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Bioszálas arcfiatalítás 

A finomszálas arcfiatalítás során 20-30 darab vé-
kony tűt szúrnak bele a bőrbe, melyekbe gyárilag 
be van vezetve a fonal, és ahogy kihúzzák a tűt, 
a fonal a bőrben marad, a tű pedig kisiklik.

A szálak alapanyaga a polidioxanon (PDO), 
ami már több éve ismert és alkalmazott a 
sebészeti eljárásokban. Teljes mértékben 
biokompatibilis az emberi szövetekkel, és 
teljes mértékben le is bomlik.

A bioszálak kb. 6 hónap alatt felszívódnak 
és hatásukra egy nagyon látványos 
bőrmegújítási folyamat indul 
el. A szál befűzése után a bőr 
mélyebb rétegeit stimulálja, és 
természetes módon ösztönzi 
a szervezetet a saját kollagén 

termelésére, visszaállítja a fiatalosabb szöveti állagot, fel-
gyorsul a helyi mikrokeringés, aktiválódnak a bőrregene-
ráló folyamatok. A legfontosabb hatás a bioszál melletti új 
kollagénkötegek képződése, amitől a bőr újból feszessé 
válik.

Az eredmény: az arckontúr fiatalodik, a 
lógó arcbőr megemelkedik és a bőr fe-

szesebbé válik.

Az eljárás alkalmas a szemöldök meg-
emelésére, a nyak feszesítésére, illetve 
egyéb testtájak (pl. has, felkarok, fenék) 

tónusának visszaállítására is.

A bioszálakkal történő arcfeszesítés hatá-
sa általában egy-két hónap után alakul ki, 

összességében 1,5-2 évig tart, a 
hosszan tartó hatás érdekében 

érdemes 6 hónap után megis-
mételni a kezelést.

dr. Szabó András
Bőrgyógyász-kozmetológus

Az egyik legújabb módszer a laza bőrszövetek feszesí-
tésére és az arc megemelésére a bioszálakkal történő 
arcfeszesítés (thread lifting), amikor is biológiai úton 
felszívódó szálakat húznak be a bőr alsóbb rétegeibe.
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Mire való a kontaktlencse?

Fő típusai: a lágy, a félkemény (gázáteresztő) és a kemény 
kontaktlencsék.

A kemény, illetve félkemény kontaktlencséket főként orvosi 
javaslatra (pl.: a szaruhártya nagyfokú tengelyferdülésének 
ellensúlyozására) használják.

A lágy kontaktlencsék a kedveltebbek, mivel könnyebb a 
megszokásuk, komfortosabb a viseletük. Ezek a lencsék 
vékonyak, jól illeszkednek a szemhez, így akár sportoláskor 
sem mozdulnak el. Több fajta közül lehet választani annak 
megfelelően, hogy ki mennyit szeretné viselni. Létezik napi, 
kéthetes, havi viselésű lencse is. Speciális dioptriájúaknak 
cylinderes, vagy multifocalis azoknak, akiknek már olvasá-
si panaszuk is van. A lágy kontaktlencsék hagyományos 
hidrogél alapanyagait egyre inkább felváltja a korszerűbb 
szilikon-hidrogél alapanyag. Erre a még magasabb oxigén 

áteresztő-képesség a jellemző, így ezeknél még inkább 
szellőzik a szem. 

Az új alapanyagok megjelenésével nem csak a lencsék 
tulajdonságai változtak meg, hanem a lencseápoló folya-
dékokkal közösen kifejtett hatásuk is. Ezért a szemészeti 
szakemberek szerepe minden eddiginél fontosabbá vált 
az optimális kombináció kiválasztásában.

A kontaktlencse-viselőknek panaszmentesség esetén is 
javasolt a félévenkénti szemészeti ellenőrzés. Erre az eset-
leges szemészeti szövődmények időben való észrevétele 
miatt van szükség. 

A napjainkban elterjedő internetes vásárlások miatt egyre 
több alkalommal találkozunk súlyos szemészeti elválto-
zásokkal, ami elkerülhető lenne a rendszeres vizsgálaton 
való részvétellel.

Igyekszem nap mint nap tudatosítani a kontaktlencse vise-
lőkben a rendszeres vizsgálaton való részvétel fontosságát.

Csányi Orsolya, optometrista, kontaktológus

Ma már a kontaktlencsék nagy része minden nehéz-
ség nélkül viselhető. Amit tudni kell róla, hogy egy 
olyan optikai eszköz, amit a szem szaruhártyájára 
kell felhelyezni, így a külső szemlélő számára szinte 
észrevehetetlen.
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Tudtad, hogy ezt is befolyásolja a táplálkozásod?

Immunrendszerünk fontos részét képezi az az 1-2 kilo-
grammnyi hasznos baktériumtömeg, amely főképp a 
vastagbél területén helyezkedik el. Ezen baktériumok táp-
lálása és életfeltételeinek biztosítása fontos feladatunk 
nap, mint nap, hiszen táplálkozásunkkal és életmódunk-
kal segíthetjük és akár hátráltathatjuk is működését.

Az emberi emésztőrendszer mikroflórája:
A vékonybél felső szakaszában a mikrobaszám ala-
csonyabb, mint az alsó szakaszban (inkább enzimes 
emésztés folyik).  A vastagbélben pedig már jóval ma-
gasabb a csíraszám, amelyből adódóan, itt már jellem-
zően inkább bakteriális emésztés folyik. A bélsár 40-
60%-át mikrobák teszik ki. 

Nem csupán a csíraszám, hanem a csíraféleségek is 
számottevőek a vastagbélben. Jelenlegi  ismereteink 
alapján, az emberi bélflórát 400-500 mikrobafaj alkotja. 
Léteznek hasznos, káros és kétarcú bélbaktériumok. 

Az anyatejes táplálás során a csecsemőknél a hasznos 
bélflóra aránya 95-98%-os. A felnőtteknél az elfogadható 
alsó arány: 40-45%. Ezzel szemben ma átlagosan egy 
felnőtt ember bélflórája 12-20% között mozog, amely 
döntően az életmód és a táplálkozás befolyásolja.

A bélflóra fő funkciója a kórokozókkal szembeni védelem, 
valamint az immunrendszer karbantartása. 

Ha bélflóránk egyensúlya felborul, az elpusztuló baktéri-
umok helyét más kórokozó baktériumok tölthetik ki. Mely 
hatások befolyásolják az immunrendszer működését:
• rostszegény táplálkozás
• finomított szénhidrátok túlzott fogyasztása
• mesterséges ételek, adalékanyagok
• elégtelen folyadékbevitel
• antibiotikumok
• stressz
• mozgáshiány
• alváshiány

A vastagbél működése és az emberi egészség között te-
hát szoros összefüggés van. Életmódunk megváltoztatá-
sával sokat tehetünk magunk és gyermekeink egészségé-
ért. Ha életminősége megváltoztatásával kapcsolatosan 
szilárd elhatározása született, kérjen segítséget dietetikus 
szakembertől, aki az eddigi táplálkozási anamnézis felvé-
tele alapján, szakszerű segítséget tud adni, az új táplál-
kozási szokások kialakításában, valamint abban milyen 
probiotikumot érdemes fogyasztani, amely minőségben 
megfelel azoknak a követelményeknek, mely a bélflóra 
kialakításában szerepet tud játszani! 

Banó Judit - dietetikus, 06-30/604-3871

Táplálkozásunk minősége és mennyisége egyre job-
ban előtérbe került az elmúlt időkben. Sok folyamatot 
befolyásol a szervezetünkben, például az immunrend-
szerünk működését is. Tehát helyes táplálkozással az 
immunrendszerünket képesek vagyunk hatékonyabban 
működtetni. A bélrendszer aktuális állapota határozza 
meg, hogy mennyi vitamint és ásványi anyagot képes 
hasznosítani majd a szervezet.
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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: -
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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 �Welcome gyógytea
 � Egész napos wellness belépő, szauna  

 és gyógymedence használattal
 � 20 perces Gyógymasszázs

 � + Ajándék 2x15 perces  
   Hydrosun lámpa kezelés

Gyógycsomag 2 fő részére: 9500 Ft helyett 6900 Ft

www.aquarellhotel.hu

Aquarell**** Day Spa - a teljes feltöltődés jegyében

A mai program házunk különlegességével, a lávaköves 
masszázzsal kezdődik, majd a gyógymedencében és a 
jakuzziban eltöltött kellemes órákat relaxációval koronáz-
zák meg  hangulatos pihenőszobánkban. Frissítő torna 
után ízletes ebéd vár rájuk az Aranyhegy-étteremben. 
Délután a jóleső szaunázást követően megvendégeljük 
őket egy különleges desszertre, amely a 2015. év Ország 
Tortájából kerül asztalukra. A sűrű hétköznapok között 
szakítottak időt arra, hogy hódolhassanak wellness szen-
vedélyüknek. 

Reggeltől estig tartó „Aquarell**** Day Spa” csomag 
ajánlataink pont nekik szólnak! 

11 különböző Day Spa csomagot állítottunk össze az Önök 
számára, amely minden hétköznap 8.00 – 18.00 óra kö-
zött vehetők igénybe, a szobafoglalással nem rendelkező 
vendégek részére is! 

Külön figyelmet érdemelt az „Aquarell**** Day Spa” cso-
mag elkészítésénél, hogy minden korosztály, gyermek-

től a szép-korúig megtalálja a számára legkedvezőbb 
wellness élményt.

Szállodánk további ajánlatai: 
• babaúszás, 

• játszóházi felügyelet, 
• vízi vetélkedők, 

• kézműves foglalkozások.

Látogasson el hozzánk és próbálja ki Ön is személyre 
szabott ajánlatainkat!

Hotel Aquarell****
Cegléd, Fürdő út 24., www.aquarellhotel.hu

Köntösben ülő pár várakozik egy kanapén a már régóta vágyott 
masszázsra. 
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Erősítsük immunrendszerünket homoktövissel

Az ezüstfafélék (Elaeagnaceae) családjába tartozik, a ten-
gerpartok homokdűnéin, homoktalajon, folyó- és patak-
hordalékon növő, kétlaki növény.

A homoktövis sarjtelepes, lombhullató, szélporozta tövises 
cserje vagy fa. Virágai március-áprilisban nyílnak. Termése 
narancssárga bogyó. 

A homoktövis közel 190 féle aktív vegyületének köszönhe-
tően nagyon erős gyógyító hatással rendelkezik. Többek 
közt immunerősítő, vérnyomás szabályozó, javítja a máj 
működését, csökkenti a prosztata megnagyobbodást és 
mivel a zsírszövetekből szabadítja fel az energiát, fogyasz-
tó hatása is van. Kutatások alapján kimutatták, hogy a 
röntgen és radioaktív sugárzások ellen is védelmet nyújt.

Légzőszervi és szívbetegségek ellen
Ajánlott asztma, légúti problémák, köhögés, és bőrproblé-
mák ellen, de javítja a szem-száj- és nyálkahártya egészsé-
gét is. Magas C-vitamin tartalma miatt csökkenti a koleszte-
rin szintet, így véd a különböző szívbetegségek ellen is.

Az emésztőrendszer egészségéért
Természetes gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, 
így ajánlott a fekéllyel és különböző gyomorproblémákkal 
küzdők számára is. A homoktövisben levő olaj egy védőré-

teget képez a gyomorban, így segítségével elkerülhetjük a 
különböző baktériumok károsító hatását.

Regenerálja a bőrt
A homoktövis hatásosnak bizonyult a különböző bőrbe-
tegségek kezelésére is, mint például a pattanások, ekcé-
ma, rosacea, égési sérülések, és striák eltüntetésére is. 
Hatóanyagainak és az omega7 tartalmának köszönhető-
en nagy szerepet játszik a bőr megújításában, a ráncok 
és öregedés jeleinek lassításában. Tanulmányok szerint 
kimutatták, hogy a homoktövis alkalmazható akkut gyulla-
dásos bőrbetegségek megállítására is.

Testsúlycsökkentő hatása van
Omega-7 zsírsav tartalmának köszönhetően megakadá-
lyozza, hogy a szervezet fölöslegesen elraktározza a zsírt. 
Segít fenntartani az állapotot is, vagyis fogyás után nem 
kúsznak vissza a plusz kilók.

Erősíti az immunrendszert, energizál
Az értékes narancssárga bogyók erős immunrendszer 
stimuláló hatással rendelkeznek, energiával töltik fel az 
egész szervezetet. A homoktövis olaja pedig kiváló vé-
delmet nyújt a káros napsugárzás ellen, úgy hogy közben 
értékes tápanyagokkal látja el a bőrt.

Az ősz beálltával, még a komolyabb lehűlések előtt fo-
gyasszunk belőle nyersen minél többet. Raktározzuk el 
télire is, erre kiváló megoldás lehet, ha mézben eltesszük, 
vagy lefagyasztjuk. Olaját, belőle készült kapszulát, teáját 
bioboltokban is beszerezhetjük.

tudasfaja.com 

Akárcsak más szuper élelmiszerek a homoktövis is na-
gyon gazdag antioxidánsokban, így segít megvédeni 
a szervezetet a különböző betegségektől, és lassítja az 
öregedés folyamatát is. Azonban a homoktövis még 
rendelkezik egy kiemelkedő tulajdonsággal, megtalál-
ható benne az egyik legfontosabb zsírsav, az omega-7 is.
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Az egészség tényleg drága?

…Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt 
keressen. Aztán  feláldozza a pénzét, hogy visszasze-
rezze az egészségét!... Ezt a két mondatot biztosan 
nagyon sokan hallották már. De mit is jelent? Ki gon-
dolkodott már rajta?

Nagyon felgyorsult minden ezen a világon, és sajnos 
ha picit is érvényesülni szeretnénk, bizony fel kell venni 
a tempót! Egyre kevesebb időnk jut egymásra és persze 
saját magunkra. Az ipar pedig pont ezért fejlődik, hogy 
minden minél gyorsabban a rendelkezésünkre álljon. 
Az élelmiSZERipar kihasználva mindezt igyekszik 
mindent előállítani, hogy nekünk csak le kell-
jen nyelni – és ez szó szerint értendő.

Teljesen átadtuk a felelősséget az iparnak. 
Mennyivel könnyebb! Ugye? Egy gonddal 
kevesebb! Ha csak picit lennénk tudato-
sabbak, (pl. a gyermekemnek nem csak 
a kezébe nyomnék egy ezrest, hogy vegyél 
magadnak reggelit a suliban, hanem ma-
gam elkészíteném a helyes élelmet) sokkal 
kevesebb probléma lenne. És igen, a prob-

lémák már ekkor elkezdődnek! És nem a pénzen múlik, 
hanem a gondolkodáson!

Hazánkban egyre nagyobb probléma az elhízás. Jelenlegi 
statisztikák szerint a lakosság 65%-a túlsúlyos  vagy elhí-
zott! És ez sajnos már gyerekkorban is jelen van. Az elhí-
zás nem csak esztétikailag rossz, de sajnos igen komoly 
egészségügyi problémákat is von maga után. Egy kis visz-
szatérő fejfájás, magas vérnyomás, ételintolarencia ill. étel-
érzékenység, cukorbetegség, allergia, szív- és érrendszeri 

megbetegedések… és még sorolhatnám…

Azt tudják, hogy legtöbbször a fejfájás csu-
pán a kevés folyadékbevitel következménye? 

És azt, hogy napi 50 Ft ráfordításával meg lehet 
szüntetni az emésztési problémák jelentős ré-

szét? És azt, hogy a cukorbetegség már egy-
re több tizenévest érint, ami a néma gyilkos 
nevet is megkapta? És azt, hogy a szomszéd 
„drága” diétája miért nem segít nekem is?

Ezekre és még sok mindenre választ kap-
hat, ha felkeres egy életmód és táplálkozá-

si szakembert! 

Bárány Aranka, Életmód és Táplálkozási tanácsadó
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Miért éppen 48?

Az étterembe belépve nem a múlt 
köszön vissza az éhes vendégnek, 
hanem a legmodernebb tálalás, ami 
Európában is megállja a helyét.

A 48 Étterem és Bár séfje azt vallja, 
hogy magyarként, a magyar kony-
ha képviselőjeként kiváló, kizárólag 
környékbeli, helyi termelőktől vá-
sárolt alapanyagokkal dolgozik. De 
nemcsak erre ügyel kínosan, hanem 
arra is, hogy minden egyes fogás 
műalkotás legyen. Mint egy gyönyö-
rű festmény, vagy egy tökéletesen 
megkomponált darab. Mint azok az 

értékeink, amiket elődeink fogalmaztak meg és ma 
is bennünk élnek!

A 48 Étterem és Bár a régió legfelszereltebb konyha-
technológiájával rendelkezik, amely garancia arra, 
hogy a jellegzetes magyar ízeket és ételeket a legmo-
dernebb köntösben tálalják a vendégek számára. A 
magyar konyha diadala ez az étterem a legfejlettebb 
technológia segítségével és azzal a gondossággal, 

szeretettel, ahogyan a tulajdonosok 
megálmodták! Mert igenis jó magyar-
nak lenni és nagyot alkotni a saját ha-
gyományainkból!

Szeretettel várunk minden kedves 
vendéget! Akár családi pillanatok, 
akár üzleti tárgyalás vár Önökre, ná-
lunk élmény lesz az együtt töltött idő!

Elérhetőségek:
6000 Kecskemét, Bánk bán u.9.

tel.: +36 76 61 48 48
facebook: 48 Étterem és Bár

Nyitva tartás: Kedd-Szombat: 11:00-23:00, 
Vasárnap: 11:00-16:00

Létezik Kecskemét egy csendes kis utcájában egy 
étterem, amely büszkévé tesz minket, magyarokat! 
Az épület hűen megőrzött emlékei, történelme 
’48-ba, egy olyan korba vezetnek vissza, amelynek 
szellemiségéből minden magyar merít. Az ételek, a 
technológia, a kiszolgálás viszont nagyon is mai, sőt 
meghaladják jelen korunkat.

PR-cikk
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Víz az Élet Forrása! 

Az ionizált lúgositó víz legfontosabb tulajdonsága, hogy fo-
gyasztásával segít az emberi testet belülről átmosni, tisztíta-
ni, csökkenteni szervezetünk elsavasodását, mivel modern 
életformánk és a nem optimális étkezési szokásaink, étele-
ink folyamatosan savasítják szervezetünket.

A füredi térség gyógyvizeiről igen híres. Fontos az élettani 
hatásuk, hiszen a víz, egy speciális technológiának köszön-
hetően van lúgosítva, melynek következtében a savas kom-
ponens eltávolításra került belőle.

A szervezetbe bevitt, legtöbb étel  savas pH-jú anyagra 
bomlik le. Testünk anyagcseréje folyamán is folyamatosan 
savakat termel szervezetünk.

Az emberi szervezet viszont enyhén lúgos tartományban 
működik jól. Amennyiben a savszint túl magas, akkor a tes-
tünk nem lesz képes a savak kiválasztására, és elraktározza 
őket a test szöveteibe.

A szervezet védekezési mechanizmusához tartozik, hogy 
folyamatosan próbálja lekötni a savakat. Mivel a kálcium 
nagyon jó savlekötő, ezért a szervekből, csontból, fogakból 
kioldja azt, így ez csontritkuláshoz, fogszuvasodáshoz vezet.

Amikor már nincs mivel lekötni a túl sok savat, jönnek a fon-
tosabb szervek károsodásai. Az elsavasodott testben elsza-
porodnak a paraziták, amelyek szintén elkezdenek savakat 
és mérgező anyagokat termelni, amiket a szervezetünkbe 
ürítve még tovább rontják a helyzetet.

A legtöbb esetben, de nem kizárólagosan, kimutatható az 
elsavasodás úgy, mint: szájfekély, allergia, izületi gyulladás, 
izületi kopás, narancsbőr, csontritkulás, ekcéma, elhízás és 
ehhez kapcsolódó, anyagcserezavar, fáradtság, fogszu-
vasodás, immunrendszer bizonyos zavarai, gyomorégés, 
izomláz, korai öregedés, köröm problémák, nyombélfekély, 
rák, erős testszag, vérnyomás problémák. 

Az elsavasodás legjobb tesztje a reggeli vizelet pH méré-
se. Ha a vizelet pH-ja 7-7,5, akkor az eredmény tökéletes 
egyensúlyra utal, az eddigi életmód folytatható, hiszen az 
eredmény jó. Azonban, ha a vizelet pH-ja 5,0 – 6,0 között 
van (vagy ennél is alacsonyabb), akkor a szervezet savaktól 
igyekszik szabadulni és szükség van jóval több lúgos étel-
ital fogyasztására.

A FÜREDI ION lúgosító ital „többszörösen szűrt,- tisztított, csí-
rátlanított, pH-ja, a zöldségekhez és gyümölcsökhöz hason-
lóan támogatja az elsavasodott test egyensúlyi helyzetének 
helyreállítását. A pH 9,3 víz lúgosító hatása 20x nagyobb, 
mint a pH 8,0 vízé. Vagyis, ha pH 9,3-ból fogyaszt 1 litert, az 
annyi, mintha a pH 8,0 vízből 20 litert inna meg.

A legmagasabb pH tartalmú lúgosító ital pH 12, melynek fo-
gyasztása reggel, este 1,5 dl-nél többet nem igényel (±0,5 dl). 
Ennél több pH 12 lúgosító ital hosszú távú fogyasztása esetén 
fennáll a veszély a szervezet túl lúgosítására, amely ugyan-
olyan élettani hatással bír, mint a szervezet elsavasodása!

Magas PH tartalma miatt súlyos betegségben szenvedők-
nek kifejezetten ajánlott.

Miért jó a Lúgosító ital?
• Méregtelenít

• Jótékony hatású
• Csökkenti a gyomorsavat
• Nem terheli a szervezetet

• Ugyan úgy fogyasztható, mint az ívóvíz

Aquanita, Cegléd, Kossuth tér 6.

A normál testműködés során naponta 2-3 liter vizet ve-
szítünk. Nem mindegy, hogy ezt a mennyiséget milyen 
folyadékkal pótoljuk! Az egészségünknek mindenképp 
jót tehet, ha kristálytiszta lúgosító vizet iszunk.

PR-cikk
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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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Téli bőrápolási tippek

Jó választás az őszi és téli időszakban a kecsketejes szap-
panok használata is, mivel zsírjai hidratálják a bőrt, ásványi 
anyagai és vitaminjai pedig táplálják azt. Értékes összetevői 
testhőmérsékleten felszívódnak a bőr mélyebb rétegeibe és 
ott hatnak. Fertőtlenítő, immunerősítő, ezért pikkelysömör, 
ekcéma kezelésére kiválóan alkalmas. Éppen ezért Legenda 
Szappanműhelyünkben folyamatosan készítjük kecsketejes, 
gyógynövényes szappanjainkat, melyeket vásárlóink évek óta 
nagy megelégedéssel használnak.

Tartózkodjunk az alkoholos tonikoktól, hámlasztó arcmasz-
koktól, kényeztessük inkább arcbőrünket heti egyszer tápláló 
pakolással! Hideg évszakban bátran használjunk alapozót, 
mert óvja a bőrünket az időjárás viszontagságaitól. A fényvé-
delemre oda kell figyelni, különösen, ha pl. síelünk.

A téli hónapokban is 
fordítsunk gondot a 
folyadékfogyasztás-
ra, bőrünk meg fogja 
hálálni. A fűtés miatt 
száraz levegőjű laká-
sunkban helyezzünk el 
párologtatót. Ne feled-
kezzünk meg ajkaink, 
kézbőrünk védelméről 
sem! A kesztyűt ne 
hagyjuk otthon, a sálat próbáljuk meg minél jobban az ar-
cunk elé tenni. Óvakodjunk a mértéktelen szoláriumozástól, 
az extrém hidegtől, a hosszan tartó, forró vizes fürdőktől, mert 
ezek mind megviselik bőrünket. Fürdéshez használják kecs-
ketejes szappanjainkat, hiszen illóolaj tartalmuk révén több 
szappanunk aromaterápiára is használható, de vannak illó-
olaj mentes készítményeink is. Szappanjainkat gyermekek és 
kisbabák is nyugodtan használhatják.

Kínálatunkat megtekintheti webshopunkban: 
www.szappanmuhely.hu

Legenda Szappanműhely, Kecskemét, Fáklya utca 6.
06-70/9422-116, 06-20/3443-921, szappanmuhely2013@gmail.com

Mire figyeljünk oda a szeles, hideg hónapokban? A 
zord időjárás kiszárítja, érzékennyé teszi a bőrt. Télen 
a sima hidratáló nem elég, ilyenkor inkább zsírosabb, 
hatóanyagban dúsabb krémeket használjunk az 
arcunkra. Legjobb, ha hidratáló, regeneráló hatású 
természetes növényi vajakat, olajokat alkalmazunk, 
ezek természetes antioxidánsokat tartalmaznak.

PR-cikk
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A hüvely erejének fontossága PR-cikk

Általában úgy véljük, két dolog miatt érdemes, hogy jól 
edzett vaginával rendelkezzünk. Az egyik a szexuá-
lis élet, a másik a szülés. Részben ez így is van, de ez 
csekély mindahhoz, amihez hozzájárul a hüvelyizomzat 
feszessége. Kismedencei szervek egészségének 
megőrzésének szerves részét alkotja e terület erőssége. 
Kevesen ismerjük saját testünket, ezért annak sem va-
gyunk tudatában, hogy a hüvelyünk tartópillérként funk-
cionál a kismedencében. A hüvely erőssége különböző 
alhasi szervi süllyedések, mint hólyagsérv, húgycsősérv, 
hüvelysérv, méhsüllyedés, végbélsérv, hüvelyi fertőzések, 
gombásodás-folyás, bakteriális fertőzések, vizeletcsepe-
gés megelőzésében, illetve ezek megszüntetésében 
játszik fontos szerepet. Ezen kívül természetesen az 
örömteli szexuális élet megélésében és a baba könny-
ebb világra jövetelében segít.

A rendszeres nemi élet fontos, de nem elegendő ahhoz, 
hogy a hüvely kellően erőteljes legyen. Tapasztaltál-e 
olyat, hogy levegő áramlott a hüvelyedbe szeretkezés  

közben? Medencéből vagy fürdőkádból kiszállva csor-
dogált-e a hüvelyedből víz? Ha ezekre a kérdésekre igen 
a válaszod, sajnos a hüvelyed izomzata leépülés fele 
halad, mely sok egészségügyi elváltozáshoz vezethet, de 
ne aggódj, mert a tornával helyre állítható!

Mindenkinek jó „egészséget” kívánok!

Csorba Zsuzsanna, Intim torna oktató 
www.intim-torna.com, Tel.: 20/434-88-77

Áramlott már levegő vagy víz a hüvelyedbe? Vizelettar-
tási panaszaid vannak? Nem kielégítő a házaséleted?



15.2 0 1 5 .  ő s z / t é l

Mindent a gerincjógáról

Mindezekre megoldást nyújt a gerincjóga. A Ger-
incjóga célja a fizikai test egészségének helyreállítása, 
elsősorban a testtartás javításával: a helyes tartás nem 
csupán a mozgásszervi problémák gyógyításának alap-
feltétele, de a megfelelő légzés elsajátításának is. 

A megfelelő légzés fontos szerepet kap a jógában, hiszen 
közvetlen hatással van mind a hormonrendszerre és az 
emésztésre, mind az energetikai áramlásokra. 

A harmadik fő terület a stresszoldás, a relaxációra való 
képesség javítása, amelyre egyre többünknek van szük-
sége. A gerincjóga befelé irányítja a figyelmet, mely által 
jótékony hatással bír: lassul a légzés, az idegrendszer 
megnyugszik, a vérnyomás csökken, oldódnak a feszül-
tségek és elindul a testtudat eddig nem tapasztalt in-
tenzitású fejlődése. 

A Gerincjóga célja az egészségmegőrzés, a megelőzés, 
illetve utókezelés. Harmonikusan erősíti és nyújtja az 

izomzatot, precíz, anatómiai szempontból átgondolt 
gyakorlatokkal biztonságosan, mégis eredményesen 
alakítja a testet, de ezen keresztül hatással van az em-
beri élet egészére. Egy óra jógázás után nemcsak a 
tested frissül fel, hanem belül is nyugodtabb és kiegyen-
súlyozottabb leszel. 

A gerincjógának számos előnye van, nemcsak a hajléko-
nyságodat és a mély izmokat fejleszti, hanem megnyug-
tató is egyben. Alvás és egyéb zavarokkal küzdőknek is 
ajánlott, illetve olyanoknak, akik balesetből épülnek fel.

Mindenkinek jó „egészséget” kívánok!

Csorba Zsuzsanna, 
Gerincjóga oktató, Tel.: 20/434-88-77 

Fáj a hátad, derekad? Rossz a testtartásod? Elzsibbad-
nak a karjaid? Merevek az izmaid? Stresszesek napjaid?

PR-cikk
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A mozgásszervi, reumatológai panaszok csökkentése a 
Ceglédi Gyógyfürdőben 

Van úgy, hogy a gerinc súlyos meszesedése sem okoz 
kínzó fájdalmat. Mind a betegek, mind az orvosok egy 
része is elfelejti, hogy a fájdalom nem csak az ízületek, 
és a gerinc meszesedésével, kopásával van kapcso-
latban. Fájdalmasak lehetnek az ízület és gerinc körüli 
izmok, az ín tapadási helyek is. 

Az orvos alapos vizsgálattal meg tudja állapítani a 
fájdalom valószínű kiindulási helyét. Ha az izomzatot 
egyirányú terheléssel, pl. gyakori hajolgatással túlter-
heljük, arra kényszerítjük a gerinc előtt futó izmokat, 
és a csípő hajlító izmait is, hogy a hajolgatás miatt 
rendszeresen összehúzódjanak, ugyanakkor a gerinc 
két oldalán hátul futó izmokat, és az alsó végtag hát-
só oldalán haladó izmokat, hogy tartósan és gyakran 
megnyúljanak, nem csoda ha ezen izmok kifáradnak. 
Az izmok  görcsös feszülése, merevsége magyarázza 

a deréktájék, a csípő és a láb fájdalmát. A panaszt, ha 
idejében szakember segítségét kérjük, orvosolhatjuk. 
Minél régebben fennáll az izom összehúzódása, eset-
leg az erek, idegszálak is rövidülnek, a gyógyulás an-
nál több időt vesz igénybe, csak kitartó kezeléssel ér-
hető el javulás. Sokan ilyenkor gyógyszereket szednek.
Életmódjukon, szokásaikon semmit sem változtatnak. 
Így csak átmeneti fájdalomcsökkentést lehet elérni. 

A tartós fájdalommentesség elérésében segítenek a 
fürdőkezelések, a vízben és a szárazföldön végzett, 
gyógytornász által beállított torna, a gyógymasszázs, 
víz alatti sugármasszázs, súlyfürdő. 

Hogyan is hatnak ezek a természetes energiákat 
használó kezelési módok?

•  Ismert a meleg víz izomelernyesztő, testsúly csök-
kentő hatása. Ezek miatt a vízben a mozgás köny-
nyebbé válik.

•  A gyógytornász ismeri az emberi test felépítését, is-
meri az izmok elhelyezkedését, tudja melyik izmok 
nyújtására, melyikek erősítésére van szükség. Irányí-

Érdekes megfigyelés, hogy a mozgásszervi fájdal-
mak megjelenése, erőssége sok esetben nincs  
összefüggésben az ízületek radiológiai elváltozásaival. 

PR-cikk
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tásával a beteg a vízben olyan mozdulatokat is el tud 
végezni, amelyeket a szárazföldön nem tud. 

•  A vízben ellazult izmokat a gyógymasszőr tovább 
lazítja, a gyógymasszázs alkalmazásakor javul a 
kezelt testrész vérellátása, könnyen eltávoznak a sa-
lakanyagok. 

•  Hasonló a víz alatti sugármasszázs hatása is. A 
gyógyfürdő, gyógymasszázs alkalmazása után 
könnyebbé válik a tornatermi gyógytorna is, folyta-
tódhat az izmok, inak nyújtása, az ellentétes izmok 
erősítése. 

•  A nyaki, háti és deréktáji gerinc, valamint a csípő és 
térd súlyfürdővel történő óvatos nyújtása csökkenti 
az izomgörcsöt, segíti elérni az egyenes testtartást, 
ezáltal csökkenti a fájdalmat, lehetőséget adva a 
gyógytornásznak a gerinc és alsó végtag ízületek 
funkciójának helyreállítására. 

Természetesen a tünetek elmulasztása után elenged-
hetetlen annak meghatározása, hogy milyen külső 
körülmények járulnak hozzá a fájdalom kialakulásá-
hoz. Ilyen „egyszerű” ok lehet egy ergonómiailag rossz 
elhelyezkedésű monitor vagy egy rossz párna is. Ezen 
okok orvoslása segíthet abban, hogy ne térjen vissza 
a fájdalom. 

A kezelés akkor a legsikeresebb, ha a tanult gyógytor-
nát a kezelt személy rendszeresen végzi, és a gyógy-
fürdőkúrák kedvező hatását időről időre igénybe veszi.

Dr. Tarkó Irén 
reumatológus szakorvos 

Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont  
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A jóhallás mindenkinek jár!

Dr. Kerepesi Lénárd fül-orr-gégész és audiológus főor-
vost kérdeztük: 

Mik az elMúlt év tapasztalatai?
-  Napjainkban a halláskárosodás valódi népbetegség-

nek számít. Felmérések bizonyítják, hogy a rossz hal-
lás már nem csupán időskori „nyavalya”. Környezetünk 
zajszennyezettsége miatt, az utóbbi években elterjedt 
mp3 és egyéb, nagy hangerővel lejátszók hatása az, 
hogy az egyre fiatalabb korosztályt is érinti ez a problé-
ma. Egyik legfontosabb feladatnak a korai felismerést 
tartom. Múlt évben és idén is több alkalommal szervez-
tünk ingyenes, mindenki számára elérhető szűréseket, 
ahol számos esetben tudtunk a hozzánk fordulók 
problémájára megoldást találni.  A nagy érdeklődésre 
való tekintettel ingyenes szűrésprogramunkat belvá-
rosi üzletünkben ez év végéig meghosszabbítottuk. 
Javaslom minden érdeklődőnek, hogy jelentkezzen be 
személyesen vagy a 0670/339-39-69-es telefonszá-
mon, hogy ne kelljen sokat várakoznia.

A szűrőprogrAmokon kívül tudtAk mássAl is kedvezni A hAllóké-
szülékkel élőknek?
-  Az elmúlt egy év folyamán két alkalommal volt lehető-

ségünk arra, hogy az egyik gyártó-forgalmazó céggel 
szoros együttműködésben  szerviz napot  szervezzünk. 
Ezen a rendezvényen ingyenesen vizsgáltuk át a je-
lentkezők készülékeit, szükség esetén tisztítottuk, meg-
javítottuk vagy újra programoztuk azokat. Sok olyan 
embernek tudtunk ezzel segíteni, akik valamilyen ok-
ból nem voltak elégedettek és nem tudták használni 
a készülékeiket. 

   Rendelőinkben magas színvonalú szakmai munka fo-
lyik a legkorszerűbb eszközök segítségével annak ér-
dekében, hogy a megfelelő időben elkezdett kezelés 
hozzájárulhasson a további halláscsökkenés megelő-
zéséhez. Akiknél ez a folyamat már nem visszafordít-
ható, megfelelő ellátással jelentősen mérsékelhető a 
hallásvesztés. 

   Minden hozzánk forduló beteg alapos kivizsgáláson 
esik át, mely során arra törekszünk, hogy az egyén 
igényeit, szokásait, hobbyjait a lehető legpontosabban 
feltérképezzük, és ennek alapján egyedi megoldá-
si javaslatokat dolgozunk ki számára.  A kiválasztott 
eszközt kockázat mentesen, díjmentesen,  a vásárlás 
kényszere nélkül ki is tudják próbálni, akár otthon, akár 

munkahelyen.  Amennyiben a hallás műtétileg vagy 
gyógyszeresen nem korrigálható, a jelenleg kapható 
legkorszerűbb hallókészülékek kínálatából segítünk az 
egyén számára leginkább megfelelőt kiválasztani. 

   Mindemellett gondoskodunk a rendszeres karbantar-
tásokról, folyamatos és ingyenes utógondozást kapnak 
vásárlóink, igény szerint bemutatót tartunk a különböző 
vezeték nélküli kiegészítők használatáról. Egyre elter-
jedtebb a gyártók körében, hogy a hallókészülék kiegé-
szítőjeként okostelefon  aplikációt fejlesztenek, melyek 
használatában és telepítésében segítséget nyújtunk.  
Megoldjuk a felmerülő problémákat, teljes körűen in-
tézzük garanciális és garancián túli javításokat, illetve 
minden ellátással kapcsolatos dokumentációt.

Amennyiben hallásával kapcsolatosan bármilyen pana-
sza van, ne késlekedjen, szeretettel várjuk szalonjainkban!

 
Dr. Kerepesi Lénárd 

fül-orr-gégész és audiológus főorvos
Cegléd, Ady Endre utca 20. , Tel: 53/310-176

Cegléd, Múzeum utca 1.
(Bejárat a Kossuth F.u.felől) , Tel: 70/339-3969 

Egy év telt el azóta, hogy Cegléd központjában, a Kos-
suth Ferenc utca és a Múzeum utca sarkán megnyilt  a 
MEd-Hom Bt. második Hallás (gondzó) centruma.

PR-cikk
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Amit a csicsókáról tudni kell!

A vastagbél sok funkciója mellett a legveszélyesebb toxikus 
anyagok tárházának számít. Az ember, mire betölti az 50 
éves kort, beleiben mintegy 5 kg mérgező hulladékanyagot 
tárol el. Ezek a toxinok a bélflóra káros átalakítása révén a 
rossz emésztést (rothadásos), székrekedést, rákos megbe-
tegedést, az immunrendszer működésképtelenségét okoz-
hatják. Előnyösen befolyásolja a bél pH-értékét és a széklet 
tömegét. Étrendbe épített inulin megszünteti a székreke-
dést, növeli a székletürítés gyakoriságát. 

A koleszterinszintet szabályozza, csökkenti a 
vérnyomást, csökken a patogén baktériu-
mok élettere, melyek következményeként 
csökkennek a májtoxinok, mérséklődik 
az élelmiszer-intolerancia, a baktérium-
összetevők csíraellenesek, ezért védnek a 
Campylobacter, Listeria, Staphylococcusok, 
Candida gombákkal szemben, helyreállítja a 
bélflórát, hatásos szív- és érrendszeri betegségek 

megelőzésére, gátolja a tumor fejlődését, ezért rákellenes 
hatása kítűnő, könnyedén alkalmazható a rákterápiában.

Gyermekkori élelmiszer-allergiák  
A gyermekkori élelmiszer-allergiák esetében megállapítot-
ták, hogy szinte kivétel nélkül a Lactobacillus, az Acidophilus 
és a Bifidobacteria törzsek lecsökkent számával egyidejű 
Enterobacteriaceae család túlfejlődése a kiváltó ok. Bélflórát 
helyreállító beavatkozásként müzlibe vagy dzsúszhoz ada-
golt inulinnal az élelmiszer-allergia megszüntethető.

Diabétesz esetében az inulin mint szénhidrát-energia-
forrás azért jelentős, mert a vércukorszintet tar-

tós fogyasztás esetén sem emeli. Az inulin 
metabolizációjához nincs szükség inzulinra, 

sőt az inzulinfüggőséget is csökkenti, s a 
vércukorszint beállítását megkönnyíti. Az 
inzulin mondhatni pufferszerepet tölt be 
az állandó vércukorszint megtartásában.

Termékinformáció az 
Egészség kuckóban!

Oláhné Margó 
06-76/504-546, +36-30/316-2443

www.egeszseg-kucko.hu

A csicsóka fő hatóanyaga az inulin növényi rostanyag, 
amely képessé teszi a szervezetet arra, hogy öngyó-
gyító tevékenységének maximumát érje el. 

PR-cikk
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