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Kerülje el az érszűkületet!

Mérlegelje az érkatasztrófák családi kockázatát, 
és ellenőriztesse érrendszerét szakorvosi vizsgá-
lattal! Szükség esetén kezeltesse magát világsza-
badalommal védett orvostechnikai eszközeinkkel 
a Humán Terápia Centrumban!

A kockázati tényezők sora hosszas. Minél idő-
sebb valaki, az öröklött hajlam is közrejátszhat, 
a magas vérnyomás, magas koleszterin szint, 
túlsúly is növeli a kockázatokat. A dohányzásról 
sem szabad elfeledkeznünk, mely közvetlenül 
roncsolja az érfal rugalmas rostjait, így merevvé, 
értágulatra és meszesedésre hajlamossá vál-
nak, megtöbbszörözik a kockázatot. Cukorbetegség velejá-
rója a kiserek károsodása. Ne várja meg, hogy görcsöljön, 
fázzon, fájjon, zsibbadjon, esetleg elszineződjön, kisebe-

sedjen a végtagja. Azt se, hogy mellkasi nyomása legyen, 
szédüljön, feje fájjon, látás-, beszéd-, esetleg memória za-
vara legyen! A műtéti megoldás is csak átmeneti, ráadásul 
a kiserek károsodásakor leromlott állapotban vagy idősebb 
korban a műtéti kockázat miatt egyáltalán nem jöhet szóba. 

Ellenőriztesse érrendszerét Centrumunkban szakorvosi vizs-
gálatunkon most kedvezményesen: 

„Ketten egy áron” (10.000 Ft helyett 5.000 Ft/fő)
Vizsgálatokat végzi: Dr. Cserényi László - érse-
bész főorvos és Dr. Raskó Endre - érsebész 
főorvos

Ha szükséges, kezeltesse magát időben! A kezelés 
fájdalom- és mellékhatásmentes, rendkívül hatá-
sos módszer az érszűkület elleni harcban.

TAVASZI AKCIÓ! A kezelések árából 20.000 Ft, illetve 
40.000 Ft kedvezményt biztosítunk kezelésszámtól 
függően (2015. május 31-ig).

Humán Terápia Centrum 
Kecskemét, Horváth Döme Krt. 8.

76/322-993, 06-30/477-4259
www. humanterapiacentrum.hu

Magyarországon a szív és érrendszeri betegségek az 
összhalálozásnak több, mint a felét okozzák! A betegség 
felismerése és kezelése nélkül az érintettek 30%-a 5 éven 
belül meghal. Ez már több, mint aggasztó! Vajon Ön hol 
tart? Egészséges vagy csak tünetmentes stádiumban 
van, vagy már diagnosztizálható érbeteg?
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Az anyajegy szűrés fontosságáról

Anyajegy vizsgá-
latkor figyelünk az 
anyajegy méreté-
re, színére, alakjá-
ra, szimmetriájá-
ra és pigment szer-
kezetére. Azt, hogy 
ki kell-e venni egy 
anyajegyet, bőr-
gyógyász mondja 
meg többféle szem-
pont alapján. Gya-

nús egy anyajegy, ha nagyobb, mint 5mm és fekete vagy 
több színt tartalmaz, alakja aszimmetrikus vagy amő-
baszerű, vérzik vagy viszket és hirtelen elkezd nőni. Az 
anyajegyekből kialakulhat egy nagyon veszélyes bőrrák, 
a melanóma.  A melanóma néhány hónap alatt is átté-
tet képezhet, halálos kimenetelű lehet. A pigmentet ter-
melő, a bőr barnulását okozó melanocita sejtekből fej-
lődik ki. Kialakulásában egyik fő faktor az UVB sugárzás, 
de genetikai komponens szerepe is lehet a betegség 
megjelenésében. A melanóma a bőrfelszínen látható, 
általában erőteljesen pigmentált folt, vagy szövetszapo-
rulat. Lehet egyneműen fekete vagy vörös-barna-fekete-
fehér árnyalatok keveredhetnek benne. Kialakulhat ép 
bőrfelületen (ahol korábban nem volt anyajegy), illet-
ve egy régóta, akár születés óta (!) meglévő anyajegy 
rosszindulatúvá válásával is. 

Az elmúlt években egyre több fiatal (17-40 éves!!!)  
melanómás beteggel találkoztam. De természetesen 
még fiatalabb és ennél idősebb életkorban is növekszik 
a melanómás esetek száma. Számomra megdöbbentő, 
amikor egy nagyon fiatal emberen találok melanómát, 
főleg, ha olyan helyeken, ahol nem érte vagy minimális 
napsugárzás érte, pl. talp, lábujjak.

Az elmúlt 2-3 évben egyre több idősebb beteg jelent-
kezik a rendelőben szoláris keratózissal. Ez a bőrelvál-
tozás a napsugárzás hatására alakul ki a napfénynek 
kitett bőrfelüleleten. Leggyakrabban arcon, főleg orron, 
fülkagylón, homlokon, hajmentes fejbőrön találkozom 
szoláris keratózis megjelenésével. Ez egy rákmegelőző 

állapot. Ha nem kezeljük pl. kryoterápiával vagy műtét-
tel, bőrrák fejlődik belőle. 

Nagyon fontosnak tartom a fényvédőkrémek, naptejek 
használatát. 15-ös faktorúnál kevesebb faktorszámú 
naptejet én nem szoktam javasolni. Ha barnább a bő-
rünk, kevés, világos és apró anyajegyünk van, 11 óra előtt 
és 16 óra után tartózkodunk a napon, akkor 15-ös vagy 
30-as faktorú naptej használata is elég (anyajegyektől 
és a környezetei körülményektől függően).

Ha világos bőrű és hajú, ha gyerek, ha sok és nagymé-
retű, sötétszínű anyajegye van, ha szabadban dolgozik, 
használjon 50-es faktorú naptejet, ami az UVB és UVA 
sugarakkal szemben is véd.

Jó tanács: Évente nézessük meg anyajegyeinket! Ha 
nagyszámú anyajegyünk van, akkor félévente. Ha válto-
zást észlelünk egy anyajegyen, szemölcsön vagy egy új 
dolgot fedezünk fel bőrünkön AZONNAL bőrgyógyász-
hoz kell fordulni!

Dr. Polyák Brigitta
bőrgyógyász főorvos

Egészségünk fenntartásához hozzátartozik az éven-
kénti bőrgyógyászati vizsgálat. Ilyenkor a bőrgyógyász 
egy dermatoszkópnak nevezett eszközzel átnézi az 
anyajegyeket, szemölcsöket, foltokat és mindenféle 
kiemelkedést, hámlást és eltérést a bőrünkön.

PR-cikk



6. Életmód-Egészség Magazin

Fagyi fesztivál után, fagylalt szezon előtt

A puncs-csokoládé-vanília-eper kvartettjéből, már év 
óta kikacsingat a hazai fagylaltkészítők zöme. Külföldi 
példa hatására új trendek és irányvonalak jellemzik ezt 
a népszerű nyári élelmiszert is. A fagylalt lovagok, (áll-
szakemberek) egy része töretlenül hisz a külföldi „vödrös” 
kényelmi (por) alapanyagokban, a  szakma legjava pedig 
állítja a saját készítésű elsősorban hazai és természetes 
alapanyagból, frissen készített hideg édesség az igazi. 
A honi sokszínű kínálat megkóstolására kiváló alkalmat 
nyújtott a kora tavaszi budapesti fagylaltfesztivál is. Azon-
ban mindenkinek érdemes elgondolkodni azon, hogy a 
nyári ízörömet, ne kövesse üröm! 

„Enni Öröm”- tartja az ősi mondás. De így van-e ez még 
manapság is, vagy túlélőkönyv kell a mai fagylalt fogyasz-
tóknak. Ma már például nem titok, legfeljebb kevéssé han-
goztatott tény hogy az elmúlt években végleg megbukott a 
közel fél évszázados hipotézis az egészségesnek kikiáltott, 
olcsó  hidrogénezett növényi zsírokról és a szójáról.

De nézzük, miből áll egy jó minőségű, magas élveze-
ti értékkel bíró hagyományos csoki fagyi? Friss tojásból, 
állati tejszínből, kakaóporból, csokoládéból, (nem fekete 
festékből) mézből, vagy cukorból (lehet nyírfa is). Mint tud-
juk a mai élelmiszeripar bűne, hogy a minőség helyett 
a mennyiséget hangsúlyozó étrend követésére ösztönöz, 
mindenféle marketing eszközökkel (pl. „egyet fizet, kettőt 
kap”). Nézzük akkor most miből áll ezzel szemben egy 
poralapú először, relative  olcsó csoki fagyi, mely az ak-
ciókban részt vesz. Tojás porból, hidrogénezett növényi 
tejszínből, kakaópor helyettesítőből, bevonó masszából 
(műanyag csokoládéból) méz vagy cukor helyett, olcsó 
aszpartam (fejlett országokban évek óta betiltott) tartalmú  

édesítőszerből, ízfokozóból, térfogat növelőből, állomány-
javítóból, emulgeáló és tartósító szerből. 

Az ”állfőzött” porból, két négyzetméteren készült vagy 
szállított, színes, díszített, átlátszó tégelyből, magasan 
kiemelkedő pláza fagyik, szivárvány színekben hirdetik 
a sokféle kész paszta, aroma és festék mindenhatósá-
gát, mely bizony nem marad következmény nélkül. Ezen 
anyagok súlyosan terhelik szervezetünket, drágán meg 
kell érte fizetnünk majd. Duplával- felárral! Főleg a fiatal 
gyermekek védekezésre még kevésbé képes szerve-
zetét, kezdi ki hamar, ez az áll kézműves hidegnyalat. 
Rendre allergiás reakciókat mutatva, pl. idegrendszeri, 
(hyperaktivitás) bőrkiütéses, ismeretlen eredetű piros 
hámló foltocskák, vagy emésztőrendszeri, (puffadás, gör-
csök stb..) panaszok formájában. A gyanútlan, lelkiisme-
retes szülő orvostól-orvosig viszi a csemetéjét, majd elke-
seredetten vagyonokat költ orvosságokra, kezelésekre. A 
megelőzés olcsóbb lenne, csak módszeres odafigyelést, 
tanítást  igényelne. Válasszuk a hazai eredeti alapanyag-
okból készülő, tényleg kézműves hagyományos kímélő 
technikával készülő fagylaltok világát. Ezek inkább a tiszta 
ízek, nem „photoshopolt” színek,  természetes anyagok, 
egészséges eszméjét képviselik. Bizony tejből, tejszínből, 
tojásból, csokoládéból, málnából, eperből, pisztáciából, 
mogyoróból, dióból, friss fűszerekből is lehet varázslatos 
ízvilágú fagylalt különlegességeket készíteni, ez bizony 
munka és szaktudás igényes feladat. Jó példa erre a 
világszerte ünnepelt négyszeres olasz fagylalt világbaj-
nok, aki természetes alapanyagokból előállított díjnyertes 
tejszínes málna fagylaltját, tavaszi fűszerrel bolondította, 
csoki fagyiját a legkiválóbb Chuao csokiból készítette, le-
vendulával illatosította kékáfonya kompozícióját, s eredeti  
kakaóbab darabokkal turbózta meggyes csoki fagyiját.

Lajos Mary
Magyar Cukrász Iparosok Országos 

Ipartestületének elnökségi tagja
Békebeli Cukrászat, Cegléd

Őszintén a hazai fagylalt kínálatról.
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A masszázs hatásai

•  Serkenti a vérkeringést: A masszázs javítja a vér- és nyi-
rokkeringést, erősíti az immunrendszert, elősegíti a sa-
lakanyagok kiválasztását, szabályozza a hormonház-
tartást, és csillapítja a fájdalmat.

•  Elősegíti a pihentető alvást: A masszázs ellazítja a fe-
szült izmokat és nyugtatóan hat az idegrendszerre.

•  Enyhíti a stressz hatásait: A masszázs aktiválja a para-
szimpatikus idegrendszert, feloldja az izmok akaratlan 
feszülését, lehetővé teszi a normális szívritmus, kerin-
gésrendszer helyreállását.

•  Fokozza a relaxációt: A masszázs hatására gondolata-
ink, érzéseink letisztulnak.

•  Enyhíti a fájdalmakat: A masszázs segíti a fájdalmat 
előidéző állapot megszüntetését. Az agyat endorfin 
kiválasztására készteti, ami gyógyszerek használata 
nélkül enyhíti a fájdalmakat.

Jótékony hatásai vannak a bőrre
A fogások alkalmazása hozzájárul a szövetek jobb táp-
anyagellátásához, élénkül a sejtek anyagcseréje, fokozó-
dik a bőr méregkiválasztása és hozzájárul a szervezet 
hőszabályzó folyamatainak kiegyensúlyozott működésé-
hez. A lávaköves masszázs pozitív hatását főleg a vér-
keringés serkentésében, a nyirokkeringés javításában, 
méregtelenítésben, izomlazításban fejti ki, enyhíti az ál-
matlanságot és rendkívül jót tesz a bőrnek. A lávaköves 
masszázs egyfajta pozitív életenergiával tölt fel.

Az indiai fejmasszázsról (CHAMPISSAGE )
Stressz-, és feszültségoldó. Élénkíti a vérkeringést, erősíti 
az immunrendszert, ellazítja a görcsös és fájó izmokat, 
megnyugtat. Eltávolítja a szennyező anyagokat a sejtek-
ből és friss oxigént juttat a sejtekbe. Hatásosan kezeli a 
fejfájást, migrént és az álmatlanságot.

Tóth Csaba, szakképesített gyógy- és sportmasszőr
Tel.: 06-30/303-5805

Köztudott, hogy a legtöbb fájdalom a test lágyszövetei-
ből ered. Kimondhatjuk, hogy a masszázs egyre inkább 
az egészséges élemódhoz való elkötelezettség fokmé-
rője. A masszázs a keringés javításával segít eltávolítani 
a méreganyagokat és egyéb anyagcsere termékeket. A 
masszázs által izmaink és elménk is egyaránt ellazul 
oldva a testünkben felhalmozódott stresszt.
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14. Drogmentes Magyarországért Maraton

Immár 14. alkalommal fogjuk körbefutni az országot, és 
változatlanul az a célunk, hogy a lehető legtöbb ember-
hez juttassuk el a drogmentesség üzenetét.

A Drogmentes Magyarországért Maraton Magyarország 
legnagyobb drogellenes rendezvénye. A 42 napos or-
szág körüli futás 2.100 km-es távján 320 települést érint 
iskolai drogfelvilágosító előadásokkal, drogfelvilágosító 
füzetek osztásával, drogellenes aláírásgyűjtéssel és talál-
kozókkal a települések, a rendőrség és az iskolák veze-
tőivel. A Maraton hírességek bevonásával szervezett nyil-
vános rendezvényekkel és média megjelenésekkel viszi 
el a drogmentesség üzenetét fiataloknak és időseknek 
egyaránt. 

Pedagógus visszajelzések a programunkról

„A Drogmentes Magyarországért Maraton nagyon szép, 
követendő kezdeményezés. Segíti a fiatalokat értelmes 
életet élni, kerülni a káros szenvedélyeket. Az előadók 
gyermekközpontú, színes előadása jó példákat mutatott. 
Köszönet az önzetlen segítő munkáért!”

F. Gy. – Bihartorda

„Üdvözlöm a kezdeményezést. Összefogja a fiatalokat 
és példaként szolgál az eltévedteknek. Segít kilábalni a 
bajból. Jó hangulat alakult ki, örömmel vesznek részt a 
tanulók a futásban, jövőre veletek ugyanitt!”

B. J. - Biharnagybajom

„A Drogmentes Magyarországért Maraton munkatársa-
inak munkáját fontosnak és hasznosnak tartom, mert 
tanulóink megismerhetik a veszélyforrásokat, a káros ha-

tásokat. Hiteles emberek által ismerkednek meg a veszé-
lyekkel. Szeretnék minél több ilyen lehetőséget.” 

H. I. - Nagyrábé

Ha érdekli, hogyan csatlakozhat a Maraton programjá-
hoz, vagy szeretné, ha előadást tartanánk az iskolájá-

ban, keressen minket a következő elérhetőségen:
Péter Melinda

csatlakozas@drogmentes.hu
Tel.: 06 70 408-9112

A Maraton pontos útvonala az alábbi linken található: 
drogmentes.info/ut

Az Együtt egy Drogmentes Magyarországért Mozgalom 
folyamatos drogfelvilágosításról is gondoskodik 

Az Alapítvány folyamatosan drogfelvilágosító füzetek ki-
osztásán fáradozik, amiből évről évre több százezer pél-
dányt juttatunk el a magyar fiataloknak, hogy elérjük őket 
üzenetünkkel, mielőtt a drogok érik el őket.

Évek óta rendkívül szoros és sikeres együttműködésben 
tevékenykedünk az amerikai székhelyű, nemzetközileg 
is elismert Drogmentes Világért Alapítvánnyal (Drugfree 
World Foundation), amely szervezet professzionális 
drogfelvilágosító anyagait használjuk. Ezeket az anyago-
kat nagy gonddal alakították ki, hogy a fiatalok számára 
emészthető és közérthető nyelvezettel valós adatokat 
tartalmazzon a drogokról. Ezért például a felvilágosító 
filmekben olyan fiatalok mondják el történeteiket, akik 
maguk tapasztalták meg a drogokat és óva intik fiatal 
társaikat, hogy ők is erre az útra tévedjenek.

Együtt dolgozunk tanárokkal, professzionális oktatócso-
magjainkat bárkinek igény szerint elküldjük, ha drogfelvi-
lágosító előadásokat szeretne tartani a diákjainak. Taná-
csokért és segítségért is bátran fordulhat hozzánk bárki, 
aki magáénak érzi a drogmegelőzés problémáját.

A fiatalokhoz intézett, a drogmentes életről szóló üze-
netünket a sporttal kötjük össze, illetve rendszeresen 
kreatív pályázatokat hirdetünk a magyar iskolák között, 
ahol a fiatalok rajztehetségüket és kézügyességüket 
mérhetik össze.

Az alapítvány munkáját több tucat önkéntes segítő támo-
gatja és tartja életben immáron több mint egy évtizede és 
eredményeinkre nagyon büszkék vagyunk.

drogmentes.info
drogmentes.hu

A 14. Drogmentes Magyarországért Maraton április 11-
én megkezdi a 42 napos országfutását a drogok ellen.
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Kecsketejes, gyógynövényes szappanok PR-cikk

A Legenda Szappanműhely 2011-ben alakult, azóta fo-
lyamatosan készítünk kecsketejes, gyógynövényes há-
ziszappanokat.  A kézzel való gyártás során hagyo-
mányos, nagyszüleink által is ismert eljárásokat alkal-
mazunk. Célunk, hogy természetes alapanyagokból 
egészséges tisztálkodási szereket állítsunk elő, és eze-
ket minél több emberrel ismertessük meg. 

A kecsketejet egy környékbeli farmról szerezzük be, 
ahol a természettel harmóniában tartják a jószágokat, 
a gyógynövények nagy részét mi magunk termesztjük. 
Házi szappanjaink több éves tapasztalataink alapján 
nagyon jók száraz bőrre is, a természetes összetevők-
nek köszönhetően táplálják, regenerálják azt. A kecs-
ketejnek fertőtlenítő, immunerősítő hatása van, több 

pikkelysömör-
ben, ekcémá-
ban, aknés 
bőrben szen-
vedő vásárlónk 
megelégedés-
sel használja 
évek óta. 

Használható, 
zsí   ros, korpás 
haj esetén, 
hajkondicioná-
lásra, ráncos bőrre ránctalanításra, reumára, ízületi 
és gombás panaszokra. Illóolaj tartalmuk révén több 
szappanunk aromaterápiára is használható, de van-
nak illóolaj-mentes készítményeink is. Szappanjainkat 
gyermekek és kisbabák is nyugodtan használhatják. 

Kínálatunkat megtekintheti webshopunkban: 
www.szappanmuhely.hu

Legenda Szappanműhely, 
Kecskemét, Fáklya utca 6. 

06-70/9422116, 06-20/3443921, 
szappanmuhely2013@gmail.com

A természetes alapanyagokból álló szappan az 
általános szappanokkal ellentétben növényi olaja-
kat tartalmaz. Nem képez ugyan túl sok habot, de 
tisztító hatása ugyanolyan jó, mint a szintetikus hab-
képzőkkel dúsított nagyüzemi szappanoké, és nem 
szárítja a bőrt sem. Enyhén lúgos pH-ja miatt tartósí-
tószert nem igényel.
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Zabot minden nap, mindenkinek!

A zab mostanában ismét hatalmas népszerűségnek 
örvend: az egészségesen táplálkozók, diétázók kony-
hájában biztosan ott van egy jó adag zabpehely vagy 
zabliszt. De mit is kell tudni a zabról?

Táplál, és betegségek ellen is kiváló
A zabot ősszel takarítják be, ám az év többi időszaká-
ban is fellelhető. Rostban és tápanyagban gazdag, en-
nek pedig az az oka, hogy bár hántolják, ezzel azonban 
nem távolítják el a csírát és a korpát. A zabban található 
rost csökkenti a koleszterinszintet, ezért is érdemes fo-
gyasztani. De szív- és cukorbetegségben szenvedők-
nek, magas vérnyomással küzdőknek is hasznos fegy-
ver a betegségek ellen.

Vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag
A zabban található B1- és E-vitamin, vas, kálium, mag-
nézium és mangán is. Antioxidáns-tartalma is magas, 
fogyasztása csökkenti a szív- és érrendszeri betegsé-
gek kockázatát, sőt, a zabban található szelén az E-vi-
taminnal együtt csökkenti az asztma és a vastagbélrák 
kialakulásának kockázatát. A változókorban is sokat 
segíthetnek a zabtartalmú ételek, ezek ugyanis kiválóak 
érelmeszesedés, magas vérnyomás és magas kolesz-
terinszint ellen.

Fogyókúrázóknak is tökéletes
100 g zabpehelyben 386 kalória van, egy reggeli zabká-
sához ennek a fele bőven elég. A zab a vércukorszintet 
is stabilizálja, nem emeli meg annyira, mint például a 
kenyérfélék vagy akár a rizs. A zabpehely vízben nem 
oldódó rostforrás. Mindazzal a számos pozitív tulajdon-

sággal rendelkezik, amivel a rostok. A vizet magához 
vonja, megduzzad, kitölti a beleket, hosszú ideig telt-
ségérzetet biztosít. Energiaszegény étrendben is kiváló-
an alkalmazható. Csökkenti a koleszterinszintet, érvédő 
hatású, és egyenletesebb vércukor-emelkedést biztosít. 
Egy pohár joghurtba 2 teáskanál zabpehely ideális tízó-
rai és ezzel már tettünk egy kis lépést az egészségünk 
megőrzéséhez.

Így fogyaszd
A zabliszt kiválóan helyettesíti a sima lisztet, a zabpehely 
pedig a reggeli zabkása mellett számos süteménybe, 
fogyókúrás édességbe használható. Ha reggel zabká-
sát készítesz, az íznek csakis a képzeleted szabhat ha-
tárt. 1 csésze - 4-5 deka - zabpelyhet főzz meg kétszeres 
mennyiségű vízben, esetleg tejben, és még melegen 
ízesítsd ízlés szerint. Édesítheted mézzel, de tehetsz 
bele csak gyümölcsöket: banánt, almát, erdei gyümöl-
csöket, de a magok, aszalt finomságok, sőt, a mák és 
a kókusz is nagyon finom ízt adnak neki. Nincs is ennél 
tökéletesebb reggeli! 

life.hu

Ha szuperélelmiszerről van szó, legtöbbünknek az 
olyan extra dolgok jutnak az eszébe, mint a quinoa 
vagy a gojibogyó, ám a zab méltán megkaphatja 
ugyanezt a jelzőt. Hogy miért? Most megtudhatod!
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Tavaszi szépségápolás

Bőr: Nyáron több látszik a bőrünkből, de biztosan nem 
akarunk hámló, száraz bőrt mutogatni. Egy kis segítség a 
szebb bőrért a zabpelyhes fürdő. A vízbe áztatott zabpe-
helyből olyan ásványi anyagok oldódnak ki, amelyek bőr-
nyugtató és bőrápoló tulajdonságokkal rendelkeznek. Egy-
szerűen tegyünk egy bögrényi zabpelyhet egy öreg haris-
nyába, kössük össze, és dobjuk egy kád forró fürdővízbe. 
Némileg felturbózhatjuk a dolgot, ha a zabpehelyhez egy 
kis mézet és egy fél deci tejport keverünk. A relaxációt elő-
segítendő adhatunk hozzá levendula- vagy mentaolajat.

Arc: Arcunk testünknek az a része, ami leginkább ki van 
téve az elemeknek, a hidegnek és a szélnek. Felfrissíthet-
jük bőrünket egy hámlasztó és revitalizáló maszkkal. Az 
otthon található szerek közül a méz a legjobb hidratáló 
anyag. Használhatjuk magában, vékony rétegben az ar-

cunkra kenve, és pár 
perc után lemosva, de 
elkeverhetjük egy kis 
tejjel is. Agyaggal ke-
verve arcmaszkot ké-
szíthetünk belőle.

Ajkak: Az ajkak bőre 
vékonyabb és érzéke-
nyebb, mint az arcun-
ké, mégis gyakran ki-
maradnak a hidratá-
ló, nedvesítő kezelé-
sekből. Ha a megszokott ajakbalzsamunkat szeretnénk 
egy kicsit feldobni, használhatunk egy kis mézet, vagy el-
készíthetjük saját balzsamunkat.

Kezek és lábak: A rendszeres hidratálás, krémezés nagyon 
fontos. Olyankor érdemes kezelni a kezünket, amikor egy 
ideig nem használjuk, például tévézés vagy lefekvés előtt. 
A lábakra ugyanez érvényes, egy jó lábáztatás után egy 
hatékony hidratálószer olcsóbb, mint pedikűrhöz menni.

femina.hu

Úgy látszik, hogy megérkezett az igazi tavasz. Ruha-
tárunk mellett itt az ideje bőrünk, hajunk felfrissítésé-
nek, felkészítésének a nyárra, amikor sokkal többet 
látni belőle, mint a mindent jótékonyan eltakaró téli 
ruhák alatt. 
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Kedves Vendégeink!

Gratulálok Önnek, hogy jogosultságot nyert a Megbízható 
Cégek 2015 Tanúsítványára. Azoknál a cégeknél, amelyeknél 
nem talál a rendszer negatív véleményt, jogosultságot nyer-
nek a tanúsítvány átvételére, ami elismeri, hogy: 

A CEGLÉDI ANNA SZÉPSÉG- ÉS 
EGÉSZSÉGMEGÖRZŐ CENTRUM

• kifogástalan minőségű 
   szolgáltatás nyújt,
• tökéletes a hozzáállása az ügyfelekhez,
• tisztességes üzletvitelt folytat.

A tanúsítvány egyrészt az ügyfelekhez való becsületes hoz-
záállás, másrészt az etikus és tisztességes cégvezetés ékes 
bizonyítéka (Fogyasztók Véleménykutató Központ).

Örömünkre szolgál, hogy egy új szolgáltatást vezethetünk be 
szalonunkba, melyről itt olvashatnak.

Q kapcsolt YAG lézer
A Q kapcsolt YAG lézer speciális hullámhosszú fényt bocsájt 
ki magas csúcsenergia pulzussal. Ez a fokozott energiasűrű-
ségű fénynyaláb (6 milliszekundum ideig) akadály nélkül ha-
tol át a világos bőrön, a sötét színben (sötét színű festékben) 
azonban maximálisan elnyelődik, kölcsönhatásba lépve a 
pigment tartalmú sejtekkel. A melanin, illetve a sötét színű 
tetováló festékek egyaránt képesek elnyelni ezt a lézerfényt. 
A Q-YAG lézer Q-kapcsolt üzemmódban képes a tetoválá-
sokat eltávolítani, hegesedés nélkül. A lézer máshogyan hat 
különféle színű festékekre, egyes festékekben a kettős kötése-
ket bontja fel, másokban fragmentál és a falósejtek számára 
hozzáférhetővé teszi a festékanyagokat. Ezután a pigment 
darabkák a makrofágok emésztő tevékenységének segítsé-
gével, illetve a nyirokrendszeren keresztül kiürülnek.

Összességében elmondható, hogy a Q kapcsolt YAG lézer 
segítségével egyszerűen szabadulhat meg a kezelt személy 
a már nem kívánt tetoválásoktól, májfoltjaitól, és az orvos által 
diagnosztizált-körömgombájától! Az óvintézkedések betartá-
sával pedig mellékhatásoktól mentes lesz a kezelés.

Anna Szépség- és Egészségmegörző Centrum
Cegléd, Szent Imre herceg u. 40.

Tel.: 53/318-360, 06-20/358-3192

Szeretnénk Önöknek köszönetet mondani, hogy azon 
néhány vállalkozás közé tartozunk az országban, 
amely elnyerte az alábbi kitüntető címet:

PR-cikk
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A víz gyógyító ereje PR-cikk

Testünk 70%-át víz alkotja, amely hozzájárul a szervezet 
egészséges működéséhez. Ha lúgos vizet fogyasztunk, 
a test savas tendenciája fokozatosan egy lúgos irányá-
ba mozdul el. Szervezetünk legfontosabb testnedvei is lú-
gosak. Pl.: nyál, epeváladék, hasnyálmirigy-váladék stb.

Pár gondolat a lúgos vízről:
•  PH értéke: 8,5-9,5 között van. Ez egy jóízű klór és szeny-

nyeződés nélküli szűrt, lágy víz. 
•  Ha valaki folyamatosan és elegendő mennyiségben, 

napi rendszerességgel fogyaszt lúgos vizet, hidratálja a 
testét, megtisztítja a vastagbelét. A vastagbél szívja fel 
a vizet és az ásványi anyagokat. 

•  Ez kedvezően hat a méregtelenítésre, ezáltal csökken-
het a testsúlya. 

•  Lassítja az öregedést – mivel a víz lecsökkenti a sza-
badgyököket, amik az oxidációt és a korai öregedést 
okozzák. 

•  Csökkenti az ingerlékenységet, általánosan feljavítja a 
felnőttek, illetve a gyermekek egészségi állapotát.

Öntsünk tiszta vízet a pohárba! Igyunk KANGEN vizet!

Mi is az a Kangen víz?
A Kangen víz, egy berendezés által normál csapvízből 
szűrt és átalakított elektrolízisvíz, amely szervezetünket 
támogató lúgos és antioxidáns hatásával vívta ki a világ 
elismerését. 

Lúgos, antioxidáns, sejthidratáló, teljesen tiszta víz.  A 
szervezetet visszaállítja annak egészséges állapotába 
azáltal, hogy segíti megkötni a szabadgyököket, hidratál 
és lúgos épp úgy, ahogy a vérünk, sejtjeink is.

A Kangen berendezés tiszta, lúgos ásványi vizet ad a 
szervezet számára úgy, hogy a szervezet számára fontos 
ásványi anyagok a vízben maradnak, de a szennyező-
dések, klór, hormonok és egyéb nem kívánatos anyagok 
kiszűrésre kerülnek. 

További információ: 
Székely Zsolt

Országos Természetgyógyász Napok szervezője
www.countypress.hu

Köztudott, hogy a napi vízfogyasztás 2-3 liter kellene, 
hogy legyen. Az életkor, testsúly, hőmérséklet, fizikai 
aktivitás és az egészségi állapot befolyásolja a szük-
ségletet, így az irányadó vízfogyasztási értéket.
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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 megőr-
zésének szerves részét alkotja e terület erőssége. Keve-
sen ismerjük saját testünket, ezért annak sem vagyunk 
tudatában, hogy a hüvelyünk tartópillérként funkcionál 
a kismedencében. A hüvely erőssége különböző alhasi 
szervi süllyedések, mint hólyagsérv, húgycsősérv, hüvely-
sérv, méhsüllyedés, végbélsérv, hüvelyi fertőzések, gom-
básodás-folyás, bakteriális fertőzések, vizeletcsepegés 
megelőzésében, illetve ezek megszüntetésében játszik 
fontos szerepet. Ezen kívül természetesen az örömteli 
szexuális élet megélésében és a baba könnyebb 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 csordo-
gált-e a hüvelyedből víz? Ha ezekre a kérdésekre igen a 
válaszod, sajnos a hüvelyed izomzata leépülés fele ha-
lad, 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?
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Kancsalság gyermekkorban

Ez jelenti a veszélyforrást, ugyanis a gyermekek fo-
kozatosan tanulnak meg látni. Ennek előfeltétele, 
hogy egyik szemen se legyen fénytörési hiba és 
a két szem ugyanarra a pontra fixáljon. Ha ezek-
ben eltérés van a látás tanulásának a folyamata 
akadályozott, s ha nem avatkozunk be idejében 
és túllépjük a hat éves kort, a látás már nem ja-
vítható, tompalátó marad a szem.

Az újszülött kezdetben csak foltokat lát, 
látásélessége fokozatosan javul. A cse-
csemők hat – hét hónapos korukra ta-
nulják meg, hogy a két szem együtt mo-
zogjon, addig sokszor „elkalandozik” az 
egyik vagy másik szem. A kisgyermek 2 éves 
korában fog olyan élesen látni, mint egy fel-
nőtt. A szülő otthon is ellenőrizheti gyermeke 
látását a védőnő illetve a szemorvos utasítá-

sai szerint ,de legkésőbb 3 éves korban akkor is meg kell 
mutatni a gyermeket szemorvosnak, ha a szülő úgy véli, 
gyermeke jól lát.

Fontos tudni, hogy a kancsalság minden életkorban kóros. 
Csecsemőknél lehet bénulásos eredetű a kan-

csalság, de szürke hályog és daganat is okoz-
hatja. Mindhárom esetben műtét szükséges.

Ha a kancsalságnak csak a gyanúja is felme-
rül szemorvoshoz kell vinni a gyermeket, hogy 
idejében kiszűrhetők legyenek az elváltozá-
sok és szükség esetén megkezdjék a gon-
dozást. A szemüveg viselése gyakran együtt 

jár a jól látó szem letakarásával, aminek 
az a célja, hogy a gyengén látó szemet 
megtanítsuk látni, rákényszerítsük a fi-
xálásra. A kezelés sokszor évekig tart, 

próbára téve a szülő és a gyermek tü-
relmét. De a javuló, illetve a kezelés vé-

gén a tökéletes látás minden fáradságot 
megér. 

Dr. Clemens Dóra 
szemész szakorvos

Kancsalságról beszélünk, ha két szemünk nem tud 
ugyanarra a pontra nézni. Ha a két szem „nézővonala” 
nagyon eltér egymástól, laikus számára is feltűnő az ál-
lapot, ha csak kicsi az eltérés – rejtve maradhat.

PR-cikk
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A legkedveltebb női sportok

Futás
A futáshoz, kocogáshoz elengedhetetlen megfelelő futó-
cipőt választani. Aki nagy súlyfelesleggel rendelkezik, ne 
kezdje futással a kilók leadását, mert ezzel a mozgás-
formával túlterhelheti ízületeit. Sokan a monotónia miatt 
nem kedvelik a kocogást, pedig igazán stresszűző sport, 
kitisztul és megnyugszik az elme. Egy zsebben könnyen 
elrejthető mp3 lejátszóval pedig kedvenc zenénket is ma-
gunkkal vihetjük. A zeneszámokat úgy válogassuk össze, 
hogy a futáshoz megfelelő ütemmel rendelkezzenek, ez 
a teljesítményünket is javítja.

Step és dance aerobik
Az aerobik órákon dinamikus zenére a megfelelő izmo-
kat megdolgoztató lépésekből álló egyszerű koreográfiá-
ra mozognak. Előnye, hogy szakember felügyelete mellett 
végzik a mozdulatokat, akinek gondja van arra, hogy 
minden izmot alaposan megdolgoztasson. Nem igényel 
koncentrációt, az oktató mozdulatait csak le kell másolni, 
ami lehetővé teszi, hogy megállás nélkül mozogjunk az 
óra végéig. A step aerobik esetében egy alacsony step 
pad is fokozza az izmok munkáját.

Kerékpározás/spinning
A városban sajnos sokszor kell megállni forgalmi okok 
miatt, ezért nincs hely igazán a megfelelő terhelés eléré-
séhez. Aki kerékpáron szeretné megmozgatni testét, leg-
jobb, ha a város széle felé veszi az irányt, valamelyik ke-
rékpárúton, ahol megállás nélkül lehet hajtani a pedált. 
Aki ragaszkodik a mozgás adta előnyökhöz vásárolhat 
szobabiciklit, de aki igazán látványos eredményt szeretne 

tapasztalni, az a spinning órát próbálja ki. A spinning lé-
nyege, hogy csoportban, zenére, oktató vezényletével te-
kernek külön, erre a célra kialakított spinning kerékpáron, 
megfelelő testtartásban. Megterhelő, de igazán hatásos 
edzésforma.

Pilates
A módszert a német Joseph Pilates alapította a huszadik 
század elején. Ötvözi a keleti és nyugati mozgáskultúra 
elemeit, nagy hangsúlyt fektet a gerinc stabilizáló izmai-
nak erősítésére és a speciális légzéstechnikára. A pilates 
célja a test és lélek egységének megteremtése.

Úszás
Az úszás megmozgat minden izmot, nem terheli az ízü-
leteket, jó hatással van a gerincre, de sokan unalmasnak 
tartják és nyűgként élik meg az edzés utáni hajmosást, 
hajszárítást, öltözködést. Aki nem rajong annyira e moz-
gásformáért, hogy heti kétszer hódoljon neki, legalább 
nyáron törekedjen arra, hogy strandoláskor megdolgoz-
tassa testét a mélyvízben.

Jóga
Több változata is ismert, nyugaton először a hatha jóga 
vált népszerűvé. A jóga megmozgatja a test összes iz-
mát, fejleszti az erőnlétet, hajlékonyabbá tesz, ellazítja, 
megnyugtatja az elmét.

Hastánc
Igazán nőies mozgásforma, fizikai és szellemi ellazulást 
eredményez a keleti dallamokra végzett tánc. Nevével el-
lentétben egyáltalán nem csak a has mozog, az összes 
izom dogozik, ezért a törzs izmai mellett a karok, lábak, 
de még a nyakizmok és az intim izmok is megerősödnek. 
A táncoz szükséges, ne nem elengedhetetlen a hangsú-
lyos lépésekre megcsörrenő, kerek fémlemezkékkel díszí-
tett lapszoknya és a fátyol.

debmedia.hu

Ha még nem tudod, melyik mozgásforma lenne ked-
vedre, próbálj ki néhányat az alábbiak közül. Ha meg-
találod azt a sportot, amelyben igazán örömöd leled, 
minden alkalmat megragadsz majd, hogy csinál-
hasd, így nem fog gondot okozni alakod megtartása.
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Mindent a gerincjógáról PR-cikk

Mindezekre megoldást nyújt a gerincjóga. A Gerincjóga 
célja a fizikai test egészségének helyreállítása, elsősor-
ban a testtartás javításával: a helyes tartás nem csupán 
a mozgásszervi problémák gyógyításának alapfeltétele, 
de a megfelelő légzés elsajátításának is. 

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

A harmadik fő terület a stressz oldás, 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 fe-
szültségek és elindul a testtudat eddig nem tapasztalt 
intenzitású fejlődése. 

A Gerincjóga célja az egészségmegőrzés, a megelő-
zés, 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 hajlé-
konyságodat, és a mély izmokat fejleszti, hanem meg-
nyugtató 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?
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Készíts tavaszi smoothie-t!

A smoothie (ejtsd: szmuszi, angol jelentése: sima) egy 
krémes állagú, gyümölcsből és/vagy zöldségből készített 
– édes vagy sós -  ital, amely éppúgy kiváló vitaminfor-
rás télen, mint nyáron. A turmixoktól elsősorban abban 
különbözik, hogy kizárólag növényi összetevőkből áll, hí-
gítása nem tejjel vagy joghurttal történik, hanem vízzel, 
de remek smoothie készíthető gabona és magtejek hoz-
záadásával is. 

Piros gyümölcsös smoothie
A gránátalma bogyós gyümölcsökkel kombinálva igazi 
főnyeremény! Vágd ketté és dobd bele a gépbe, adj hoz-
zá egy marék fagyasztott bogyós gyümölcsöt, és öntsd 
fel egy kis joghurttal! Ha kísérletezgető kedvedben vagy, 
akár egy kis gyömbért is vághatsz hozzá, amitől nagyon 
érdekes íze lesz.

C-vitamin smoothie
Ha legyengült az immunrendszered, vagy folyton fáradt-
nak érzed magad, próbáld ki ezt a vitaminos smoothie-t! 
Két narancsot, egy kis epret, fél citrom levét 
és egy banánt dobj bele a gépbe, és 
turmixold össze - akár egy kis mézet 
is csepegtethetsz hozzá.

Zöldséges-almás smoothie
Dobj be a turmixgépbe néhány spe-
nótlevelet, egy fél uborkát, mentát 
(amennyit szeretnél), két almát, fél 
narancsot és egy kis ananászt! Ha 
nem elég folyós a narancstól, nyu-
godtan önts hozzá plusz vizet. Ezzel a 
finomsággal garantáltan felpörgethe-
ted a reggeleket!

Felpörgető smoothie
Ha szeretnél egy kis 
plusz energiát, min-
d e n k é p p e n 
válaszd ezt a 
turmixot! Szük-
séged lesz két 
evőkanál ka-
kaóporra (lehe-
tőleg édesítetlen-
re), egy banánra, fahéjra 

és egy doboz joghurtra. Ha kicsit tartalmasabbra vágysz, 
szórhatsz bele zabpelyhet is, vagy egy kis kávét.

Édes mandulás smoothie
Másfél banánt turmixolj össze egy marék mandulával, 
két evőkanál kakaóporral és egy kis barnacukorral. Ízesít-
heted még vaníliaaromával, mézzel és fahéjjal is.

Gyömbéres-fahéjas smoothie
A gyömbér és a fahéj remek párost alkot. A gyömbérnek 
tisztító hatása van a bélrendszerre, a fahéj pedig gyulla-
dáscsökkentő, úgyhogy a tisztulásban a spenóttal kever-
ve tökéletes társunk lesz ez a smoothie. Hozzávalók: kis 
darab gyömbér, fél teáskanál fahéj, egy maroknyi spenót, 
egy pohár víz.

Áfonya-málna-szeder smoothie
Ha tavaszi kímélő kúráról van szó, az áfonya jó barátod 
lesz a benne lévő antioxidánsok és rostok miatt. Ahogy 
az áfonya, úgy a málna és a szeder is fantasztikus tisztító 
hatással bír, úgyhogy tegyünk bele mindegyikből egy-
szerre. Hozzávalók: másfél pohár gyümölcs: áfonya, mál-
na, szeder (fagyasztott is tökéletes), fél pohár kókusztej, 
egy pohár víz, kevés darált zabpehely.

Napsütötte reggel smoothie
A legjobbat teszel a regge-
leddel, ha ilyen narancsos 

smoothie-val indítod a napot. 
Feltölt energiával, és tele van 
olyan hozzávalókkal, amik a tisz-
tulásban is jó társaid lesznek. A 

legjobb, ha ezzel helyettesíted a 
reggelidet, szénhidrát és fehérje 

is van benne, úgyhogy teljes értékű 
étkezésként kezelheted. Hozzávalók: 
egy narancs húsával együtt, egy citrom 
húsával együtt, egy teáskanál kurkuma, 

egy ek. beáztatott köles, egy pohár víz.

Ha valamelyik összetevőt kevésbé sze-
retsz, akkor nemes egyszerűséggel 

hagyd ki belőle vagy helyet-
tesítsd egy kedvedre való 
hozzávalóval.

nlcafe.hu
gabonatej.hu

cosmopolitan.hu

Itt a tavasz, és szeretnél te is kirobbanó formába ke-
rülni? Akkor dobj össze egy isteni turmixot, ami rá-
adásul szuper egészséges is!
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Felhőtlen kikapcsolódás pároknak 
a Kelet varázslatos világában PR-cikk

Kelet varázslatos világában ezt 
megteheti. Egy olyan helyen, ahol 
párjával együtt egy női és férfi 
masszőr szinkronban masszíroz-
za, kényezteti a felfrissülésre vá-
gyó vendégeket. Párjával egyazon 
pillanatban élheti át ugyan azt az 
érzést, hisz a masszázs alkalmá-
val a két masszőr keze tökéletes 
szinkronban együtt mozdul a pár mindkét tagján. A hely 
kialakításának köszönhetően a párok egymás arcát lát-
hatják, így tekintetükkel a masszázs ideje alatt folyama-
tosan kommunikálhatnak, vagy éppen beszélgethetnek.

Az érkező vendégeket kávé, tea és üdítő várja, valamint 
zuhanyozási lehetőséget is biztosítunk. A teljes ellazu-

lás érdekében, a masszázs végeztével néhány perc 
relaxálásra is van lehetőség, halk zene kíséretében.

Négykezes masszázs: A masszázs ezen fajtáját a koráb-
bihoz hasonlóan szintén két masszőr végzi, de ez eset-

ben egy vendég részesül a párat-
lan élményt nyújtó masszázs örö-
meiben. Ez esetben is szinkron-
ban dolgozik a két masszőr keze 
és a tökéletes összhangról ta-
pasztalatuk gondoskodik.

Egyéni masszázsok: Svéd, Bam-
busz, Só, Pinda-Svéda, Lávaköves, 
arc és hát. 

Fájdalmas testrészek kezelése: Német Lux minőségű 
krémekkel.

Kiegészítő terápiák: Só, immunerősítés, terramagon+7 
mágnesterapis, Chi talp és gerinc, Magnapress, Infra 
jadeköves, Lnaform 3D test tréner.

Keleti Varázs, 06-20/661-5100

Próbált már párjával, barátjával, családtagjával 
olyan közös, feledhetetlen élményt nyújtó kikapcso-
lódáson részt venni, melynek testi, lelki és szellemi 
felfrissülés az eredménye?




