Díva Stúdió,Cegléd
06-20/327-4487

Ultrahangos kavitációs zsírbontás
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A masszázs szinte örök idő óta velünk 
van. Maga az érintés olyan folyamatokat 
indít el a szervezetben, ami a test öngyó-
gyító képességét állítja vissza. Legyen az 
a masszázs bármelyik formája, minden-
képp jótékonyan hat a szervezetre.

A test fájdalma csak üzenet nekünk, hogy fi-
gyeljünk, valami nincs rendben. Ha például fáj 
a vállunk, akkor vizsgáljuk meg a gondolatain-
kat, kire haragszunk, milyen terhet cipelünk. A 
legtöbb masszázs olyan, mint egy lelki terápia, 
hiszen a test tüneteiben mi is olvasunk. Ha a 
fájdalommal nem bírunk el egyedül, akkor az 
a legjobb, ha minél előbb bejelentkezünk a 
masszőrünkhöz, hiszen a test blokkolja magát. 
Fel kell szabadítani az energiapályákat. Ilyenkor 
a szakembernek csak annyi a dolga, hogy em-
lékeztesse a testet az öngyógyító képességére.

Azt szokták mondani, a masszázs a lusta em-
ber tornája. Újra mozgásba hozza a testünket, 
mert a mozgás létfontosságú. Csak az él, ami 
mozog. Egy thai masszázzsal például az egész 
testet átmozgatjuk. Vannak különböző lazító- 
relaxáló masszázsok, amelyek ellazítanak, 
oldják a stressz okozta tüneteket a testünkben. 

Igaz a mondás, hogy „ép testben, ép lélek.” Hogy 
ezt elérjük és fent tudjuk tartani, csak el kell indul-
ni, keresni egy masszőrt és rendszeressé tenni. 
Havi egy-két alkalom is beindítja a változást. En-
gedjük meg a testünknek, hogy emlékezzen arra, 
ami a feladata. Ehhez egy jó masszázs pont elég. 
Éljünk vele lehetőségeink szerint!

Bejelentkezés: 
Fényforrás Stúdió, Ceglédbercel

Földiné Marcsi
Tel.: 06-70/7733-089

A masszázs, ahogy én látom



13.2014. tavasz



14. Életmód-Egészség Magazin



15.2014. tavasz

Idővel mindenkin megjelennek a ráncok; 
van akit zavar, van akit kevésbé. A ráncok 
ellen hatásos beavatkozás a botox.

Botox-kezelés: egy injekcióstüvel a homlok ho-
rizontális ráncait, a két szemöldök közötti ver-
tikális ráncokat, száj melletti mosolyráncot, a 
szem melletti szarkaláb ráncokat lehet eltün-
tetni. A kezelés néhány szúrásból áll, nem nagy 
ügy. A 3. nap után kezdi érezni az ember, hogy 
nem tudja mozgatni az izmot. Érdekes érzés, de 
nem fájdalmas. Tehát nem tudja a szemöldökét 
felhúzni, azaz csodálkozni, ill. a szemöldökeit 
nem tudja összehúzni, azaz morcos tekintetet 
kifejezni. Az izmok lebénitásával nem mozog 
a bőr sem, így 1-2 hét múlva kisimul. Azok akik 
évtizedekig kómában fekszenek, hiába 40-50 
évesek, nincsenek ráncaik. Miért? Mert nem 
mozgatják az arcizmaikat. Ez olyanoknak aján-

lott, akik még relative fiatalok, azaz a bőrük még 
nincs úgymond megtörve. A botox-kezelés első 
alkalommal kb. 4-6 hónapig tart. Utána lassan 
visszatér az izommozgás, ill. a ráncok is elkez-
denek újra kialakulni. Ismételt injekcióval újabb 
időre blokkolható az izommozgás. Második 
alkalommal már hosszabb ideig tarthat, de ez 
persze individuálisan változhat, harmadiknál 
még hosszabb, stb... Az Egyesült Államokban a 
leggyakoribb kozmetológiai beavatkozás, éven-
te több, mint 3 milliót végeznek belőle. A botox-
injekciót hónalj izzadás megszüntetésére is 
használjuk.

A ráncok ellen hatásos beavatkozás még a ránc-
feltöltés is, amit leggyakrabban hialuronsavval 
történik, ami egy teljesen természetes anyag.

Dr. Szabó András bőrgyógyász-kozmetológus

Amit a botoxról tudni kell
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Hazánkban a borkészítésnek régi időkre 
visszamenő hagyománya van, számos 
kitűnő borvidékkel büszkélkedhetünk, a 
bor nemzeti jelképeink egyikévé vált. 

Élvezeti értéke mellett az utóbbi évtizedek-
ben pozitív élettani hatásai kerültek előtérbe. 
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a francia 
paradoxonnak nevezett jelenség, miszerint 
kutatók és orvosok megfigyelték, hogy Fran-
ciaország egyes területein az emberek, an-
nak ellenére, hogy viszonylag sok zsíros ételt 
fogyasztanak és mozgásszegény életmódot 
folytatnak, ritkán szenvednek szív, és keringé-
si megbetegedésekben. Ennek a látszólagos 
ellentmondásnak a magyarázata pedig a 
rendszeres, mértéket tartó és kulturált vörös-
bor-fogyasztásnak köszönhető.

Az elmúlt évek számos kutatása arra az ered-
ményre jutott, hogy a mérsékelt borfogyasztás 
jótékony hatással van szervezetünkre, csök-
kenti a szív és érrendszeri megbetegedések 
kockázatát. Az ajánlott mennyiség férfiaknak 
2 -3 dl, míg nőknek 1,5 – 2 dl naponta. 

Ebben a mennyiségben fogyasztva érvénye-
sülnek a következőkben részletezett pozitív 
tulajdonságai:

A vörösbor antioxidánsokat (flavonoidokat, 
polifenolokat) tartalmaz, melyek képesek a 
szervezetünkre káros szabad gyökök 
megkötésére és gyulladáscsök-
kentő, baktériumölő hatásúak.

Az antioxidáns hatás 
mellett jótékonyan 
befolyásolják a vér 
koleszterin tartal-
mát, csökkentik az 
összkoleszterin szintet 
és növelik az érfalakra 

nézve védő szerepű HDL-t, így hozzájárulnak 
az érelmeszesedés megakadályozásához.

A kardiovaszkuláris rendszerre kifejtett jóté-
kony hatásainak egy másik összetevője is 
van. Fokozza a nitrogén-monoxid termelését, 
amely hatékony értágító, ezzel is csökkenti a 
koronáriás betegségek kialakulását. A vérsej-
tek összecsapódási hajlamosságát befolyá-
solva csökkenti a vérrögök keletkezésének va-
lószínűségét is. További kutatási adatok szerint, 
pedig segít megelőzni a csontritkulást is.

Láthatjuk tehát, hogy a vörösbor milyen sok-
rétű pozitív élettani hatással rendelkezik. 
Emellett viszont nem lehet elégszer hangsú-
lyozni, hogy mindenképpen tartsuk szem előtt 
a mértékletességet és a minőséget. Hiszen a 
túlzott alkoholfogyasztás, illetve a szőlőt nem 
látott, mesterségesen gyártott italok kifejezet-
ten káros hatással vannak szervezetünkre. 

 Klément Emese, 
Klément Családi Borászat

Forrás: Günter Theis - Borban az egészség

A bor jótékony hatása
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Az alapítvány lassan 10 éve foglalkozik 
a ceglédi kistérségben halmozottan 
fogyatékos gyermekek lovasterápiás ke-
zelésével, fejlesztésével térítésmentesen.

Gyógytornász adatok szerint a térségben 
200 fő felett van azon gyermekek száma, 
akik ezzel a fejlesztéssel eredményesen ke-
zelhetőek lennének.

A kezelések ingyenességével enyhítünk az 
amúgy is nehéz helyzetben lévő szülők ter-
hein, hiszen egy halmozottan fogyatékos 
gyermeket nevelő család költségei a be-
tegségből adódóan (kezelésekkel, szállítás-
sal, gyógyszerekkel együtt) havonta a több 
százezer forintot is meghaladhatják, nem is 
beszélve arról, hogy sok esetben az egyik 
szülő keresete az otthonápolás következté-
ben kiesik.

Az alapítvány jelenleg három olyan saját fej-
lesztésű, lovasterápiára épülő, azt tovább-
fejlesztett eljárással rendelkezik, amely az 
országban egyedülálló, újszerű:
•  A halmozottan fogyatékos gyermekek ko-

rai fejlesztéséhez kialakított lovasterápia 
és járógép alkalmazása.

•  Lovasterápia alkalmazása a fogamzás 
elősegítésében. Ezzel a módszerrel idáig 

5 gyermek születését sikerült elősegíteni. 
Az alapító kidolgozott eljárása könyv for-
májában is publikálásra került.

•  A ceglédi kórház pszichiátriai osztályával 
közösen létrehozott új módszerünk a kór-
házi osztályon ápolt, depressziós betegek 
csoportterápiája a ló közreműködésével.

Lovasterápia és fejlesztő játszótér…
A Paci Doki Alapítvány jelenleg legfontosabb 
célja a hatékony, a kezelések folyamatossá-
gát biztosító lovasterápia feltételeinek meg-
teremtése, a gyermekek egyensúlyának, 
mozgásának, részképességeinek a fejlesz-
tése. A lovasterápia a szabadban zajlik. A 
terápiához csatlakozó szabadtéri játékhoz  
megfelelő játszótéri eszközök  állnak ren-
delkezésre.

Az idő lényeges szempont, hiszen ezek a 
gyermekek csak tizenéves korukig kezelhe-
tők jó hatékonysággal, utána az agy érési 
folyamatai lassan befejeződnek, és jóval 
több munkával kevesebb siker érhető el!

Bízunk abban, hogy kialakul egy olyan stabil 
támogatói, segítői kör, amely biztosítani ké-
pes terápiás, rehabilitációs tevékenységünk 
hosszútávon is hatékony működését.

Paci Doki Alapítvány
2713 Csemő, Irsai u. 11.

Képviselő: Domina Imre
Mobil: 06-30 /271-8698

Tel.: 06-53/700-548
E-mail: info@pacidoki.hu

Honlap: www.pacidoki.hu

Számlaszám:
10918001-00000097-36100004

Nemzetközi számlaszám (IBAN):
HU97 10918001-00000097-36100004

Adószám: 18711341-1-13

Paci Doki Alapítvány
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