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HÜBNER
Original silicea gél* 
200 ml és 500 ml

DR. THEISS
Coenzym Q10

+ Magnezium + Vitamin E

PARUSAN
Stimuláló sampon

Energizáló tonik HÜBNER
Iron VITAL F vaskészítmény

A nap sugarai már előcsalogatták az első hóvi-
rágokat és ibolyákat. A természet kivirul, így itt 
az ideje, hogy mi is kövessük a példáját. Íme, 
néhány ötlet, amivel mi is kivirágozhatunk. 

Tavaszi fáradtságra vasat!

Nehezen indul a reggel? Nem egyszerű felven-
ni a ritmust? A tavaszi fáradtság nem legen-
da. A háttérben gyakran a vashiány áll. A vas 
a szervek és izmok megfelelő oxigénellátásá-
hoz nélkülözhetetlen, hiányában levertnek, 
erőtlennek érezzük magunkat. A vas a gyere-
kek kognitív, vagyis megismerési képességei-
nek fejlődéséhez is hozzájárul. A Hübner Iron 
Vital®F vasat tartalmazó folyékony étrend-ki-
egészítője kellemesen gyümölcsös ízű, így ők 
is szívesen fogyasztják.  A készítmény ráadá-
sul C- és B-vitamint is tartalmaz, ezzel előse-
gíti a vas hasznosulását. 4 éves kortól adható, 
várandós és szoptatós kismamák is fogyaszt-
hatják.

Plusz ápolás a bőrnek!

Tavasszal a bőrápolásra ismét egy kicsit na-
gyobb figyelmet kell fordítani. Míg télen főként 
a fagy és a fűtött szoba száraz levegőjének ha-
tása ellen kellett védekeznünk, a tavaszi koz-
metika központjában a bőr rugalmasságának 
megőrzése áll. A Hübner Original silicea gél a 
szilícium erejét használja a kötőszövetek meg-
erősítésére, ezáltal a bőr simábbnak, fiatalo-
sabbnak tűnik majd. 

Semmi fáradtság, csak öröm!

A tavasz a megújulás ideje. A természet kivirul, 
indul a tavaszi zsongás, ugyanakkor ennek el-
lentéteként ott a szinte minden embernél je-
lentkező tavaszi fáradtság. A levertségért, ide-
gességért sokan a párunkat, a gyermekünket, 
a főnököt okoljuk, pedig a javulás csak rajtunk 

múlik! Fel a fejjel! Egyszerűen arról van szó, 
hogy tél végére lemerültünk, és most töltekez-
nünk kell az aktívabb időszak előtt. Jöhetnek 
a friss zöldségek, gyümölcsök, vitaminok és 
ásványi anyagok. 

Pótoljuk, amit lehet! 

Az ásványi anyagok közül kiválaszthatjuk a 
magnéziumot, hiszen hozzájárul a fáradtság, 
kifáradás csökkentéséhez, az izmok és az ideg-
rendszer normál működéséhez, míg a vitami-
nok közül az antioxidáns hatásúak védenek az 
oxidatív stresszel szemben.  Ezeket érdemes 
bevetni a tavaszi fáradtság ellen. 
A Dr. Theiss Coenzym Q10 Forte étrend-kie-
gészítő magnéziumot és antioxidáns hatású 
E-vitamint is tartalmaz a fő hatóanyag, az ubi-
kinon mellett, amely egy olyan vitaminszerű 
anyag, ami részt vesz az energiatermelő folya-
matokban. 

Viszlát, hajhullás!

Nincs kellemesebb, mint megújult frizurával 
kezdeni a tavaszt! Ilyenkor az egyébként hosz-
szú hajból is érdemes egy kicsit vágatni – így 
a frizuránk frissebb, egészségesebb lesz. Ne 
lepődjünk meg, ha tavasszal még a leggon-
dosabb ápolás ellenére is egy kicsivel több 
hajszál marad a hajkefén, évszakváltáskor a 
kismértékű hajhullás teljesen természetes. 
Ha ilyesmit tapasztalunk, nem árt, ha egy 
kis plusz energiával látjuk el a hajszálakat. 
A Parusan Stimuláló sampon és Energizáló 
tonik pont megfelelő erre a célra. A Parusan 
hatóanyagai, a biotin, L-arginin, E-vitamin és  
növényi kivonatok  speciális kombinációja 
táplálják a fejbőrt, valamint stimulálják a haj-
hagymákat, ezzel elősegítik a haj megújulását, 
növekedését. 

A Jó Tanács jótanácsai

Induljon a tavaszi megújulás! 

*Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!



Szépség Szépség JÓ TANÁCS  |  TAVASZ

Éppen csak felocsúdtunk a szalagavató sze-
zonból, máris itt a ballagás időszaka. A nap-
sugaras tavaszi alkalmak azonban egészen 
más megjelenést követelnek, mint a titok-
zatos báli éjszakák. Íme, néhány tipp fiata-
loknak a jó megjelenéshez. 

1. Törekedjünk a természetességre!

Akár ballagásról, akár tablófotózásról van 
szó, a jelszó: csak természetesen! Az ilyenkor 
készült képek a fiatalság egy pillanatát őrzik 
meg az utókornak, ezért látványos, színpa-
dias megoldások helyett érdemes arra tö-
rekedni, hogy kiemeljük az arc természetes 
szépségét. Ezt a legegyszerűbben úgy tehet-
jük meg, ha sminkben csak finom árnyala-
tokkal dolgozunk. A szemet érdemes világos, 
de természetközeli színekkel hangsúlyozni. 
Az ajkakon kerüljük a sötét, a mesterségesen 
csillogó vagy extrém színű rúzsokat és szájfé-
nyeket! Válasszunk inkább a szemszínhez illő, 
de az ajkaink tónusától nem túl messze álló 
színezőt!

2. Megalapozott alapozás

Még a legjobb alapozó sem fed el mindent! 
Érdemes már néhány héttel a nagy nap előtt 
kiemelt figyelmet fordítani az arcbőr egészsé-
gére – főleg mert tinédzser korban a pattaná-
sok nincsenek tekintettel az ember időbeosz-
tására. Ha tehetjük, már áprilisban kezdjünk 
vitaminos kúrába mind külsőleg, mind belső-
leg, a ballagás előtt egy héttel pedig látogas-
sunk el a kozmetikushoz egy alapos arctisztí-
tó kezelésre. 

3. Csak minőségi termékekkel

A ballagási smink elkészítésénél különösen 

fontos, hogy csak a bőrtípusunknak megfe-
lelő anyagokkal dolgozzunk. Felejtsük el a 
kizárólag partikelléknek alkalmas szemhéj-
festékeket, filléres sminkeszközöket. A nap-
fény vagy izzadás hatására ezek a termékek 
egyébként is könnyen összecsomósodhat-
nak, vagy lefolyhatnak. Ha szükséges, bát-
ran kérjük kozmetikus tanácsát a tartósabb 
sminkpaletta összeállításához. Egy jó minő-
ségű kozmetikai „kezdőcsomag” ajándéknak 
sem utolsó.

4. A természet ajándékai

A lányok között sokáig népszerű volt, hogy 
kozmetikai beavatkozást kaptak ballagásra. 
Szerencsére ez a divathullám ma már leál-
dozóban van, ráadásul elérhetőek a szelíd, 
tűszúrás, hormon és sebészeti beavatkozás 
nélküli szépítő eljárások is. Az egyik ilyen 
megoldás a Pharmatheiss Szempillanövesztő 
szérum is: kúraszerűen alkalmazva ez a szer 
teltebbé, hosszabbá varázsolja a szempillá-
kat – a  természetesen hangsúlyos tekintet 
pedig a fiatalos ballagási smink egyik alappil-

5 sminktipp ballagásra:  
igéző szemek, gyönyörű bőr

5

Hosszabb. Erősebb. Dúsabb.

Forgalmazza: Naturprodukt Kft. 2046 Törökbálint, (Depo) Pf. 8 | Tel.: 23 511 337
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A terméket keresse a gyógyszertárakban, rendelje meg
telefonon vagy webáruházunkban!
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PHARMATHEISS SZEMPILLANÖVESZTŐ
szérum
•  Modern hatóanyag-kombináció hialuronnal és pantenollal
•  Stimulálja a szempillák növekedését
•  A hosszabb és erősebb szempillákért
•  Szemöldökre is alkalmazható
•  Szem-, kontaktlencse- és bőrtolerancia*

PROSZTAGLANDIN 
hormon nélkül

• lllatanyagmentes

• Parabén- és szilikonmentes

• Tartósítószer-mentes

Elbűvölő tekintet és természetes megjelenés
www.szempillaelixir.hu

30  napon belül
Szenzációs eredmény már
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lére. Az ehhez hasonló, otthon alkalmazható, 
tartós megoldást adó termékeket bevethet-
jük a ballagás előtt is, de egészen biztos, hogy 
ajándékként is nagy sikert aratnak. 

5.  Fehér mosoly

Egy szép mosoly a legszebb sminkkel is felér! 
A szépségprogramok közé a ballagás előtt 
bátran vegyük fel a fogsor fehérítését is! A 
modern fogfehérítő fogkrémek, például a 
Lacalut White hatása már néhány napos rend-
szeres használat után érvényesül – ráadásul 
az érettségire készülés közben is könnyedén 
beépíthető a napi rutinba.



Szépség Szépség JÓ TANÁCS  |  TAVASZ 7

Le a sapkával, elő a hajkoronával! – Ez is 
lehetne a tavasz egyik jelmondata. Az első 
meleg napok idején érdemes egy kis gondot 
fordítani a tél által megviselt frizuránkra is. 
Mivel ez az év egyik legvibrálóbb szakasza, 
lehetünk merészek! Lássuk, mivel turbózhat-
juk fel a megjelenésünket tavasszal!

Az egészség az alap!

Igazán sokat kihozni csak egészséges hajból le-
het. Éppen ezért, mielőtt kontykészítésbe fog-
nánk vagy sütővasat ragadnánk, érdemes egy 
kis vágással felfrissíteni a hajunkat. Az évszak-
váltás, a tavaszi fáradtság és az év eleji hajtás 
gyakran a fejbőrünkre is hatással van. Ha azt 
tapasztaljuk, hogy reggel kicsit több haj marad 
a hajkefén, ne essünk pánikba! A Parusan Sti-
muláló sampon és Energizáló tonik nem csak 
vitaminokkal látja el a hajhagymákat, de gyen-
géden élénkíti is azokat. A hatás nem marad el: 
a hajszálak egészségesebbek lesznek, sokkal 
több időt töltenek a növekedési fázisban, így 
újra sűrűbbé válik, megerősödik a hajunk. 

Jöhet a növesztés!

Tavasz van, levágatom, nyáron úgyis meleg… 
- aki így gondolkozik, az sosem viselt még a 
kánikulában kényelmes, lófarkas frizurát. A 
tavasz nyugodtan lehet a hajnövesztés idősza-
ka. Az érkező friss zöldségeknek, primőröknek 
hála gondoskodhatunk a hajnövesztéshez el-
engedhetetlen vitaminpótlásról és a sapkák, 
vagy magas nyakú pulcsik sem kócolják össze 
a szálakat. Ha szerencsénk van, a kánikulai na-
pokban már könnyedén feltűzhetjük a frizurát 
– a legmelegebb időszakban így nem kell a haj-
szárítóval bajlódunk.

Színkavalkád: végre nem kell választani!

Ha festjük a hajunkat, tavasszal nyugodtan 
a szabadjára engedhetjük a fantáziánkat! Az 
egyszínű festést a tavaszi időszakban már jobb 
elkerülni – a túlságosan egységes árnyalat 
ilyenkor parókaszerűnek, élettelennek hathat. 
Legyünk bátrak és keverjük a különböző tónu-
sokat, bátran kombináljuk a színeket! Néhány 
apró változtatással egészen drámai hatást is 
elérhetünk!

Hosszú haj 40 év felett? Miért ne?

Nem állt sehogy! Túl sok festék kell rá! Külön-
ben is, az én koromban! – Általában ezekkel 
a mondatokkal szokták mentegetni magukat 
azok a hölgyek, akik egész életükben büszkén 
viselték a hosszú fürtöket, aztán a változókor 
idején az olló után nyúltak. A hormonális okok-
ra visszavezethető diffúz hajhullás még mindig 
sokaknál tabu téma, pedig szinte mindenkit 
érint kisebb-nagyobb mértékben. A megoldás 
ilyenkor is a kiegyensúlyozott életmódban, és 
a megfelelő hajápolók kiválasztásában rejlik. 
A Parusan Stimuláló sampon és Energizáló 
tonik ebben az esetben is rengeteget segíthet, 
így nem kell lemondanunk az önbizalmat adó 
hajkoronáról.

Tavaszi 
frizuraötletek
Legyünk merészek!

Forgalmazza: Naturprodukt K  . 2046 Törökbálint (DEPO), Pf. 8 | Tel: 06 23 511 337

Hullik a haja?

Stimuláló hatás
a haj gyökeréig

Kapható gyógyszertárakban és gyógynövény-szaküzletekben, megrendelhető telefonon
vagy webáruházunkban. www.naturprodukt.hu

+ Biotinnal, L-argininnal és E-vitaminnal

+  Fokozza a fejbőr vérkeringését és
javítja a tápanyaggal való ellátottságát

+ Erősíti a hajszálakat

+ Csökkenti a hajhullást

KLINIKAILAG TESZTEL
T

Hajhullás és hajritkulás csökkentésére

A hatékonyság növelése
érdekében az Energizáló tonik 

alkalmazása is ajánlott.
Stimuláló sampon

184_17_NP_H_PARUSAN_JOTANACS.indd   1 2017.03.24.   12:59:16

Természetes formák – elő velük!

Bár a sapkák ideje a múlté, a tavaszi frizura-
készítésben azért nem árt rugalmasan gon-
dolkodnunk: az időjárás percek alatt meg-
változhat, egy zápor után pedig szó szerint 
befellegzett a szigorúan egyenesített tincsek-
nek, a hajformázók pedig sokszor feladják a 
harcot a tavaszi széllel. Érdemes olyan formát 
választanunk, amely közel áll a hajunk termé-
szetes állapotához, kivételesen ne engedjünk 
a hajvasalók vagy a dauervíz csábításának, 
ehelyett tartsunk magunknál kendőt, hajgu-
mit, hajcsatot. Ezek segítségével nap közben is 
kiküszöbölhetjük a csorbát.
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Hübner Orginal Silicea Gél 200 ml és 500 ml

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. 
Szilíciumhiány, kötőszöveti gyengeség, íngyengeség, köröm-

repedezettség, hajhullás kezelésére. Kapható EP kártyára 
is a gyógyszertárakban és gyógynövényboltokban, továbbá a 
Rossmann üzleteiben, valamint megrendelhető telefonon és 

webáruházunkban.    
 

A SZILÍCIUM 
TERMÉSZETES ÉRINTÉSE 

EGÉSZSÉG HAJNAK, BŐRNEK, KÖRÖMNEK

Forgalmazza: Naturprodukt Kft.   I   2046 Törökbálint, (DEPO) Pf.8.   I   Tel.: 06 23 511 337  I   www.naturprodukt.hu  
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Egészséges körmök, erős csontok, szép 
haj, feszes bőr – ezeket mind a szilíciumnak 
köszönhetjük. Az elemet már a 20. század 
elején sikerült kimutatni a szervezetben, a 
’70-es években pedig azt is megállapítot-
ták, hogy létfontosságú a szerepe, elsősor-
ban a kötőszövetek egészsége szempont-
jából. A modern táplálkozási trendekben 
mégis méltatlanul kevés szerepet kap. 

Méltatlanul elfelejtve

A szilícium a szépség és az egészség forrása 
is, ha extra bevitelről van szó, mégis legfel-
jebb sportolóknak kifejlesztett táplálékkie-
gészítőkben találkozunk vele. Ennek való-
színűleg az az oka, hogy a szilícium nagyon 
összetett módon épül be a szervezetünkbe. 
A szilícium önmagában a természetben nem 
fordul elő, többnyire kvarcként vagy a ko-
vasav valamelyik formájaként találkozunk 
vele. A táplálékban található kovasavat a 
szervezetünk azonban nem tudja haszno-
sítani, többnyire metakovasav formájában 
képes csak feldolgozni azt. 
A metakovasav főleg a növényi táplálékok-
ban, ezen belül is a magas rosttartalmú éte-
lekben fordul elő. Azoknál, akik kevés friss 
zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, vagy 
túlságosan elbillen a táplálkozásuk a hús-
félék irányába, könnyedén kialakulnak a 
hiánytünetek. 

Mit köszönhetünk a szilíciumnak?

A szilícium hiányának egyik jele lehet a fol-
tos köröm, a töredezett haj, a laza, mege-
reszkedett bőr, súlyosabb esetben pedig a 
csontritkulás, a porcleválás, az ízületi fáj-

dalom is. A szilícium a szervezetben ugyanis 
főleg a kötőszövetek egészségéért felelős. 
Fokozza ezeknek a szöveteknek a víz és tá-
panyag-megkötő képességét, ezáltal azok 
rugalmasabbá válnak, hamarabb regene-
rálódnak egy esetleges nagyobb terhelés 
után.
A szilícium a véredények, főleg a visszerek 
falában is megtalálható, így a megfelelő 
bevitel sokat segíthet a seprűvénák és visz-
szérgyulladások kialakulásának megaka-
dályozásában. A szilícium kiváló gyulladás-
csökkentő is, ráadásul az idegrendszerünkre 
is pozitív hatással van.

Igazi szépségelixír

A megfelelő szilíciumbevitelnek köszönhe-
tően a szövetek több vizet képesek megköt-
ni, ezáltal rugalmasabbá és teltebbé válnak. 
A szilíciumpótlás megkezdése után a leg-
többen arról számolnak be, hogy feltöltőd-
nek az apróbb ráncaik, a narancsbőrös te-
rületek kisimulnak, feszesebbé, feltűnőbbé 
válnak a kontúrok. 
A megfelelő szilíciumszint hozzájárul a kör-
mök egészséges növekedéséhez is, így azok 
egyenletesebb színűek, ellenállóbbak, köny-
nyebben kezelhetőek lesznek. A vízmegkötő 
képességnek köszönhetően a haj tartása is 
erőteljesebbé válhat, a frizura tartósabb, 
egészségesebb, fényesebb lesz. 

Extra bevitel, de hogyan?

Búcsú a narancsbőrtől és a lelapuló, élet-
telen frizurától, könnyedebb mozgás, ke-
vesebb gyulladás, megszűnő idegrendszeri 
panaszok – ezek mind a megfelelő szilíci-

Több, mint testőr:  
a csodálatos szilícium

umszint velejárói. De mégis, hogyan juttat-
hatunk a szervezetünkbe eleget?
A szilícium első sorban a szövetek vízmeg-
kötő képességére hat, ezért a szilíciumpót-
láskor érdemes a bő folyadékbevitelről is 
gondolkodni. 
A Hübner Original silicea gél, vízbe keverve 
a két étkezés között nem csak a megfelelő 
szilícium bevitelről, de a folyadékpótlásról 
is gondoskodik. 
A gél kiszerelés további nagy előnye, hogy 
nem csupán belsőleg alkalmazható, hanem 
akár borogatásként vagy gyulladáscsökken-
tőként is bevethetjük. A sűrű gélt közvetle-
nül használhatjuk a rovarcsípések vagy az 
enyhe bőrgyulladás okozta viszketés meg-
előzésére, borogatásként pedig a sajgó vég-
tagok fájdalmát is segít enyhíteni.
A gél formátumnak köszönhetően nem kell 
hatalmas tabletták lenyelésével bajlódni, 

sőt! Torokgyulladás esetén akár öblögethe-
tünk is a hígított változattal. 
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Fáradtság? Kimerültség?  
Figyelmetlenség? Vess véget neki!
(A vaspótlás fontossága)
Mire jó a vas?

A vas egy esszenciális nyomelem, mely szer-
vezetünk egészséges működéséhez nélkü-
lözhetetlen. Fő feladata a sejtek oxigénellá-
tottságának biztosítása. Mivel nyomelem, így 
szervezetünk nem képes előállítani, külső for-
rásokból vagyunk kénytelenek bevinni. Egy 
felnőtt szervezetének napi 14 mg vasra lenne 
szüksége, azonban áltagosan, mindössze 4-6 
mg vasat fogyasztunk a különféle élelmisze-
rekkel. Ráadásul ebből a mennyiségből is 
csupán 1 mg szívódik fel ténylegesen. 

Lehet, hogy vashiányos vagyok?

Erre a kérdésre egy vérvétel könnyedén vá-
laszt adhat. Ellenben számos tünetben is 
megmutatkozhat.
Ilyen a hajhullás, a köröm felületén megjele-
nő barázdák, a bőr szárazsága, sápadtsága, 
a szájzug gyakori kirepedezése vagy az afták 
visszatérő megjelenése. Komolyabb esetben 
vérszegénység is kialakulhat. A vashiány az 
agy működésére is kihathat, mivel így az nem 
jut elég oxigénhez. Előfordulhat, hogy a fára-

dékonyság, a koncentrációképesség csökke-
nése, a rossz közérzet vagy a motiválatlanság 
is vashiányra utal.

Hogyan alakulhat ki vashiány a szerve-
zetemben?

A vashiány 3 leggyakoribb oka:
• elégtelen bevitel
• elégtelen felszívódás
• fokozott vasvesztés
Az elégtelen bevitelt okozhatja a szigorú di-
éta, az egyoldalú, kiegyensúlyozatlan táp-
lálkozás vagy a vegetarianizmus is. Bár ez 
utóbbi nem törvényszerű, egy jól összeállított 
étrenddel kiküszöbölhető. Az elégtelen felszí-
vódás hátterében, a teában és borban talál-
ható polifenolok, a gabonák fitátjai, a szója, 
az olajos magvak, a foszfátok vagy a kalcium 
túlzott bevitele is állhat. Ezek mind gátolhat-
ják a vas felszívódását a bélrendszerből. A 
fokozott vasvesztés leginkább nőkre jellemző 
várandósság és szoptatás idején, aktív élet-
korban és erős havi vérzés esetén.

Hogyan pótoljam a vasat?

A vas jelentős mennyiségben megtalálható a 
húsban, a tejben a tojásban, de a sóskában és 
a spenótban is. Ráadásul a piacon már szám-
talan étrend-kiegészítő is segítségedre lehet. 
Azonban mit sem ér a vas bevitele, ha az nem 
szívódik fel. Ebben a cink, a réz, a B- és C-vita-
min jelenthetnek megoldást. Érdemes olyan 
étrend-kiegészítőt választanod, mely a vas 
mellett tartalmazza a felsorolt vitaminokat 
is, így biztos lehetsz benne, hogy célba ér a 
nyomelem.

IronVITAL®       F
VAS-VITALITÁS

folyékony étrend-kiegészítô

Forgalmazza: Naturprodukt K  . 2046 Törökbálint (DEPO), Pf. 8 | Tel: 06 23 511 337

A terméket keresse gyógyszertárakban és gyógynövényboltokban,
rendelje meg telefonon vagy webáruházunkban! www.naturprodukt.hu
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DR. THEISS COENZYM Q10
 + MAGNESIUM + E VITAMIN KAPSZULA FORTE  

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ 
3 az 1-ben formula KOENZIM Q10-zel, egy vitaminszerű 

anyaggal, MAGNÉZIUMMAL, energia-faktorral a fáradtság
 és a kifáradás csökkentéséhez. E-VITAMINNAL,
a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. 

Kapható a gyógyszertárakban és gyógynövényboltokban,
valamint megrendelhető telefonon és webáruházban. 

www.drtheiss.hu
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A tavasz a bőrápolásban a felkészülés ideje. 
Hamarosan eljön a rövid ujjú pólók, szok-
nyák, és térdnadrágok időszaka, a bőrhibák 
pedig nem takargathatók többé. 

Mi történik a bőrrel tavasszal?

A melegebb idő beköszöntével a szerve-
zetünknek fel kell ébrednie a téli álomból. 
Ilyenkor aktívabb életmódot élünk, több 
időt töltünk szélben, esőben, napsütésben. 
A bőrnek ilyenkor ugyanúgy vitaminra van 
szüksége, mint a tavaszi fáradtságtól elgyö-
tört testnek. Javában zajlanak azonban a 
legfontosabb megújuló folyamataink is. A 
gyengéd táplálás mellett tehát alapos tisz-
tításra, az elhalt hámsejtek eltávolítására is 
szükség van. 

Tisztaság: fél egészség

A tisztításban az arcunk esetében nagy sze-
rep jut a különböző bőrradíroknak, de ha 
szükségét érezzük, akkor akár kozmetikus 
segítségét is kérhetjük, aki hámlasztó keze-
lésekkel, csiszolással, mélytisztítással tudja 
előkészíteni a bőrünket az ápoló anyagok 
befogadására. 

A testradírozásról sem szabad megfeledkez-
ni. Egy erre alkalmas szivaccsal, vagy külön-
böző testradírokkal könnyedén elvégezhető 
ez a művelet. Ilyenkorra a téli tusfürdőnk 
is megérett a cserére. Az erőteljesebb téli 
kozmetikumokat érdemes vitalizálóbb, 
könnyedebb ápolószerekre cseréni. A Doli-
va & Vitamine tusfürdő vitamingyöngyöket 
és hidegen sajtolt olívaolajat is tartalmaz. 
Gyengéden tisztít, és értékes tápanyagokkal 
frissíti fel a bőrt. 

Gondos ápolás

Szintén érdemes átnézni a krémeket és tes-
tápolókat. Télen rendszerint sűrűbb, zsíro-
sabb tapintású, nehezebb kozmetikumokra 
van szükségünk. Tavasszal érdemes ezeket 
is könnyebb termékekre cserélni. Ilyenkor 
a legjobb, ha enyhén olajozó, vitaminokkal 
dúsított krémet választunk. A Doliva & Vita-
mine család testápolója tökéletesen megfe-
lel erre a célra. Gyorsan felszívódik, az erő-
teljes hidratáló komplex ápoló hatásán túl 
pedig a cellulitisszel, vagyis narancsbőrrel 
szemben is felveszi a kesztyűt, így a segítsé-
gével már a fürdőruha szezonra is készülhe-
tünk. 
Az arcbőrünk esetében is hasonló szabályt 
érdemes alkalmazni. Az arc, nyak és dekol-
tázs érzékeny bőrének azonban nem csak 
erőteljes ápolásra, hanem fényvédelemre is 
szüksége van.  A Doliva & Vitamine termék-
család vitalizáló és felépítő arckréme 6-os 
faktorú UVA/UVB szűrőt tartalmaz, ez pont 
elég ahhoz, hogy az első napsugarak ne csa-
logassák ki a szeplőket, amíg a buszra vá-
rakozunk, vagy kellemes sétára indulunk az 
ebédszünetben.

Valósággá vált a Fogmanó meséje

A Gondolkodj Egészségesen! Program és a 
Lacalut fogvédő család közös „A fogmanó 
meséje” című pályázatára óvodás csoportok 
munkáit várták. A versenyre több, mint 70 
pályamű érkezett, a zsűrinek pedig nagyon 
nehéz dolga volt, így még különdíjakat is 
osztottak.

A pályázatban a gyerekeknek a Fogmanó 
meséjét kellett közösen papírra vetniük és 
illusztrálniuk az értékes ajándékokért. A nyer-
tes végül a Sashalmi Manó Óvoda Maci cso-
portja lett. Ők az állatkertbe látogathatnak 
kísérőikkel együtt. A 2. helyezést a Tóalmási 
Mesevár Óvoda Maci csoportja kapta, akik 
mozgásfejlesztő eszközökkel gazdagodtak. 
A 3. helyezett pedig a Rácalmási Óvoda Nyu-
szi csoportja lett, akik 40 ezer forint értékű 

logikai társasjátékcsomagot vihetett haza. A 
Közönségdíjat, a 30 ezer forintos könyvutal-
ványt az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda ovisai 
kapták.
A pályázatokat a 
http://gondolkodjegeszsegesen.hu 
oldalon lehet megnézni.

Tavaszi vitaminfürdő  
– egészség külsőleg

vigyázz a szádra!
KOMPLEX VÉDELEM AZ EGÉSZ CSALÁDNAK

DR.THEISS TERMÉK
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Hamarosan itt a rövidnadrágok és szoknyák 
szezonja. Ahhoz, hogy a lengébb öltözetben 
is jól érezzük magunkat, elengedhetetlen, 
hogy már most elkezdjük felkészíteni lába-
inkat a nyárra. 

Ülőmunka, állómunka  
– visszér, seprűvéna

A visszér és a seprűvéna sokunk életét meg-
keserítik. A visszér rendszerint azoknál alakul 
ki, akik nap közben sokat állnak vagy gyalo-
golnak, így a vért a szív felé áramoltató vé-
náknak folyamatosan meg kell küzdenie az 
izomzat ellentétes irányú nyomásával és a 
gravitációval. 
A kor előrehaladtával a kötőszövetek gyen-
gülnek, a keményen dolgozó erek pedig 
megvastagodnak, kidudorodnak, könnyebb 
esetben csak esztétikai problémát, súlyosabb 
esetben viszont fájdalmas gyulladást, vérrög-
képződést okozva. 

A visszér megelőzésének és kezelésének egyik 
kulcsa, hogy biztosítsuk a lábak megfelelő 
vérkeringését. Ha sokat kell állnunk, érdemes 
egy-két óránként egy kis szünetet tartani, le-
ülni, pihentetni a lábakat. Jót tesz az is, ha a 
nap folyamán legalább 30-40 percet felpol-
colt lábbal töltünk, vagyis az alsó végtagokat 
magasabbra emeljük, mint a szívünk. 
A kék erek eltüntetésére és a gyulladás meg-
előzésére különböző készítményeket is be-
vethetünk. A Dr. Theiss Venen Gél például 
nyugtat, hűsít, javítja a vérkeringést. Nem 
csak a visszerek elsimításában segít, de akkor 
is jó szolgálatot tesz, ha nehéznek, túlhevült-
nek érezzük a végtagot. 
A seprűvéna a visszérhez hasonló jelenség, 
ám ez főleg inkább azokat érinti, akik sokat 
ülnek a nap folyamán. A seprűvénák megvas-
tagodott, általában pirosas vagy lilás színű a 
bőrön is átütő hajszálerek, a nevüket az alak-
jukról kapták. A jelenséget meg lehet előzni, 

Rövidülnek a szoknyák,  
elő a lábakat!

ha rendszeresen felállunk a helyünkről és egy 
kicsit felfrissítjük a lábunkat. 

Dinoszaurusz bőr, segítség!

A zárt téli cipők elrejtik a bőr és a köröm hibá-
it. Mivel a hűvös évszakban általában vastag 
zoknit viselünk, hajlamosak vagyunk meg-
feledkezni a lábunk bőrének megfelelő ápo-
lásáról. Most, hogy közeledik a körömcipők, 
szandálok időszaka, nem árt, ha egy kicsit 
erre is odafigyelünk. 
A tavaszi lábápolást érdemes egy kellemes, 
frissítő lábfürdővel kezdeni. Ennek során 
gyengéden radírozzuk le a bőrt, és távolítsuk 
el a bőrkeményedéseket például habkő segít-
ségével. Ezek után jöhet a puha gondoskodás.
Az Allga San Bőrkeményedést puhító krém 
segít rugalmasabbá tenni a bőrt. A segítségé-
vel megelőzhetjük a fájdalmas kirepedezést, 
szebbé tehetjük a lábat. Cukorbetegeknek a 
bőrpuhító krém használata még kiemelteb-
ben ajánlott: az ő esetükben a végtagok pe-

rifériás keringése gyengébb, így a repedezés 
okozta sérülések lassabban, fájdalmasab-
ban, nagyobb fertőzésveszély mellett gyó-
gyulhatnak. A láb ápolása tehát nem csupán 
esztétikai, de egészségügyi szempontból is 
fontos kérdés. 

Dr. Theiss Venen Gel  
Visszér elleni gél gyógynövény kivonatokkal.
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, 
melynek hatását népgyógyászati és irodalmi adatok 
igazolják. Visszérgyulladások, visszértágulat okozta 
panaszok enyhítésére, a végtagok duzzanatainak 
csökkentésére. A Venen Gél elsimítja a visszereket, 
nyugtatja és hűsíti a gyulladásos területeket. 

w w w . d r t h e i s s . h u
Forgalmazza: Naturprodukt Kft.
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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Gyerekek a szabadban
Ma már alapvető igazságnak számít, hogy a 
gyerekek fejlődéséhez sok szabadban töltött 
időre van szükség. A friss levegőn történő 
mozgás, játék fejleszti a mentális képessége-
ket, javítja a koncentrációt és segít megbir-
kózni a stresszel. Persze a kinti játék sok-sok 
veszéllyel is járhat. Íme néhány trükk, amivel 
biztonságosabbá tehetjük a játszóterezést és 
kirándulást. 

Játék csak megfelelő ruhában!

A kinti játékhoz válasszunk megfelelő öltöze-
tet! Érdemes beszerezni egy stabil, a bokát jól 
tartó, magas kérgű, de kényelmes sportcipőt. 
Bár az idő melegszik, a játszótérre érdemes 
hosszú, testhezálló, de rugalmas anyagú nad-
rágot keresni, ez véd a kisebb horzsolásoktól, 
szálkáktól. Kerüljük a rávarrt díszekkel, hajtá-
sokkal dekorált darabokat. 

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha a seb mélyebb, esetleg valamilyen idegen 
test, például kavics vagy szálka került bele, 
érdemes orvosi segítséget kérni! Fertőtle-
nítsük a sérülést, és ha tudjuk, óvatosan 
távolítsuk el az idegen testet, majd tegyünk 
a felületre laza, steril fedőkötést, amíg az 
orvoshoz indulunk.

Egy kis odafigyelés

A gyermekkori „harci sérülések” ellátásakor 
a legfontosabb az odafigyelés. Ha kirándulni, 
játszóterezni indulunk, mindig legyen nálunk 
egy alapvető elsősegélycsomag sebfertőtle-
nítőből és steril kötszerből.
A nagyobb gyerekeknek az elsősegély alapjait 
is megtaníthatjuk, így a kisebb baleseteknél 
nélkülünk is azonnal tudnak cselekedni. 
Persze a legfontosabb szabály: Vigyázzunk 
egymásra!

Ha megtörtént a baj

A leggyakoribb játszótéri sebesülés 
a horzsolás. Ezzel a következőket 
tehetjük:
1.  A friss horzsolást tisztítsuk meg erre 

kifejlesztett fertőtlenítő, sebtisztító 
szerrel, steril gézlapok segítségével.

2.  A kisebb horzsolásokra felesleges 
ragtapaszt tenni. Fertőtlenítsük 
ezeket a sebeket rendszeresen, 
és ügyeljünk rá, hogy ne kerüljön 
beléjük szennyeződés. Érdemes pár 
napig mellőzni a homokozót. 

3.  A sebgyógyulást és hámosodást 
hatékonyan segíthetjük, például a 
Dr. Theiss Körömvirág kenőcs alkal-
mazásával.

Egészségesek vagyunk
S Z A B A D O K  VA G Y U N K

Dr. Theiss 
Körömvirág kenőcs 

15 g és 50 g

Gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású készítmény melynek 

hatását szakirodalmi adatok igazolják. 
A körömvirág tartalmú kenőcs 

gyulladáscsökkentő, sebgyógyulást 
elősegítő hatású.

w w w . d r t h e i s s . h u
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Az articsóka hozzájárul a vér triglicerid szintjének 
fenntartásához és a normál emésztéshez.

Kapható a gyógyszertárakban és gyógynövényboltokban, 
valamint megrendelhető telefonon és webáruházban.

www.naturprodukt.hu

A KÖNNYED EMÉSZTÉS TITKA
AZ ARTICSÓKA
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A húsvét a keresztény világ egyik legna-
gyobb ünnepe, ezzel együtt pedig a nagy 
családi együttlétek és közös lakmározások 
ideje is. Akár mi magunk állunk a tűzhely 
felett, akár a vendégek között foglalunk he-
lyet, érdemes felkészülni erre az időszakra. 

Számoljunk a pálinkával!

Ha a rokonokhoz látogatunk, számítsunk rá, 
hogy nem maradunk ki a locsolkodásból. A 
húsvéti családlátogatások elmaradhatatlan 
része a pálinkás vagy éppen vörösboros koc-
cintás. Mielőtt útnak indulnánk, felétlenül 
egyeztessünk arról, ki vezet majd hazafelé. 
Számítsunk arra is, hogy ilyenkor sok gyakor-
latlanabb sofőr is a volán mögé ül, ráadásul 
a gyalogosok és kerékpárosok is hajlamosab-
bak szabálytalankodni.

Ismerjük meg a vendégeket!

A húsvétnak talán a gyerekek örülnek a leg-
jobban. Sok családban ilyenkor a közös cso-
kitojás keresés a program, a kisfiúk ünnep-
lőben és kölnivízzel locsolni indulnak, hogy 
utána az összes kaland egy nagy játékba 
torkolljon az udvaron. A gyerekek jelenléte 
viszont különleges figyelmet igényel. Mielőtt 

vendégül látunk valakit, feltétlenül egyez-
tessünk a szülőkkel arról, mit kaphat, és mit 
nem a csemete. A tejérzékeny gyerekeket pél-
dául ne kínáljuk csak úgy csokoládéval vagy 
majonézzel, a lisztérzékeny kicsiknek pedig 
kedveskedjünk kimondottan nekik készült 
süteménnyel – ha bizonytalanok vagyunk az 
elkészítésben, bátran merjük az előre csoma-
golt, készen kapható változatot választani. 

Jaj, a hasam!

Húsvétkor rengeteg szokatlan étellel találkoz-
hatunk, hiszen minden háziasszony igyekszik 
kitenni magáért. A házról–házra járó locsol-
kodóknak még nehezebb ellenállni a finom 
falatoknak, hiszen illetlenség lenne elutasíta-
ni még egy kis süteményt vagy sonkát. Nem 
árt, ha a húsvéti örömökre a házi patikát is 
felkészítjük. A szokásos gyógyszerek mellé 
érdemes beszerezni valamilyen gyomor-
nyugtató, epetámogató készítményt is – ilyen 
például a Cirkulin Articsóka drazsé. Ez az ét-
rend-kiegészítő gyors segítség a nagymama 
ebédje, vagy egy kiadós húsvéti reggeli előtt. 
A használatával elkerülhetjük a kellemetlen 
panaszokat, ennek köszönhetően pedig akár 
az ilyenkor óhatatlan családi súrlódásokat is.

Húsvéti előkészületek

Kerüljük el az asztalkatasztrófát! 
Melyik 6 márkanevet rejtettük el az alábbi feladványban?

A megfejtést küldje el e-mailben, vagy postai levelezőlapon. Beküldési határidő 2017.06.20.
A beküldők között kisorsolunk 5 db 5.000 forint értékű ajándékcsomagot. 
info@naturprodukt.hu vagy Naturprodukt Kft. 2046 Törökbálint, (DEPO) Pf.8.
2017. februári Jó tanács 5 nyertese: Pálmai Lajosné, Szombathely I Csuka Jánosné, Budapest 
XI.ker. I Molnár Zoltánné, Ajka I Réffi Józsefné, Debrecen I Dénes Attila, Eger
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Keresse a gyógyszertárakban!

DOLORgit med 
fülcsepp
✔  Csökkenti a fájdalmat, 

a külső hallójárat 
kipiro sodását és viszketését. 

✔  A külső hallójárat 
gyulladásainál alkalmazható.

✔  Gyerekeknél 1 éves kortól 
használható.

Fülfájás?
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