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Azt mondják van, 
amiről nem illik be-
szélni, pedig pont, 
hogy szükség len-
ne rá. Gyakran tit-
kolt és nehezen 
bevallott problé-
ma például a szülés 

utáni tágabb hüvely, 
inkontinencia vagy  

a hüvelyszárazság. Ezek 
mind nagyban megha-

tározzák a nők közérzetét, 
önbecsülését.

Az a tapasztalat, hogy a nők 
a fenti panaszokat nem merik bevallani még a nőgyó- 
gyászuknak sem, pedig megkeseríti hétköznapjaikat.  
A hüvely tágulása gyakori panasz a többször szült nők 
körében. Ez okozhat inkontinenciát, de nehezítheti az 
együttlétek élvezetét is, ami frusztrációhoz és elégedet-
lenséghez is vezethet. A hüvelyszárazság is hátráltatja 
az önfeledett együttléteket. 

Az intimlézeres technológia forradalmasította a hüvely-
szárazság, a stressz inkontinencia és süllyedéses 
panaszok gyógyítását. Az intimlézerrel a hüvely szűkít-
hető, feszesíthető a kollagénrostok képződésének 
köszönhetően. Az eddig csak műtéti úton kezelt prob-
lémákat, már diszkréten, 2-3 alkalommal fájdalom- 
és mellékhatás-mentesen lehet megoldani. A hatás 
minden korrekció esetében azonnali, de félév alatt még 
további javulás várható. A kezelések között 4 hét telik el, 
ami idő alatt mehet tovább az élet, a páciens nem esik 
ki a munkából.

Jó hír ez azoknak is, akik nem szeretnének vagy vala-
milyen betegség miatt nem szedhetnek hormonkészít-
ményt például a hüvelyszárazságra. Bizonyos süllye-
déses panaszokkal küszködőkön is segíthet ez az 
eljárás. A felhőtlen közös családi élmények és a házas-
társi együttlétek megérdemlik azt, hogy felismerjük  
a hátráltató problémákat, merjünk azokról beszélni és 
tegyünk ellenük.

Vágsélei Csilla Sára
A cikket a HírösLézer Központ támogatta.

CSAK FELSZABADULTAN!
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GYANÚS ANYAJEGYEK
Szinte mindenkin vannak anyajegyek, ezek a 
bőrön lévő jól ismert barna foltok vagy növe-
dékek. Több típusa van, vannak olyanok, ame-
lyek rosszindulatúvá válhatnak, ezt hívjuk 
melanomának, vagy festékes bőrdaganatnak. 
Bár nem túl gyakran fordul elő, de az óvatos-
ság mindenképpen indokolt.

Tulajdonképpen mindenkinek
érdemes lenne évente szűrő-
vizsgálaton részt vennie, de 
különösen fontos, hogy a leg- 
kisebb gyanú esetén orvos lássa. 
Az ilyen rosszindulatú daganatok 
gyakorisága az elmúlt 20 évben 
megháromszorozódott Magyar-
országon! Nemzetközi felmé-
rések igazolják, hogy míg  
a bőrgyógyász szakorvosok 
75-90%-os pontossággal ismerik 
fel a melanomát, addig más 
orvosok esetében ez általában 
20-40%, ezért mindenképpen 
bőrgyógyásznak kell megmutatni  
a gyanús anyajegyet. A felis-
merés valójában közelíti  
a 100%-ot, olyan értelemben, 
hogy az enyhén gyanús elválto-
zásokat is operálják, így gyakor-
latilag elérhető, hogy minden 
melanomát időben kivegyenek. 
Az időben és szakszerűen eltá-
volított melanoma esetén a gyógyulási arány gyakorla-
tilag 100%, egyébként viszont nagyon rosszak a kilátások. 
A biztosan jóindulatú anyajegyet csak akkor távolítjuk el, 

ha esztétikailag zavaró, vagy ha sérülésnek kitett helyen 
van. Esztétikai okból akkor érdemes belevágni a műtétbe, 
ha a heg várhatóan kevésbé feltűnő, mint az anyajegy volt. 

Ha valakinek sok vagy szabálytalan anyajegye van, évente 
ellenőriztetni kell. Kerülni kell a napégést. Érdemes olyan 
fényvédővel bekenni a bőrt a napozás előtt, amely UV-A és 
UV-B tartományban egyaránt véd és magas faktorszámú 
(30 felett). Teljesen ártalmatlan festékes elváltozás ugyan-
akkor az időskori szemölcs, mely a kor előrehaladtával nagy 

számban jelentkezhet. Az anya-
jegytől és a melanomától való 
elkülönítés szakorvosi feladat. 
Nemcsak festékes, hanem 
más anyajegyek is lehetnek  
a bőrön, így például az éranya-
jegyek. Ezek nagyrészt ártal-
matlan növedékek. Rosszindu-
latú daganatok előfordulhatnak 
a melanomán kívül is. Bár 
gyakoribbak, mint a melanoma, 
kevésbé veszélyesek. Ennek 
ellenére, ha folyamatosan 
növekvő daganatot vagy nem 
gyógyuló sebet észlelünk, 
mutassuk meg orvosnak. Ezek 
megoldása is elsősorban műtéti.

Különösen veszélyes tévhit: a 
növekvő, gyanús anyajegyet 
tilos műtéti úton eltávolítani. 
Valójában éppen a fordítottja 
igaz: a gyanús anyajegyet szak-
szerűen el kell távolítani. A tévhit 

alapja az, hogy Magyarországon sajnos a melanomás 
esetek nagy része későn kerül műtétre, így a látszat az, 
hogy fölösleges, vagy éppen káros volt a műtét.

Írta: DR. SZABÓ ANDRÁS
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

A MELANOMA GYAKRABBAN ALAKUL KI 
A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN:
•  50 vagy annál több, különféle formájú, 

méretű és színű anyajegy.
• I.fototípus: világos bőr, haj és szemszín.
•  Familiáris melanoma (családban már 

fordult elő melanoma).
•  Ha a bőr gyakori UVA sugárzásnak 

van kitéve, például szoláriumban vagy 
kvarclámpák használatakor.

• Gyakori gyermekkori-fiatalkori leégés.

MELANOMA GYANÚJELEK: 
•  Szimmetria: ha az anyajegyet gondo-

latban kettévágva a két fél nem azonos, 
vagy ha a felszíne szabálytalan. 

•  Szél: széle szabálytalan, vagy a környe-
zettől nem élesen határolódik el. 

•  Szín: színe egyenetlen, többféle  
árnyalatot mutat.

•  Szélesség: szélessége meghaladja  
az 5-6 milimétert

ÉP TESTBEN
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Sok vicc is született ezzel kapcsolatban:
-  Hé, mit csinál?! - üvölt a beteg a fogorvosnál. Ez nem  

a fájós fogam!
-  Nyugalom! - nyugtatgatja az orvos - hamarosan arra is 

sor kerül. 

Manapság rengeteg módszer létezik már saját fogaink 
megőrzésére, vagy éppen helyreállítására. A gyökér-
kezeléstől mindenki tart, mert csak rosszat hallott 
róla. A gyökérkezelés során a beteg fogat érzéstele-
nítjük, és a foggyökér csatornáiból kitisztítjuk az ott lévő 
fertőzött szöveteket, majd gyökértömő anyaggal feltöltjük.  
A fogak megtartása fontos szerepet játszik az egész 
rágó apparátus egészségében. A kihúzott fog közvetve 
a megmaradt fogak rágóképességére is hatással van, 
mivel a többi fog bedőlhet a hiány irányába, így egy fog 
elvesztése nagyon sokrétű hatással bír. 

Ha már hiányzik egy vagy több fog, a fenti ok miatt is 
érdemes fogpótlást készíttetni. A hídpótlás azt jelenti, 
hogy a hiányt határoló fogakat lecsiszolja a fogorvos, 
ezekre lenyomatvétel után kerámia borítású fogmű készül.  
A fogpótlások legmodernebb formája az implantáció. 
Ennek során egy titán csavart ültetnek be az állcsontba, 
miután pár hónap alatt becsontosodik, felépítmény 
kerülhet rá, ami olyan szerepet tölt be, mint egy csiszolt 
eredeti fog: korona kerülhet rá, vagy híd pillére lehet.

Nagyon gyakori a fogak kilazulása. Fontos tudni, hogy 
ebben az esetben is van kezelési lehetőség.

Parodontológiának hívják a fogászatnak azt az ágát, ami 
kifejezetten a fogágybetegségek kezelésével, mozgó fogak 
megerősítésével foglalkozik. A szájhigiéniai kezelések 
azért fontosak (fogkőlevétel, polírozás), mert azzal csök-
kenthetjük a fogágybetegség kialakulásának kockázatát, 
plusz kellemes leheletünk, jó érzésünk lesz utána.

A fogakkal kapcsolatban nagyon sok tévhit van. Az egyik: 
„Belülről romlanak a fogaim, nincs mit tenni.” A fogak 
mindig kívülről kezdenek el romlani, de sokszor olyan 
helyen, amit otthon a fürdőszobatükörben nem tudunk 
meglátni. Ezért fontos a rendszeres fogorvosi átvizs-
gálás. A lyukas fogak kezelésére is szuper „űrtechnoló-
giás” megoldások vannak: nanotechnológiával előállí-
tott fogszínű tömőanyagok, üvegszállal erősített felépítő 
csapok és törést csökkentő alaptömések. A mai tömések 
már nagyon messze járnak a régi amalgámtömésekhez 
képest, és minden folyamatosan fejlődik tovább. 

A fogak megtartásának szemlélete gyermekkorban 
is fontos: a tejfogakat is be lehet tömni, szerepük van  
a maradó fogak helyes előtörésében. Az első maradó 
őrlőfogakat (a 6 éves korban növő 6-os fog) érdemes 
barázdazáró anyaggal fedni, hogy ellenállóbb legyen  
a fogszuvasodással szemben. A legtöbb felnőttnek ez  
a foga hiányzik, mert régen nem voltak olyan jó fogmeg-
mentő módszerek, mint manapság.

Dr. Járomi Éva 
konzerváló fogászat- fogpótlástan szakorvosa

FOGAINK- MI VAN OTT BENT? 

Exodontista szemlélet - így hívják azt 
a nézetet és eljárásmódot, ami évtize-
dekkel ezelőtt uralkodott a fogászat-
ban: Kifelé minden problémás foggal. 
Fáj? Nagyon lyukas, vagy letörede-
zett? „Húzzuk ki!”

ÉP TESTBEN
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 www.jaromident.hu
www.facebook.com/jaromident
Bejelentkezés: 0630/30-60-977

Kecskemét, 
Dózsa György út 27-29.

JÁROMIDENT
FOGÁSZAT 

fogmegtartó kezelések, 
fogpótlások, implantáció, 
szájhigiéniai kezelések,
parodontológia

Dr. Járomi Éva 
fogszakorvos 

magánrendelése

Csontritkuláson vagy osteoporosison a csontszö-
vet mennyiségének, a csont tömegének – ásvá-
nyianyag-tartalmának – nagyfokú csökkenését 
értjük, mely fokozott törési hajlamot eredményez.

Napjainkban rohamos sebességgel terjed és egyre 
 fiatalabb 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 ásványianyag tartalmát (DEXA). Egy 
ilyen korszerű, teljes testes csontsűrűségmérő-készülék 

üzemel a ceglédi Rendelőintézet II. emeletén. A vizsgálat 
mindenki számára elérhető, díja 4.500 Ft. Beutaló nem 
szükséges, időpont egyeztethető az 53/505-669-es tele-
fonszámon. Lelettel, tanácsokkal látjuk el a jelentkezőt.

Törődjön többet egészségével, járjon megelőző vizsgálatokra!

CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLÓ: 
Cegléd, Rendelőintézet II. em. 210. ajtó

Rendelési idő: 
a vizsgálatokat a 

megadott telefonon 
keresztül előzetes 
egyeztetés után 

végezzük.
Telefonos 

bejelentkezés 
 vizsgálatra: 
53 505 669, 

 +36 30 197 5662
OSTEO 2004 Kft.

 2700 Cegléd, Törteli út 1-3.

CSONTRITKULÁS - A „NÉMA” BETEGSÉG

ÉP TESTBEN
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AZ INKONTINENCIA KEZELÉSE
Az inkontinencia, a vizelettartási zavar sokakat 
érint, nagyobb arányban a nőket, de mind a 
két fél szenvedhet tőle. A kor előrehaladtával 
az előfordulása is nőhet.

A visszatartási problé-
mákra számos kezelési 
lehetőség áll rendelke-

zésre, de van amikor már 
a konzervatív kezelés nem 

hoz eredményt, vagy nem 
választható. Az idegstimuláció 
(neuromoduláció) a perifé-
riás idegek elektromos stimu-
lációja, ingerlése, a vizelet és 
széklet inkontinencia keze-
lésében hatékonyan hasz-

nálható. Ennek egyik típusa  
a tibialis neuromoduláció, mely 
a láb belső oldalán futó tibiális 
ideg stimulációját jelenti. A kezelés 

alkalmazható a sürgető, a gyakori, valamint a késztetéses 
vizelettartási zavarok, vizelet inkontinencia kezelésére, 

ill. széklet inkontinencia kezelésére egyaránt. Az Urgent 
PC Neuromodulációs rendszer bőrön átvezetett tűvel 
végzi a tibiális ideg stimulációját, így a keresztcsonti fonat 
idegéhez biztosít utat a tibiális idegen keresztüli elekt-
romos ingerléssel úgy, hogy az elektromos impulzusok  
a tibiális idegből a keresztcsonti fonatba jutnak, mely annak 
a gerinc-szegmensnek a része, mely a húgyhólyagot,  
a végbelet és a vizelet és széklet záróizmot idegzi be.

A kezelés sikeresen alkalmazható azon betegeknél, 
akiknél a konzervatív kezelés nem hozott eredményt, 
gyógyszermellékhatás alakult ki, akiknél a gyógyszer 
szedése ellenjavallt, vagy nem akarnak gyógyszert szedni, 
ill. műtéti eljárásban részt venni. A kezelés során a tibiális 
ideg közelébe vékony tűelektródát helyeznek, mely a 30 
perces beavatkozás alatt gyenge impulzusokkal stimulálja 
a keresztcsonti fonatban futó ideget. A terápia legalább 12 
alkalmas, az eredménytől függően fenntartó kezelés válhat 
szükségessé. Az eddigi vizsgálatok és klinikai tapasztalat 
alapján a betegek több, mint 70 %-ánál jó eredmény érhető 
el a kezeléssel, mely nem fájdalmas, jól tolerálható, kevés 
kockázattal jár.

Dr. Járomi Péter, urológus szakorvos 

ÉP TESTBEN
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Mozgással a BOLDOGSÁGÉRT 
A mozgás fontossága mindenki számára ismert. A testmozgás 
olyan hormonokat szabadít fel bennünk, amelyek azonnal 
hangulatjavító hatással bírnak. A mindennapi mozgás lelki  
és testi hatása miatt minden korosztálynak ajánlott. A gyermekek 
számára a néptánc, zumba, hip-hop nagyszerű választás 
lehet. A felnőttek számára is rengeteg lehetőség adott 
kortól, nemtől függetlenül. Többek között gerinctorna, 
társastánc, jóga várja azokat, akik mozogni szeret-
nének. A programok között megtalálható a klasszikus 
zenés női torna is, ahova edzettségi szinttől függetlenül, 
akár kezdőket is várnak a csoportos órára. Nyáron első alka-
lommal felnőtteknek is szerveznek tábort, amelynek a központ-
jában a mozgás és egészséges életmód áll. A Fitness és életmód 
táborban többek között megtudhatjuk, hogy milyen a jó bemelegítés, 
hogyan kell futni, milyen valójában az oly sokszor emlegetett egészséges 
táplálkozás. A nap végén a táborozók megkóstolhatják a legfinomabb és leggyor-
sabban elkészíthető reform étkekeket. Az öt napos tábor alatt közel 10 féle mozgás-
formával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Az utolsó napon az edzést pedig 
nem más tartja, mint a zóna edzéséről ismert, Péntek Enikő.
A tábor végével nem áll meg a fitt élet: ősztől új életmód klub is indul, ahol 
többek között arra is választ kaphatunk, hogy hogyan fogjunk bele lelkileg az 
életmódváltásba és mit tegyünk, amikor már feladnánk azt. Az izgalmas 
előadások mellett mini reform konyhai workshopon is részt vehetnek azok, 
akik szeretnék megtudni, hogy milyen trükkökkel tehetik még ízletesebbé 
a reform konyhát.
Csapatban minden egyszerűbb, akár az életmódváltás is!  
Csatlakozz bármelyik csoporthoz és változtasd meg az életed!

Ne feledd, ha egészség van,  
akkor minden van! 

TÉGY ÉRTE TE IS!

A testi-lelki egészség titkát sokan kutatták és 
kutatják még napjainkban is. Számtalan bizo-
nyíték van rá, hogy a testi-, lelki egészségünket, 
mivel is tudjuk még inkább erősíteni. A Kossuth 
Művelődési Központ egyik legfőbb célja, hogy 
segítse a látogatóikat abban, hogy megtalál-
ják a testi-lelki egyensúlyukat. Ennek érdeké-
ben rengeteg mozgásközpontú csoportos órát, 
egészségmegőrző programot indítottak és indí-
tanak is a jövőben.

KÖZPONTBAN AZ EGÉSZSÉG
Lelki egészség nyomában
A testi egészség mellett elengedhetetlen rész  
a lelki egészség megőrzése. Ennek érdekében  
az ősszel Életképek címmel új előadás-sorozat 
indult a művelődési központban. Az előző félév során 
többek között olyan elismert szakemberek tartottak 
előadást mint: dr. Buda László, Tari Annamária.  
A sorozat szeptembertől folytatódik, többek között 
Kádár Annamária és Müller Péter előadásával.
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PREVENCIÓ FELKÉSZÜLTEN….

A legtöbben sajnos kampányszerűen sportolnak, 
pedig a rendszeres testedzés testünkre, lelkünkre 
egyaránt pozitív hatással van, ezért keressünk egy 
számunkra szimpatikus mozgásformát és válasszunk 
hozzá megfelelő sportruházatot is! 

A hölgyek fokozottan ügyeljenek a megfelelő 
minőségű és méretű sportmelltartó kiválasztására!  
Az alapanyag legyen jó légáteresztő, a felépítés – 
pántok, szabásvonal, kosár kialakítása – alkalmazkodjon 
adottságainkhoz, erőssége pedig a mozgás intenzi-
tásához! Jógához, piláteshez tökéletes választás lehet 
egy top vagy egy merevítő nélküli melltartó, dinamiku-
sabb mozgásformákhoz, pl.  spinninghez, kondigépeken 

történő erősítéshez középtartású, speciális modellt 
válasszunk, viszont az intenzív, a mell tartóizmaira erőtel-
jesebb hatást gyakorló sporthoz, mint a futás, már extrém 
tartású melltartóra van szükség. A nagy kosárméretű 
hölgyek fokozottan ügyeljenek a tökéletes modell kivá-
lasztására és szükség esetén kérjék az eladó segítségét! 
(A kismamáknak is javaslom, hogy a szoptatás idősza-
kában megfelelő melltartót viseljenek, hiszen mellük  
a megnövekedett súly következtében megereszkedhet.)

Sokan kedvelik az úszást, mely egész testünket átmozgatja, 
erősíti immunrendszerünket. Ebben az esetben fontos: 
olyan modellt válasszunk, mely nem gátol a mozgásban, 
megfelelően tartja a melleket, pántjai nem csúsznak le. 
Természetesen erre a célra egy jó minőségű úszódressz 
vagy zártabb, egyrészes fürdőruha a legalkalmasabb.

Ha már egészségügyi problémáink adódtak, fontos 
felismernünk, hogyan és mit tehetünk gyógyulásunk 
érdekében, hogy mielőbb regenerálódjunk. 

A gyógykezelésekhez, gyógyfürdőzésekhez kétrészes 
fürdőruha – tankini, bikini – a legpraktikusabb, de figyel-
jünk arra is, hogy mindig legyen nálunk váltás fürdőruha 
és köntös is.

Szülés, hasi műtétek után a gyorsabb javulás érdekében 
célszerű a hasat erősebben tartó, speciális alsónemű 
viselése (konzultáljon orvosával!), mellyel esetlegesen egy 
súlyosabb probléma kialakulását is megelőzhetjük. 

Az ősztől tavaszig terjedő időszakban egyre többen 
iktatnak be egy-egy wellnesshétvégét, hogy kipihenjék 
a hétköznapokat, lazítsanak és oldják a stresszt, mely  
a legtöbb betegség okozója. A szaunázáshoz, pezs-
gőfürdőzéshez válasszunk egy csinos, alkatunkhoz illő 
bikinit, melyet a nyaralásra is magunkkal vihetünk!

Kis odafigyeléssel, megfelelő táplálkozással, sporttal, 
fizikai és mentális jól-létünk, ezáltal életminőségünk 
jelentős mértékben javítható.

Szeretettel,
Sztruhár Krisztina

tulajdonos
Krisztina Fehérnemű

Cegléd, Kossuth F. u. 8. Gyarmati-udvar

Tavasszal megújul 
a természet és mi 
is arra törekszünk, 
hogy testünket – lel-
künket böjttel, élet-
módváltással feléb-
resszük a hosszú tél 
után, hiszen érezzük, 
hogy legnagyobb 
kincsünket, az egész-
ségünket óvni, míg 
egészségügyi prob-
lémáinkat mielőbb 
kezelni kell. 

FITTEN
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Szülés után a friss anyuka élete felfordul, meg-
változik a napirend és a fontossági sorrend. 
Azonban nem szabad elfelejteni, hogy egy  
boldog, kiegyensúlyozott anyuka mellett lesz 
igazán boldog a baba is.

Ezért figyelni kell arra, hogy szülés után ne gubózzunk 
be a négy fal közé. A közösségi élet, a közös mozgás 
más anyukákkal és a kicsivel feltölti a mindennapokat.  
A terhesség után maradt plusz kilók frusztrálóak lehetnek, 
főleg akkor, ha nincs lehetőség arra, hogy a picire más 
vigyázzon, amíg edzünk. 

A szülés utáni baba-mama tornákat pont a fenti problé-
mákra találták ki. A szülés után 6-8 héttel, a császár után 
pedig 10-12 héttel már lehet tornázni, és akkor már a pici 
is elég nagy ahhoz, hogy vele együtt mozogjunk.

A baba-mama tornákat általában a picinek az átmozgatá-
sával és masszázsával kezdik, majd az anyukán van a sor, 
amíg a gyermeke mellette van. A nagyobb babák közben 
felfedezhetik a termet vagy a játszósarokban ismerked-
hetnek egymással. Ezeken a tornákon nagy hangsúlyt 

fektetnek a hasizom-regenerálásra és odafigyelnek arra is, 
ha valakinek szétnyílt hasizma van. A teljes testet átmozgató 
torna alatt halk, hangulatos zene szól, hogy a babák akár 
aludhassanak is. Ez a tornatípus 1,5 éves korig ajánlott.  
És a mozgás nem befolyásolja hátrányosan az anyatej 
termelődését, illetve a szoptatást. Rugalmas, a torna 
közben az sem gond, ha a pici megéhezik. A közösségi 
élmény nem csak a kimozduló anyukának hasznos, 
hanem a kicsinek is. A tornák látogatása később segíthet a 
bölcsibe vagy óvodába szoktatásban is. Azok a gyerekek 
akik 2 hónapos koruktól folyamatosan járnak ilyen közös-
ségekbe, valószínűleg jobban fogják viselni a bölcsit és  
a szeparációs szorongás időszakát is. 

A cikket a Family Fitness támogatta.

BABÁVAL IS FITTEN

FITTEN

Hirdetés
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JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN
A jóga hazája India, annak ősi kultúrájával együtt létezik, melyet tanulmányozva lehet iga-
zán magunkba szívni a mozgásban megtapasztaltakat. A jóga holisztikus (teljességre törekvő) 
szellemi és fizikai út egyaránt. Jelentése összekapcsolódás, ami arra az útra utal, amin járva 
az ember visszatalál Istenhez. Egy komoly szellemi út, amelyhez a testgyakorlatok és a légzés 
segítséget, támogatást adnak. Természetesen akik számára a kultúra idegen,  azok is nagy 
hasznát érezhetik, hiszen a jó közérzethez a testet egészségben-edzettségben kell tartani. 
„Ép testben ép lélekkel”. 

MILYEN POZITÍV HATÁSAI VANNAK A JÓGÁNAK?
Az órákon a testgyakorlásé a főszerep, azaz az egészséges gerincen, csípőn, vállon, ízületeken, a helyes 
tartáson, a jó erőnléten van a hangsúly. Ezáltal mozgásunk korlátai szabadabbá válnak, és ezzel közérze-
tünk is javul. A jógában a légzés is igen fontos szerepet kap, ezzel is szolgálva testi-lelki egészségünket. Nagy 
hangsúlyt kap a keringés fejlesztése, számos problémának a mérséklése, megszüntetése a különböző pózok 
(ászanák) segítségével. Rendszeres gyakorlás hatására javul az életminőség, fejlődik a stressz kezelése, segít 
az álmatlanságon, depresszión, hátfájáson, csökkenti a szívritmust és a vérnyomást, fittebbé, erősebbé és 
rugalmasabbá tesz. A jelek szerint egyre több orvos ismeri fel a jóga jótékony hatását, és betegeiknek egyre 
többen ajánlják kiegészítő gyógymódként, hasonlóan például a masszázshoz, az akupunktúrához és egyéb 
alternatív kezelési módokhoz.

KINEK AJÁNLOTT A JÓGA?
Mindenkinek. Irodában dolgozóknak, vagy fizikai munkásoknak, sportolóknak, kezdőknek, újrakezdőknek. 
A jóga kortól, fizikai kondíciótól, betegségtől függetlenül bárkinek ajánlott, aki nyugodt és rendezett körülmények 
között, a fokozatosság elvét betartva szeretne egy stabil, kiegyensúlyozott lelki és fizikai állapotot fenntartani. 

MILYEN JÓGÁT VÁLASSZAK?
Egy felmérés szerint Amerikában majdnem 16 millió ember jógázik, hogy megőrizze vagy visszaállítsa egész-
ségét. Mai világunkban már rengeteg jógatípus közül tudunk választani, ezért sokan elbizonytalanodnak. 
Vannak, akik kipróbálnak egy-egy típust és kellemetlen emlékkel távoznak, pedig csupán nem találtak rá 
a számukra megfelelő stílusra. Van olyan ágazat, amely nagyobb hangsúlyt fektet a meditációra, relaxációra 
(Kundalini, Iyengar), de van amelyik erősebben igénybe veszi a fizikai testet (Ashtanga vinyasa, Hatha, Bikram). 

A Hatha jóga a legrégebbi, legautentikusabb fajtája a jógáknak, mely alapját képezi sok más típusnak is. 
Elkezdhető a gyakorlás egyszerűbb ászanákkal, majd a fejlődés során nehezebb, nagyobb koncentrációt, 
izomerőt, hajlékonyságot igénylő ászanák felé is lehet haladni. A Hatha jóga ezért is mindennek az alapja.

Látogass el a FormaZona Sportközpontba, 
vegyél részt Szalóki Robi Hatha jóga óráján!

Időpontok: kedd 8.00, csütörtök 18.40,  
szombat 9.00/9.45

A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges: 
kattints a www.formazona.hu oldalra  

vagy hívd +36 76 325 251-es telefonszámot!

FITTEN - PROMÓCIÓ
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HATHA JÓGA

Az egyik legismertebb 
jógatípus és szinte minden 
jógairányzat alapja. Nem 
dinamikus, hosszabb ideig, 
több lélegzetvételig tartják 
ki az ászanákat (testgyakor-
latokat). Célja az egyensúly 
elérése.
Elsősorban az ászanák és 
légzőgyakorlatok alkalmazá-
sával segít a fizikai és energe-

tikai test fejlesztésében. Fejleszti a koncentrációt, kitartást. 
Segíti az elcsendesedést, a fókusz a belső történésekre 
helyeződik. Kezdőknek kifejezetten ajánlott ez a típus.

Infó: Gyöngyösi Glória, okleveles jógaoktató

GERINCJÓGA

A gerincjóga célja a fizikai test, a testtartás és az ideg-
rendszer egészségének helyreállítása. Elsősorban 
preventív jellegű. Leszűkíti a hatha jógát egy könnyen, 
biztonságosan gyakorolható eszköztárra. Élettani céljai: 
izomerősítés, nyújtás, tartásjavítás, stresszoldás, fizikai és 
pszichikai teherbírás-
növelés, vitalizálás. 
Ajánlott: ülő vagy álló, 
egyoldalú testtartást 
igénylő munka esetén, 
hát- és derékfájdalom 
enyhítésére, gerinc 
stabilizálására.

JÓGA 50 ÉV FÖLÖTT

A jóga hatásai 50 év felett kifeje-
zetten jótékonyak. A kor előrehala-
dásával a test és az elme is nagyon 
sok változáson megy át. Megvál-
tozik a fizikai kondíció, lelassul 
az anyagcsere, romlik a keringés, 
csökken a csontok sűrűsége.
A jógapózok által pozitívan hatunk 
a keringésre, az emésztésre, a 

hormonrendszerre, oldódik a feszültség, nyújtjuk a 
befeszült izmokat. Nyugtatjuk az idegeket, segítjük 
az elme nyugalmát a változások könnyebb viselése 
érdekében. Az 50 év fölöttieknek összeállított jógagya-
korlás úgy erősít, hogy nem terheli túl az izmokat, ízüle-
teket, csontozatot.

Infó: Vörös Vera gyógytornász, jógaoktató

FITTEN

Hirdetés
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14.

Mindenki egészséges, hosszú életre vágyik.  
Az egészséges élet titka, pedig legnagyobb 
részt a táplálkozásban rejlik. Nem véletlenül a 
mondás: az vagy, amit megeszel.

Majd két éve kezdte meg működését Kecskeméten 
a Vital Élőételbár, ahol csak élőételeket készítenek. 
A vegán nyersételek tisztán növényi alapanyagokból 
készülnek, zöldségekből, gyümölcsökből és olajos 
magvakból. A vitaminban, ásványi anyagokban gazdag 
zöldségek, gyümölcsök főzés, sütés során elveszítik vita-
mintartalmuk 50%-át és teljes enzimtartalmukat.

A Vital Élőételbárban főzéskor nem hevítik 42 fok fölé 
az ételt, így az abban lévő értékes anyagok elláthatják 
enzimekkel és oxigénnel sejtjeinket, ami segíti a sejt-
megújítást. Az élőételbár kínálatában lévő ételek csak 
aprítással, turmixolással, darabolással és aszalással 
készülnek. Ezek a finomságok mentesek a finomított élel-
miszerektől, liszttől és cukortól. Torták, kenyérhelyettesítők,
zöldturmixok és más finomságok is a kínálatban vannak. 
Teljes menüsort is lehet otthonra rendelni.

Az ételkiszállítás mellett a termékeik most már a belvárosi 
Lordok Bioboltban is kaphatóak. Névnapra, születésnapra, 
ünnepekre az étlapon kívül is van lehetőség tortát rendelni. 
Rendezvények vendéglátását is rendszeresen vállalják.

A nyers táplálkozásra való átállásnál fontos a fokoza-
tosság elvét kiemelni. A szervezetben ilyenkor megindul  
a tisztulás, méregtelenítés, mely együtt járhat kellemetlen 
testi tünetek megjelenésével: haspuffadás, hasmenés, 
szédülés, fejfájás stb. Ezek csak a tisztulás jelei, ne 
ijedjünk meg tőlük! Fontos, hogy mindig figyeljük a testünk 
jelzéseit, hogy az átállás öröm, és ne kényszer legyen.  
Az ételbárban életmód és táplálkozás tanácsadó is 
segítséget nyújt az átálláshoz. A két tulajdonos szeretné, 
ha minél többen megtapasztalnák az élőtétel jótékony 
hatásait testileg, lelkileg, hisz ezek az ételek energiku-
sabbá, jókedvűbbé és derűsebbé is teszik fogyasztóját.

Vitál Élőételbár
Rendelés: 06 76 474 080

www.eloetelbar.hu
facebook.com/vitaleloetelbar/ 

Élőétellel egészséges élet

FITTEN - PROMÓCIÓ
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A TESTI EGYENSÚLY ELÉRÉSE

A kezelés során a feszült 
testtájékok, általában a nyak, 
medence, gerincoszlop és a 

koponyacsontok ellazulásával megvalósul a testfolyadékok 
(vér, nyirok, sejtközi és az agyi-gerincvelő folyadék) zavar-
talan áramlása, mely alapfeltétele az egészségnek.

Az agyi-gerincvelői folyadék hatalmas szerepet játszik 
a szervezetünkben: fizikailag védi és táplálja az agyat 
és a gerincvelőt, méregteleníti és kitisztítja az agy és  
a gerincvelő sejtjeit. Újabb kutatások kimutatták, hogy  
az agyi-gerincvelői folyadék fontos energia- és informá-
cióhordozó is egyben: az agyalapi mirigy és a tobozmi-
rigy hormonális információit is hordozza és szétosztja 
azokat az egész központi idegrendszerben.

A kezelés fizikai manipuláció nélkül a szervezet termé-
szetes önszabályozását segítve állítja vissza a test 
egyensúlyát. A kötőszöveti rendszer feszültségmentese-
dése által a csontok finoman optimális helyükre kerülnek. 
A kezelés hatására a testben elinduló önszabályozó 
folyamatok a kezelést követő napokban még érezhe-
tőek lehetnek. A test szöveteinek újrarendeződéséhez 
időre van szüksége a szervezetnek. A kezelés nemcsak  
a fizikai egészség megőrzésében, de a szellemi, lelki 
fejlődésben is hatékony segítséget tud nyújtani.

Forrás: Fári Angelika
 Craniosacralis biodinamika specialista

A craniosacralis terá-
pia az úgy nevezett 
craniosacralis rendszer 
(a megnevezés a latin 
cranium és sacrum, azaz 
koponya és keresztcsont 
kifejezésekből ered) ke-
zelésére, harmonizálásá-
ra irányuló módszer. Gyö-
kerei az oszteopátiából 
származnak, melyet Dr. 
Still fedezett fel az 1800-
as évek végén.

EGYENSÚLYBAN

Hirdetés
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Ősi idők óta az állatok állandó társai az emberiségnek.  
A háziállatoknak az ember viselkedésére gyakorolt   hatása 
ma már jól ismert. Az állatok segítenek toleráns hozzá-
állást kialakítani a körülöttünk lévő világ felé, és kommu-
nikációs kapcsolatokat is létesítenek. A háziállatok, az 
örömtől eltekintve, tulajdonosuknak kézzelfogható gyakor-
lati előnyöket is hozhatnak. Gondolok itt gyermekeink 
számára a tyúkanyó szárnyai alól kikelő tavaszi pipékre, 
vagy a tojások beszedésével járó felejthetetlen élményre. 
A sok háziállat közti kommunikáció pozitív terápiás hatást 
gyakorol az egész családra és az egyénre egyaránt. 

A leggyakoribb háziállat hazánkban a kutya. Hűséges, 
gyakran sírig tartó kitartásuk, védelmező szerepük 
legendás! Ismeretes, hogy azok a családok, ahol kutyák 
vannak, harmonikusabban élnek és könnyen leküzdik  
a konfliktusokat. Az állatok kiválasztásakor érdemes figye-

lembe venni a fajták közötti különb-
ségeket. Ha egy személynek nehéz-
ségei vannak a kommunikációban 
vagy a pszichológiai problémákban, 
kiegyensúlyozott és nyugodt kutyára 
van szüksége – labrador, golden 

retriever. A gyermekekkel való kommunikációhoz jó: collie, 
Szt. bernáthegyi, újfundlandi, óriás schnauzer, boxer.
Orvosok gyakran ajánlják szívproblémákkal küzdő pácien-
seiknek a kutyatartást, hisz a rendszeres sétáknak köszön-
hetően a tulajdonos sokat mozoghat, friss levegőn lehet. 
 
Kiemelném a kifejezetten terápiás kutyák szerepét, amikor 
idősek elmagányosodásának enyhítésében segítenek, 
sérült gyermekek csoportterápiájához járulnak hozzá.  
A gyermekeket megtanítják a gondoskodásra, hogy 
felelősek a házi kedvencük ellátásáért, valamint rendszeres-
ségre szoktat. Volt részem Budapesten vakvezető kutyákat 
kiképezni, akik nélkülözhetetlen munkát végeznek. Segít-
ségükkel a gyengénlátóknak, szemük világát elvesztőknek  
a közlekedésüket, tájékozódásukat könnyítik meg. Példátlan 
szerepe van a mentőkutyás szolgálatnak, életet is mentenek 
a kutyák katasztrófák esetén az emberek felkutatásával. 

EGYÜTT AZ ÁLLATOKKAL!

„ Emlékeznünk 
kell arra, hogy a 
természet részét 
képezzük, és 
az ezzel való 
k ö l c s ö n h a t á s 
jótékony hatást 
gyakorol ránk”

Márki Nóra Jázmin Spiritual Terapeuta a kecskeméti Argos Kutyaiskola és  
Bűnmegelőzési Kutyás Klub tagjának gondolatai az állatok jótékony hatásáról. 
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Második leggyakoribb háziállatunk a macska. A népi orvos-
tudomány már régóta tudta, hogy a macskák felajánlják az 
ajándékot, hogy megtalálják „mesterük” fájó részeit. Beil-
leszkednek erre a helyre, dagasztanak, melegítik saját 
testükkel, és a fájdalom gyakran elmúlik. A macskák 
enyhítik a fáradtságot, a stresszt, a migrént, az alacso-
nyabb vérnyomást, normalizálják a pulzust. Ráadásul  
a tudósok azt mondják, hogy a dorombolás meghallga-
tása nyugtatólag hat az idegrendszerre.

Lovas nemzet vagyunk. Köztudott hasznuk mellett, össze-
tartják az embereket és a közösséget. Szerencsére a 
Hippoterápia - gyógylovaglás, már hosszú ideje létezik. 
Hippokratészt idézve: 
„A nyereg mentesíti a személyt a komor gondolatoktól, 
ellenben örömteli és világos gondolatokat idéz.”
„Lóterápiát” alkalmaznak a mentális zavarok, az alkohol- 
és a kábítószer-függőség kezelésére is. 
 
Egy tenyérnyi boldogság: tengerimalac, csincsilla, 
dísznyúl, papagáj, aranyhal és még sorolhatnám kis 
házi kedvenceinket. Mind gyermekeinket tanítja a felelős 
állattartásra, hisz könnyen szelídíthető, barátságos 
lényükkel nem csak szeretgetni, babusgatni, de gondos-
kodni is szükséges róluk. Így képesek lesznek megtanulni 

a szerető odafigyelés mellett az állatok egészségesen 
és tisztán tartását is. Tehát az állatokkal való kommuni-
káció gyermekkoruk meghatározó tapasztalása lehet.  
Az embert érzékenyebbé teszi mások érzelmeire és 
hangulataira, elősegíti a toleranciát és az önkontrollt. 

Ne feledjük, hogy itt a földön a minket körülvevő 
természet részei vagyunk mi magunk is. Fontos, 
hogy képesek legyünk békében együtt élni és 
osztozni állat barátainkkal együtt. Legjobb tudásunk 
szerint tenni hétköznapjainkban is a bolygónkat és 
bennünket érintő problémákról és azok megoldásáról. 
Értem itt; globális felmelegedés, vízhiány, szennyezett 
tengerek, túlzott halászat, erdőirtások, állatok élőhelye-
inek csökkenése világszerte. Nagy örömömre szolgál, 
hogy az ARGOS Rehabilitációs Állatvédelmi és Környe-
zetvédelmi Egyesület tagja lehetek. Hiszek a szemlé-
letformálásban, azokban az előadásokban, melyet 
óvodákban, iskolákban tartanak. Hiszek az állatvéde-
lemben is! Hasznos a munkánk!

Kívánok mindenkinek jó egészséget, sok-sok örömet 
kedvencével való hasznos időtöltéséhez! Akinek még 
nincs, remélem kedvet kapott, és átgondolja a jövőben 
talán érdemes új „barátokkal” is megismerkednie!

EGYENSÚLYBAN
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Egyre inkább reneszánszát éli az aromaterápia. 
A terápiás olajok csodálatos, felemelő illatukkal és 
az egészségre gyakorolt jótékony hatásukkal egy 
új alternatívát képviselnek az életminőségjavító, 
egészségmegőrző programokban. 

Az illóolajok új generációját a magasabb minőség, 
tisztaság és hatékonyság jellemzi, ezek a tanúsított, 
tiszta, terápiás minőségű (CPTG) esszenciális olajok.  
Az esszenciák biokémiája hasonló hatással van ránk, 
mint a gyógyszerek, csak mellékhatások nélkül. 

Az illóolaj hatással van az érzelmekre. Ahogy megérezzük 
és belélegezzük, a nyálkahártyán keresztül eljut az ideg-
rendszerhez és megváltozik a kedélyállapotunk. Az illó-
olajok frekvenciája magasabb az emberi szervezeténél, 
ezért hatását azonnal érezzük. Segít a tudatosodásban, 
javul az intuíciós és érzékelő képességünk. Éterikus 
szinten komoly energetikai átalakulásokat indíthat el. Élet-
helyzetek kezdenek megoldódni, olyan testi, lelki elaka-
dások tisztulnak, melyekre eddig nem volt rálátásunk, 
csak azt éreztük, valami nincs rendben.

A tiszta terápiás esszenciális olajok jól meghatározott 
energiamintázattal, specifikus formateremtő mezővel 
rendelkeznek. Ha ezt kapcsolatba hozzuk az emberi 
szervezettel, ott azzal a szervrendszerrel lép kapcsolatba, 
amelynek hasonló szakrális geometriájú mezeje van, s a 
benne rejlő harmonikus energetikai információval elindít 
egy finom áthangolást. Olyan impulzusokat közvetít 
az adott szerv felé, amellyel megkezdődik abban egy 
korrekció, a torzulások, deformitások oldódni kezdenek, 
majd felveszik a megfelelő, egészséges struktúrát.

Mivel az illóolajok zsírban oldódnak, kis tömegűek, 
gyorsan hozzáférnek a sejtekhez, így sejtszinten fejtik ki 
hatásukat. 22 másodperc alatt az agyba jutnak, 2 perc 
múlva a véráramba, majd 20 perc elteltével az összes 
sejthez, javítva a közérzetet és az életminőséget.

 A terápiás esszenciákat felhasználhatjuk:
  •  Párologtatással 
  - levegő tisztításhoz: citromot, eukaliptuszt, fenyőt.
  -  félelem oldásra, nyugtatásra: mandarint, leven-

dulát, fenyőt.
  - relaxáláshoz, meditációhoz: tömjént, mirhát.
 • Belélegzéssel 
  -  köhögésre, orrdugulásra, náthára, influenzára: 

borsmentát, eukaliptuszt, citromot, kardamomot.
  -  traumák oldására, nyugtatásra: teafát, tömjént.
  •  Fürdővízbe 4-5 csepp esszenciát elkeverünk kevés 

tejszínbe és így készítünk egy lazító illatos fürdőt 
citromfű, levendula, ylang-ylang olajakkal. 

  -  Immunerősítő fürdőhöz kakukkfűt keverünk. 
  -  Gombás lábkörömre: teafa, oregano, arbovite 

esszenciákat használjunk. 
  •  Helyi alkalmazásra hordozóolajjal hígítva 1-2 cseppet 

masszírozunk a kívánt területre: halánték, nyak, gerinc.
  -  fájdalomcsillapításra, izomlazításra: kúszó fajd-

bogyó, menta, kékvarádics, kamilla, szalmagyopár.
  - lázcsillapításra: levendula, borsmenta. 
  -  bőrproblémákra, szépészeti célokra: ylang-ylang, 

grapefruit, szalmagyopár, levendula, tömjén.
 • Belsőleg 
  - ételek ízesítésére: fahéj, szegfűszeg, gyömbér. 
  -  vízzel hígítva frissítő italként: menta, mandarin. 
  -  kapszulában emésztési problémákra, méregte-

lenítésre, sejtregenerálásra: ánizs, édeskömény, 
rozmaring, oregánó, vadnarancs használható. 

Kismamáknak, csecsemőknek nem mindegyik esszen-
ciát szabad használniuk, nagyon fontos az elővigyáza-
tosság! Epilepsziásoknak az illóolajok használata ellen-
javallt. A terápiás esszenciákat mindig kellő körültekin-
téssel és szakértelemmel használjuk, betartva a rájuk 
vonatkozó szabályokat. Kérjen segítséget szakképzett 
aromaterapeutától.

Szélesi Józsefné,
aromaterapeuta természetgyógyász

A JÓTÉKONY AROMATERÁPIA

EGYENSÚLYBAN
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KÖZÖSSÉGBEN AZ ERŐ!
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Ezért is egyre több közösség alakul ki és szerveznek 
olyan tematikus programokat, ahol hasonló gondolko-
dásmódú emberek igazi beszélgetéseket folytathatnak 
egymással. Járhatunk olyan női klubestekre, ahol megta-
lálhatjuk önmagunkat, vidám társaságban beszél-
gethetünk a minket körülvevő világról vagy megtanul-
hatjuk megvédeni magunkat. Az interneten népszerűek  
a kérdőívek, amelyekből megtudhatjuk, hogy milyen szín-
típusba tartozunk. Az ilyen klubest alkalmával, akár ezek 
is kiderülhetnek egy stílustanácsadó segítségével. Kérdé-
seinkkel rögtön szakemberhez tudunk fordulni és nem kell 
a behatárolt feleletválasztós tesztek sűrűjében bolyongani. 

Persze a mai világban a csendekre is nagy szüskégünk 
van. A folyamatos napi 24 órás online jelenlét megölte a 

csendeket amelyekben, ha csak pár percre is, de elme-
rülhetünk, relaxálhatunk, önmagunkkal foglalkozhatunk.
Egyre népszerűbbek az olyan testmozgások, amelyek  
a szellemre is hangsúlyt fektetnek. A jógának különböző 
ágai nagy teret hódítanak a tudatos életmódot élők 
körében, hiszen a jóga visszahozza életünkbe ezeket  
az elveszett csendeket.

A minőségi énidő mellett a minőségi közösségi idő  
is elengedhetetlen. Ha a kedvenc érdeklődési körünkkel 
kapcsolatos közösségbe járunk, akkor nem fogunk kész-
tetést érezni arra, hogy elővegyük a telefonunkat és 
pörgessük a hírfolyamot, hanem átadhatjuk magunkat az 
igazi közösségi élménynek.

A cikket az Eyva Ház támogatta

Az internetnek köszönhetően gyorsan találha-
tunk olyan fórumokat, csoportokat, ahol a min-
ket érdeklő témákat beszélhetjük ki. De a hosz-
szas arctalan online lét után igenis szükségünk 
van valódi társas kapcsolatokra, programokra.

ÍZELÍTŐ PROGRAMJAINKBÓL

EZERARCÚ NŐK KLUBJA - Minden hónapban izgalmas női 
témákkal és stílus-tanácsadással

TRUEWOMANDANCE - a valódi nő tánca Izsák Anikóval 
minden hétfőn

A BELSŐ NŐ -  Bernáth Krisztinával - a Magyar Transzperszonális 
Légzés Intézet társalapítójával. Különleges útmutató a női lét 
és a nők kollektív képességeinek mélyebb megismeréséhez.

Kecskemét, Hoffmann János utca 10.
Keress minket a facebookon: www.facebook.com/eyvahaz
www.eyvahaz.hu, Információ: 06-30/743-8446

EGYENSÚLYBAN
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Az állami egészségügy forráshiánya miatt a rendszerrel 
sokan nem elégedettek - várólista, túlterhelt egészségügyi 
dolgozók, hálapénz -, ezért folyamatosan nő a kereslet a 
magánegészségügyi intézmények szolgáltatásai iránt. 

Ám a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok magas költsé-
geit kevesen tudják vállalni. Az egyes vizsgálattípusok ára  
25 ezer forintnál kezdődik és elérheti akár a 250 ezer forintot 
is (CT: 25– 60000 forint, MR: 45 – 100 000 forint, PET CT: 
250 000 forint). Kutatások szerint a daganatos betegségek 
egyharmada gyógyítható lenne az időben történő diagnosz-
tizálással és a megfelelő kezeléssel, jelentősen javulhat a 
túlélési esély. 

A Verso Kft igyekszik ügyfeleinek a legjobb és legkedve-
zőbb biztosítási védelmet adni az egészségbiztosítás terén, 
mindenkinek lehetősége és igénye szerint. 

Például:
•  havi 85 Ft díjért évente igénybe 

vehet: várólista nélkül CT ás 
MR vizsgálatot, 300 eFt értékben, egy napos sebészetet  
300 eFt értékben, és 23 kritikus betegség esetén segíti  
1 000 000 Ft-tal a kezelés költségét. 

•  napi 66 Ft díjért évente igénybe vehet: képalkotó diagnosz-
tikai vizsgálatok várakozási idő nélkül 300 eFt értékben, 
járóbeteg ellátás, évi 100e Ft összegért vehet igénybe  
11 szakorvosi vizsgálatot, menedzser szűrést, 23 kritikus 
betegség esetén segíti 1 000 000 Ft-tal a kezelés költségét. 

•  napi 280 Ft díjért évente igénybe vehet: egy nemzetközi 
orvos csoport, 70 ország 54 000 szakorvos szakmai 
segítségét, második orvosi szakvéleményt minden 
betegségre, és 2 millió EUR összegig vállalják súlyosabb 
esetekben a külföldi gyógykezelést, tolmács és családtag 
kísérőt, valamint az utazás költségét is.

Lehetőség, hogy az egészség 
ne csak a gazdagok kiváltsága legyen.

Verso Biztosítási Alkusz Kft. 
Kecskemét, Forrás utca 2/a 76/570-700, 

ugyfelszolgalat@verso.axelero.net, www.versoalkusz.hu

EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN
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Ugyan az ember a szárazföldre született, de mégis nagyon élvezi a vizet, a fürdőzést. Az pedig csak hab 
a tortán, hogy hazánk gyógyvizekben is bővelkedik, így pancsolás és relaxáció közben gyógyulhatunk.

A víz összetételétől függ, hogy milyen betegségek keze-
lésére ajánlott. A gyógyvizek főleg a mozgásszervi beteg-
ségek, krónikus ideggyulladások kezelésében hatásosak. 
A szénsavas vizekről ismert, hogy hatásosak a keringési 
betegségek, a kénes-sós vizek 
pedig pikkelysömör kezelé-
sében. Sok gyógyvíz ivókúrában 
is hatásos az idült gyomorhurutra, 
gyomorfekélyre és bélhurutra.

A magas ásványianyag tartalmú 
vizek felhajtóereje nagyobb, a 
vízbe merülő test súlya tizedére 
csökken. Mozgás közben a víz 
masszírozó hatást fejt ki a bőr 
alatti izmokra. A meleg víz segíti az erek kitágulását. Ezeket 
a hatásokat használja ki a vízgyógyászat, vagyis a hidro-
terápia. Mindezen hatásokat segíti, hogy a fürdőhelyek 
mikroklímája a levegőben lévő negatív ionok túlsúlya miatt 
stresszoldó, idegnyugtató és pihentető hatású. 

Ezen fizikai hatások mellet a gyógyvizek kémiai hatásukat 
is kifejtik a bennük oldott ásványi anyagok bőrön keresztül 
való felszívódásával. Az így bekerült ásványi anyagok 
eljutnak a vérkeringésbe, a nyirokerekbe, hatnak az ideg-

rendszerre, erősítik az immun-
rendszert, és jótékonyan befolyá-
solják a szervezet reakcióképes-
ségét. Regeneráló, építő folyama-
tokat indítanak el a szervezetben. 
Némely hatást gyógyvizes krém 
alkalmazásával is el lehet érni.

Nem ajánlott a gyógyfürdő szív-
elégtelenségben, kezeletlen 
magas vérnyomás esetén, előre-

haladott érelmeszesedéskor, valamint szívinfarktus és 
stroke után 6 hónapig. Nem szabad fürdőzni heveny 
gyulladás esetén sem, ilyen például a mandulagyulladás, 
a láz vagy az influenza. Nem javasoltak a termálvizek 
daganatos betegségek és terhesség esetén sem.

A GYÓGYVÍZ JÓTÉKONY HATÁSA

Az OEP évente kétszer 15 kezelést 
támogat. Ezt három hét alatt lehet 
felhaszbálni, de lehetőség van 56 
napra is széthúzni a kúrát. A kúrák 
teljes áron is igénybe vehetők, de 
ha valaki inkább OEP-támogatással 
fürdőzne, akkor a kezelést az adott 
szakrendelésen, például reumato-
lógián, nőgyógyászaton írathatja fel. 

FELFRISSÜLVE
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A gyógyvíz ereje már évszázadok óta ismert. 
Mi magyarok szerencsés helyzetben vagyunk, 
hiszen kicsiny országunkban számos fürdő-
ben élvezhetjük a gyógyvíz jótékony hatását. 
Sőt, az izsáki Thermal Kozmetikai Kft-nek kö-
szönhetően gyógyvízkrém formájában már 
haza is vihetjük a gyógyító vizet.

A gyógyvizek sok olyan értékes ásványi anyagot 
tartalmaznak, amelyek reumás és mozgásszervi 
betegségek gyógyulását támogatják. A majd 30 
éves családi vállalkozás a magyar gyógyvizeket 
felhasználva hozta létre először masszázskrémeit, 
majd az évek folyamán felépített egy teljes palettát 
test- és hajápoló termékekből.

A kozmetikumok alapanyagai a harkányi, hajdú-
szoboszlói, bükfürdői és hévízi gyógyvizek.  
A termékek túlnyomó részt természetes ható-
anyagokkal készülnek: növényi fehérjék, olajok, 
gyógynövények illóolajai, vitaminok. A jótékony 

összetevők együttes erővel segítenek a szépség-
ápolásban és az egészség megőrzésében.

Ezek a termékek alkalmasak arra, hogy a vásárlók 
a gyógyvíz hatását hazavihessék és így előse-
gíthessék a panaszok csökkentését, a jó közér-
zetet. A gyógyvízben megtalálható nyomelemek be 
tudnak épülni a bőrszövetbe segítve, a regenerációt.  
A gyógynövénykivonatok pedig bizonyos gyulla-
dások csökkentését is támogathatják. A Thermal 
Kozmetikumok megfelelnek valamennyi hazai és EU 
előírásnak és a vásárlói visszajelzések is pozitívak, 
főként a reumások vagy például a pikkelysömörrel 
küzdők körében. A minőségi, gyógyvízzel készülő 
termékek nem csak az egészségközpontok számára 
vagy a fürdőhelyek közelében elérhetőek. Kecs-
keméten gyógynövényboltokban, patikákban és  
a Batthyány utcai Mosoly Egészségpontban, valamint 
közvetlenül a gyártótól is megvásárolhatóak.

Thermal Kozmetikai Kft.

A GYÓGYVÍZ HAZAVIHETŐ!
PROMÓCIÓ


