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A Jótanács 
csapata

Szép, mint mindig!
„Itt van az ősz, itt van újra.” 
Sokunknak csenghet ismerősen és kedvesen 
Petőfi Sándor csodálatos verse, hiszen a köl-
tőnél szebben talán senki sem fogalmazta 
meg, mitől varázslatos az ősz. Pedig „hálátlan 
szerep” jut számára. Előtte szikrázó napsütés-
sel, gondtalan pihenéssel, könnyed progra-
mokkal, örök élményekkel és a nagybetűs VA-
KÁCIÓ-val tombol a nyár. Utána – jó esetben 

– vakító hófehérbe öltözik a táj, széles mosolyt 
csal a gyermeki arcokra a Mikulás játékokkal 
teli puttonya, valamint az évszak varázsát je-
lentő, számos havas-jeges szórakozás, majd 
meghitt, áldott hangulatban, tele szeretettel 
elhozza a várva várt ünnepet a tél.

És akkor mi jut az ősznek? 
A mérleg egyik serpenyőjébe tehetnénk 
az egyre rövidebb, hűvösebb és szürkébb 
nappalokat, a dolgos hétköznapokat, az iskolai 
korai be- és késői kicsengetéseket, a ritkuló 
szabadtéri programokat. Ám szerencsére, 
minden serpenyőnek van egy másik oldala 
is, amelybe bőven pakolhatunk kellemes és 
pozitív dolgokat!
Ki ne várná a vénasszonyok nyarát (gyerekek 
kedvéért: az „indián nyarat”), amikor újra 
megcirógatja arcunkat a nap? Ki ne indulna 
útnak kedvesével vagy családjával egy han-
gulatos és hamisítatlan őszi túrára, kirándu-
lásra? Ki ne csodálná azt a világot, amelyet 
az őszi színek tesznek utánozhatatlanná? 
Ott van nekünk a szüret, a Márton-nap és az 

újbor ünnepe, a tucatnyi gasztronómiai és 
kulturális program, valamint a divatban és 
szépségápolásban új trendeket és izgalmas 
kollek ciókat hozó szezon. 

Az ősz nem a befejezésről és a lemondásról, 
hanem az újrakezdésről és az új lehetőségről 
szól. Töltsük fel újra testünk energiaraktárait, 
frissítsük fel ruhatárunkat és sminkkészle-
tünket, tegyük még kreatívabbá és egyedib-
bé szabadidős programjainkat, mozogjunk 
és étkezzünk még tudatosabban – vagy csak 
egyszerűen élvezzük az ősszel elérhető és át-
élhető pillanatokat! 
Hiszen, ahogy Petőfi is írta: az ősz szép, mint 
mindig! 

Köszöntő 1.



„Most pedig vége a szép időknek…”
…de egyben elkezdődik valami hasonlóan 

szép: itt az ősz! A nappalok egyre rövideb-
bek, és egyre gyakrabban kell elgondolkod-
nunk, hogy merjük-e a vékonyabb öltözetet 
választani. De ez senkit se tántorítson el, 
hiszen az ősz megannyi szépséget rejt, amit 
akkor a legjobb kiélvezni, ha erőnk teljében 
vagyunk. Fogadja meg jótanácsainkat!

Legyen jó bőrben ősszel is! 
Sokan hajlamosak a pigmentációra, ami azt 
jelenti, hogy barnás foltok, szeplők jelenhet-
nek meg az arcon. Nyáron ezek a foltok sö-
tétebbé válhatnak, ami annak „köszönhető”, 
hogy a bőr ezen részein fokozottabb a pig-
menttermelés, így jobban is barnul.
Az ilyen problémával küszködők 
számára a nyár nehéz időszak volt, 
de szerencsére van megoldás!
A Redupetin Dermatológiai speci-
ális kozmetikumot kifejezetten erre 
találták ki: intenzíven hat a sötétebb 
bőrfelületekre, a pigmentfoltokra és 
a korral járó bőrelszíneződésekre is. 
Hatóanyag-kombinációja célzottan 
hat, és az érintett felületeket látha-
tóan kivilágosítja.

Haj, be szép az ősz!
A szezonális hajhullás – esetünkben az őszi 

– sokak életét megkeseríti. Fő okozója a vita-

minhiányos állapot, valamint a haj nyári meg-
próbáltatásainak ilyenkor kiütköző következ-
ménye. Ha Ön is érintett a dologban, akkor 
tegyen ellene! A női és férfiváltozatban is el-
érhető Parusan termékek (Stimuláló sampon 
és Energizáló tonik) olyan tápanyag-kon-
centrátumok, melyek a fejbőrt a haj gyökeréig 
célzottan látják el koncentrált tápanyagokkal. 
A ko� ein (férfiaknak), biotin (nőknek), urea, 
E-vitamin, az L-arginin és a B3-vitamin mellett 
egy speciális összetételű növényi kivonatot is 
tartalmaz, mely csökkenti a hajhullást, és je-
lentősen meggyorsítja a haj újranövekedését!

Emeljen pajzsot immunrendszere elé!
Az ősz nemcsak a gyönyörű sárgás-barnás 
lombú fákról, a vénasszonyok nyaráról vagy 

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a változatos, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
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a sült gesztenyéről szól, hanem, sajnos, az 
influenzáról és a nátháról is. Ha ez utób-
biaktól mentesen szeretné kiélvezni ezt a 
csodálatos évszakot, akkor turbózza fel im-
munrendszerét! A Gripovit étrend-kiegészítő 
termékcsalád az egész család számára biz-
tosítja azon vitaminokat, ásványi anyagokat 
és gyógynövényeket, melyek hasznosak az 
egészséges immunműködés fenntartásá-
hoz, a Dr. Theiss Aktiv Immun folyékony ét-
rend-kiegészítő gyermekek számára pedig 
kifejezetten a szervezet ellenálló képességé-
nek támogatására kifejlesztett készítmény.
Szervezete lemerült akkumulátorainak feltölté-
sére ajánljuk még a Dr. Theiss Coenzym Q10 + 
Mg + E-vitamin FORTE ét-
rend-kiegészítő kapszu-
lát, melyben a koenzim 
Q10 egy vitaminszerű 
anyag, a magnézium 
hozzájárul a fáradtság és 
a kifáradás csökkentésé-
hez, az E-vitamin pedig a 
sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez.

Tündököljön bárhol, bármikor!
Ki mondta, hogy csak a nyár 
alkalmas a szórakozásra, bu-
lizásra? Ősszel is számtalan 
remek lehetőség adódik, ahol 
megvillanhat a nőiesség, és 
magunkra vonzhatjuk a te-
kinteteket. Ehhez nincs más-
ra szükség, mint a MARSALA 
és ROSÉ színekben elérhető 
Pharma Hyaluron Volumen-

növelő ajakápolóra, mely ke-
resztkötéses hialuronsavval 
teszi teltebbé az ajkakat. Ha pe-
dig nem elégszik meg ennyivel, 
akkor varázsolja dússá és csábí-
tóvá szempilláit a Mascara med 
XL-Volumen szempillaspirál 
segítségével! Ápolja és táplálja 
a szempillákat, valamint előse-
gíti a szempillák növekedését, 
ráadásul érzékeny szemre is al-
kalmazható!

Köszöntse az őszt tárt karokkal, felkészülten, 
erőtől duzzadva!
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Amíg pihenéssel és kikapcsolódással töltöt-
tük a napsütéses nyári órákat, addig bőrünk 
kemény igénybevételnek volt kitéve. Sze-
rencsére eljött az ősz, és „külső borításunk” 
ennél jobb regenerálódási időszakot keres-
ve sem találhatna. Lássuk, hogyan és mivel 
ápoljuk bőrünket ősszel!

Napsütés, klóros víz, izzadás: csak néhány ab-
ból, amivel a bőr szembesül egy átlagos nyári 
napon. Nem csoda, hogy sok esetben nyár vé-
gén vagy ősszel jönnek elő a bőrproblémák az 
arra hajlamosaknál. De mit tehetünk ellene? 

Ismerje meg bőrét!
Kifejezetten megéri ilyenkor elmenni a bőrgyó-
gyászhoz egy teljes körű vizsgálatra, ahol az 
esetleges problémák és azok megoldásai mellett 
bőrünk alapvető jellemzőit is megismerhetjük. 

Ha a bőr szomjazik
A hidratálásra mindig szükség van, a hideg 
megérkeztével különösen, mivel a hűvös és 
szeles idő, valamint a lakás fűtése könnyen ki-
száríthatja a bőrünket. Ilyen esetekre számta-
lan kozmetikum létezik, de mi is rásegíthetünk, 
ha megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasz-
tunk mindennap, vagy párologtatással tesszük 
kevésbé szárazzá otthonunk levegőjét. 

Szükséges még a fényvédelem?
Bizony, szükséges! Lehet, hogy nem érezzük, 
de ősszel is van UV-sugárzás, amely komoly 

A megújulás időszaka

Mitől van
a bőrpír?

A hideg és a meleg váltakozása miatt az 
arcunkon, orrunkon található hajszál-
erek beszűkülhetnek, illetve kitágulhat-
nak. Az oda-vissza történő tágulás tartós 
bőrpírt okozhat, mely idővel egyre zava-
róbb mértékben látható. Ennek a súlyo-
sabb formája a rozacea, az ezt megelőző 
stádium pedig a kuperózis. Használja 
a Coupeliac speciális kozmetikai bőr-
ápoló gélt, amely megnyugtatja a bőrt 
és csökkenti a forróságérzetet!

hatással lehet a szervezetre. Ha a vénasszo-
nyok nyarában élvezzük a tél előtti utolsó 
szabadidős programokat, akkor ajánlott lega-
lább 15-20 faktoros fényvédő használata!

Hámlasztás? Igen!
Említettük, hogy az ősz kiváló időszak a bőr 
regenerálódására. Ha nem szeretnénk drasz-
tikus módszert választani a bőrmegújításhoz, 
akkor hámlasszunk! Erre van egy egyszerű, 
de nagyszerű otthoni módszer: keverjünk 
össze barna cukrot és friss citromlevet, majd 
masszírozzuk bele a nedves bőrbe. Nemcsak 
kémiailag hámlaszt, hanem a cukorszemcsék 
radíroznak is! A hámlasztással tehát hatéko-
nyabban újul meg a bőrünk, könnyebben szí-
vódnak fel a tápanyagok, és a különféle bőrhi-
bák, elszíneződések állapotán is javíthat. 

Utóbbiakra javasoljuk a Redupetint is, amely 
egy dermatológiai speciális kozmetikum bőr-

elszíneződésekre és pigmentfoltokra. Az ösz-
szetevők kombinációja célzottan hat, többek 
között enyhén hámlaszt is, és az érintett felüle-
teket láthatóan kivilágosítja. Az arcszínt egyen-
letesebbé teszi, és intenzíven ápolja a bőrt. 

Ha pedig bőrkeményedéses, strandolástól és 
szandálviseléstől megviselt lábfejeit szeretné 
újra puhává és frissé varázsol-
ni, akkor a Paraso� in 
Bőrhámlasztó zoknival 
nem tévedhet! Komp-
lex méz- és növényi 
kivonataival, valamint 
az urea és az allantoin 
áldásos hatásával hid-
ratálja a száraz bőrt, és 
elősegíti a regenerációt!

Az ősz kiváló időszak a bőr
regenerálódására

„Megéri ilyenkor elmenni
a bőrgyógyászhoz”
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Az immunrendszer szervezetünk legjelentő-
sebb védelmi mechanizmusa, épp ezért az 
év minden szakában tennünk kell a helyes 
működéséért. Cikkünkből megtudhatja, ho-
gyan lehet erős és ellenálló az egész család 
immunrendszere!

„Közeleg a tél!” – ezt már a népszerű Trónok 
harca című sorozatban is megmondták.  Szá-
munkra pedig most vált aktuálissá a dolog: 
bár még csak éppen elkezdődött az ősz, ér-
demes időben felkészülni a náthás-influenzás 
időszakra. Erre pedig egyebek mellett az im-
munerősítés a legjobb módszer!

Hogyan tudjuk betonbiztosra gyúrni az 
immunrendszert, hogy azon még a leg-
megátalkodottabb baktérium vagy vírus 
se tudjon rést ütni? A válasz erre is a ter-
mészetből érkezik: fogyasszunk minél 
többet a legfinomabb őszi zöldségekből 
és gyümölcsökből, vagy az olyan gyógynö-
vényekből, mint a csipkebogyó, a kurkuma 
vagy a fokhagyma!

A gyermekek immunrendszere
A gyerekek esetében különösen fontos a 
védelem kiépítése és fenntartása, hiszen a 
fejlődő szervezet nehezebben birkózik meg 
a rá leselkedő veszélyekkel. Ráadásul, az im-
munrendszer önfejlesztő, azaz minden meg-

betegedéssel „tanul a hibáiból”, hogy később 
hatékonyabban ki tudja védeni az adott kór-
okozót. Többek között emiatt is van az, hogy a 
kisgyermekek gyakrabban betegednek meg.
Joggal adódik a kérdés: egyáltalán érdemes-e 
erősíteni az immunrendszerüket? Természe-
tesen igen, mivel egy megfelelően működő 
immunrendszer az először megtapasztalt, 
valamint a már átélt betegségeket is elvisel-
hetőbbé teszi, és gyorsabban meggyógyítja.

Mivel erősítsünk?
A fentebb említettek mellett a lehető legjobb 
választás a Dr. Theiss Aktiv Immun folyékony 
étrend-kiegészítő gyermekek számára, mely 
a homoktövis, a bodza és a nagy mennyiségű 

C-vitamin erejével támogatja a szervezet ellen-
álló képességét. Ha pedig a csemete inkább a 
kellemes, gyümölcsös ízű, meleg italokat sze-
reti jobban, akkor a Gripovit Junior Étrend-ki-
egészítő forró italpor C-vitaminnal, cinkkel és 
bodzával lesz az, amely ezt a feladatot elvégzi. 
Ha viszont a lurkó végképp válogatós, akkor 
tréfálja meg, hiszen a nyalókát minden gyer-
mek szereti: a Gripovit Immuno Étrend-kiegé-
szítő nyalóka echinaceával, vitaminokkal és 
cinkkel édes élmény közepette támogatja az 
immunrendszer egészséges működését. 

Önmagáról se feledkezzen meg! 
Az esős, nyirkos időben, a munkából hazaér-
ve, mielőtt lepihenne a kényelmes fotelben, 
készítsen egy bögre Gripovit Max C-t, amely 
egy étrend-kiegészítő forró italpor C-vita-
minnal, cinkkel és gyógynövényekkel. Tá-
mogassa egészségét ősszel is, ehhez minden 
feltételt biztosítunk!

Vértezze fel immunrendszerét!

Hogyan véd az 
immunrendszer?

Az immunrendszer fő feladata, hogy 
megakadályozza a kórokozók által ki-
váltott károsodásokat, eltávolítsa a 
szervezetbe bejutó mikroorganizmuso-
kat, idegen anyagokat, valamint elpusz-
títsa a hibássá vált saját sejteket.

„A gyerekek esetében különösen 
fontos a védelem kiépítése és 

fenntartása”

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a változatos, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

„Érdemes időben felkészülni
a náthás-influenzás időszakra”

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a változatos, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
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Az emberi szervezetnek szüksége van vitami-
nokra, ez olyan egyértelmű tény, mint az, hogy 
az ég kék. Mégis, sok ember fájdalmasan keve-
set tud ezekről a nélkülözhetetlen vegyületek-
ről. Segítünk, hogy ne tartozzon közéjük!

A vitaminok szerves vegyületek, melyek leg-
többje valóban nélkülözhetetlen az egészsé-
günk megóvásához. Két fő csoportra osztjuk 
őket: zsírban oldódó és vízben oldódó vitami-
nokra. Előbbieket a szervezet képes tárolni, 
így egészséges és kiegyensúlyozott étkezés 
mellett nem szükséges a napi pótlásuk. Utób-
biakat viszont nem, így azokat mindennap 
pótolni kell.
Ha a szervezet hosszabb ideig nem jut hozzá a 
szükséges vitaminokhoz, akkor vitaminhiány, 

és ennek következményeként hiánybetegség 
alakul ki. Minden vitamin esetében más-más 
tünetekről és betegségekről beszélhetünk, a 
legismertebb a skorbut (C-vitamin hiánya), az 
angolkór (D-vitamin hiánya) és a farkasvakság 
(A-vitamin hiánya). A vitaminokat (leginkább a 
zsírban oldódóakat) túl is lehet adagolni – ezt 
nevezzük hipervitaminózisnak. Nem túl gya-
kori jelenség, de érdemes figyelni rá, a tünetek 
igen változatosak lehetnek: például étvágyta-
lanság, hajhullás, súlyosabb esetben májbe-
tegség, idegrendszeri eltérések.
A nyár végével ajánlott rákészülni a hűvösebb 
hónapokra, és feltölteni vitaminraktárainkat. 
Szerencsére, a zöldségek és gyümölcsök mel-
lett van jó néhány szezonális gyógynövény, 
mely erre a célra kiválóan alkalmas – a szá-
mos egyéb jótékony hatás mellett. 
• Bodza: a virágjából készült tea kiváló meg-

hűlés ellen, a termése pedig rendkívül gaz-
dag A- és C-vitaminban.

• Homoktövis: kiemelkedő C- és A-vita-
min-forrás.

• Zsálya: antiszeptikus, gyulladáscsökkentő 
hatású.

• Echinacea (avagy kasvirág): az  influen-
za  megelőzésében és tüneteinek kezelésé-
ben első osztályú.

Védelmező vitaminok

Zsírban oldódó vitaminok:
A-, D-, E-, F-, K-vitamin

Vízben oldódó vitaminok:
B-komplex (az összes „számozott” B-vita-

min, illetve a kolin [B8-vitamin] és az inozitol 
[B9-vitamin]), C- és P-vitamin (utóbbi másik 

nevén: rutin)

*A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Dr. Theiss Echinacea csepp
Javallatok: Fertőzéses megbetegedések megelőzésére, illetve 
kiegészítő kezelésére, a szervezet ellenálló képességének fokozására.
Felnőtteknek és serdülőknek 12 éves életkortól ajánlott.

w w w . d r t h e i s s . h u
Kapható gyógyszertárakban, gyógynövényboltokban, 
valamint a DM és Rossmann üzleteiben.

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását tudományos 
eredmények igazolják. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Top Tipp
Az immunrendszer erősítése és az őszi–
téli influenzaszezon sikeres átvészelé-
se érdekében alkalmazza a *Dr. Theiss 
Echinacea cseppet, mely gyógyszer-
nek nem minősülő gyógyhatású ké-
szítmény! Kúraszerűen alkalmazandó, 
maximum 8 hétig.
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Számos gyümölcs és zöldség számára az ősz 
jelenti a főszezont, ekkor kerülnek nagyobb 
számban az üzletekbe és jó esetben az asz-
talunkra. Következzenek az ősz legegészsé-
gesebb vitaminbombái. 

Napi egy alma – az orvost távol tartja
Az alma az egyik legnépszerűbb gyümöl-
csünk, nem véletlenül! Ízletes, sok módon 
felhasználható, és jelentős mennyiségben 
tartalmaz C-, A- és B-vitamint, kalciumot, 
magnéziumot és káliumot is. Leginkább nyer-
sen fogyasztva ajánljuk, mivel a benne talál-
ható antioxidánsok főleg az alma héjában 
vannak jelen, és ilyen állapotban tartalmazza 
a legtöbb tápanyagot.

A csodálatos brokkoli
Üde, zöld szín, kellemes íz, kiemelkedő élet-
tani hatás. Elsőre talán nem ezek ugranak 
be a legtöbb embernek a brokkoliról, pedig 
sokan a brokkolit tartják a legegészségesebb 
zöldségnek! A-, B-, C-vitamin-tartalma magas, 
valamint vasban és kalciumban is bővelkedik. 
Rosttartalmának köszönhetően az emésztés-
re is jó hatással van, várandós kismamáknak 
pedig különösen ajánlott, hiszen a benne lévő 
folsavnak köszönhetően elősegítheti a mag-
zat idegrendszerének fejlődését.

Évezredes kincs
Az őskorban gyűjtögették, az ókorban már ter-
mesztették: a szőlő gyakorlatilag végigkísérte 
az emberiség történetét. Szinte valamennyi 
részét felhasználjuk a kozmetikától kezdve a 
gasztronómián át a borkészítésig. Magas cu-
kortartalma miatt rendkívül jó energiapótló, 
héjával együtt fogyasztva pedig talán a leg-
gazdagabb antioxidáns-forrás. Hazánkban 
tipikus őszi gyümölcs, így a szüreti időszak 

eljövetelével minden szőlőrajongó eljárhatja 
az örömtáncát – jó esetben a szüreti bálon!

Mézédes finomság
Kevés hangulatosabb dolog van, mint ami-
kor kint fúj a hideg őszi szél, bent pedig sül 
az illatos sütőtök. Jó tudni: egyetlen szelet 
sütőtök a napi A-vitamin-szükségletünk több 
mint dupláját tartalmazza! Emellett laktató, 
alacsony kalóriatartalmú csemegeként segíti 
a fogyást, a benne található tiaminnak (B1-vi-
tamin) köszönhetően pedig emlékezet- és 
hangulatjavító hatása is van!

Körte nélküli ősz? 
A körte az egészséges étrend egyik üdvöskéje. 
A megfázós-hűvös időben határozottan jó öt-
let naponta fogyasztani ebből a gyümölcsből, 
mivel a számos ásványi anyagon kívül akko-
ra mennyiségben tartalmaz C-vitamint, hogy 
egyetlen körte elfogyasztásával akár a teljes 
napi szükségletünket is fedezhetjük! A cukor-
betegek is bátran fogyaszthatják, ugyanis fő-
leg lassan felszívódó fruktózt tartalmaz.

Bőrünk a vászon, az élet pedig a festék ma-
ga, ami nyomot hagy az arcon. – Egy paca, 
vagy téves csík eltávolítására a festőknek 
rendelkezésére áll a terpentin. Mi vajon mi-
lyen eszközökkel tüntethetjük el azokat a 
bizonyos vonalakat?

1. Folyadékbevitel
Nem szabad, hogy a nyári aszfalt gőzével 
együtt eltűnjön életünkből a víz állandó jelen-
léte. A napi három liter folyadék bevitel min-
den évszakban nélkülözhetetlen egészségünk 
és szépségünk megőrzéséhez egyaránt. A víz 
feltölti a sejteket, így a ráncok kevésbé lesznek 
láthatóak. A nagymennyiségű folyadék a kolla-
gén termeléshez is elengedhetetlen. Kollagén 
nélkül pedig nincs rugalmas bőr.
Fontos, hogy léteznek olyan italok is, melyek 
kifejezetten dehidratáló hatással rendelkeznek, 
és ezért ezeket az italokat érdemes elkerülnünk, 
illetve érdemes legalább csökkentenünk a napi 
fogyasztásukat. A kávé, a fekete tea és az alko-
holok különböző fajtái mind ide sorolhatóak.

2. Hidratálás
Külsőleg is figyelnünk kell a megfelelő hidra-
táltságra! Az érett bőr veszít nedvesség tar-
talmából, elvékonyodik, ezeket figyelembe 
véve kell a bőrápolási szokásainkat kialakítani. 
Érdemes egy könnyebb textúrájú, ennek elle-
nére a bőr egész napi hidratáltságát biztosító 

arckrémet választani nappalra, míg éjszakára 
egy tápláló, hosszabb idő alatt beszívódó krém 
javasolt. 50 év felett 
ajánljuk a Doliva Inten-
zívkrém Rosé nappali 
arckrémet, mely ráncta-
lanító hatóanyagokkal, 
A- és E-vitaminnal lép 
fel a bőröregedés ellen. 
A hozzáadott rosé pig-
mentek pedig rózsás kisugárzást adnak a fakó 
bőrnek. A benne lévő oxy-aktív komplex felé-
leszti a bőrt és láthatóan új vitalitással és fris-
sességgel látja el. Éjszakára remek választás a 
Doliva Intenzívkrém Rosé éjszakai arckrém, 
mely kiváló minőségű, 
hidegen sajtolt olíva-
olajjal, értékes A- és 
E-vitaminnal, oxy-aktív 
komplexszel javítja az 
érett bőr rugalmasságát 
az éjszakai nyugalmi fá-
zis alatt. 

3. Védelem
A bőr öregedését egyértelműen gyorsítják a 
káros UV sugarak. Mikrokárosodást okoznak 
a bőrben, lebontják a kollagént. Hatására fi-
nom ráncok, redők jelennek meg. A bőrszín 
egyenlőtlenné válik, májfoltok alakulhatnak 
ki. Az arc, a kéz és a dekoltázs az év minden 
hónapjában ki van téve a napsugárzásnak, így 
ezeket napi szinten védeni kell fényvédőfak-
torral ellátott krémek használatával. Ha már 
kialakultak a májfoltok, bőrelszíneződések, 
akkor ezekre érdemes a Redupetin derma-
tológiai speciális kozmetikumot alkalmazni, 
amely általában 4 heti alkalmazást követően 
elhalványítja ezeket a pigmentfoltokat. 

Gyümölcsöző egészség Szépségápolás 50 év felett
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Az ősz eljövetele mindenki életében mást 
és mást jelent. Valakinek szimplán az eső 
kopogását a zárt ablakon, másoknak az új 
tanszerek illatát vagy a sütőtök és a meleg 
tea aromáját. A divat szerelmesei számára 
a bőr, a gyapjú és a vastagon szőtt szövetek 
csodálatos kavalkádját.

Az évszak idén is elkényeztet bennünket a kü-
lönféle anyagok és minták variációival. Sok ré-
gi kedvencünket elővehetjük a szekrényből, de 
a 2018-as szezon új darabjai lehetőséget nyúj-
tanak gardróbunk bővítésére is. Az őszi forga-
tagban való eligazodásban igyekszünk segít-
séget nyújtani a lent összegyűjtött 10 ponttal.

1. Állatminta
Ugye nem is volt olyan régen, amikor a 
leopárd minta és a pink uralt mindent? A leg-

újabb trend szerint már ne színnel vegyítsük az 
állatbundákat imitáló mintát, hanem legyünk 
bátrak, és tetőtől talpig burkolózzunk oce lotba 
vagy zebrába! Ha igazán vadak akarunk lenni, 
még a tigrismintát is kipróbálhatjuk.

2. Bőrszoknya
A bőr vagy műbőr mint alapanyag az elmúlt 
években már leküzdötte a vele szemben tá-
masztott előítéleteket. Egy jól megválasztott 
fazonnal akár az irodában is megjelenhetünk. 
Érdemes a színesre festett darabokra is oda-
figyelni: egy halvány rózsaszín vagy kékes 
árnyalat feldobhatja sötét színskálán mozgó 
őszi ruhatárunkat.

3. „Szuperhős szett”
Gyakran bátorítják a nőket, hogy érezzék ma-
gukat mindennap „szuperhősnek” – nos, eh-
hez idén a megfelelő öltözet is megérkezett. 
Teret kapnak a köpönyeg szabású, vállra do-
bott plédre hajazó kabátfélék. A fazon adott, 
de az anyagok variálásával minden alkalomra 
találhatunk egy számunkra megfelelőt.

4. Ezüst
Az utóbbi évek aranyuralmát megtörve ismét 
az ezüsté lesz a főszerep. Élvezze, ahogy a na-
rancs és vörös táj tükröződése minden egyes 
lépésnél egyedivé varázsolja aznapra válasz-
tott öltözetét. Merjen napközben is csillogni, 
nem csak este 8 után ildomos ezüstöt viselni. 

5. Tweed
Az elmúlt pár hónapban különösen nagy fi-
gyelmet kapott a brit királyi család. Talán 
magától a királynőtől ihletet merítve, a legna-
gyobb tervezők is felvonultattak őszi kollek-
ciójukban tweedből készült ruhadarabokat. 
Az alapanyag elegáns mivoltát könnyűszerrel 

TOP 10 divattipp őszre

ellensúlyozhatjuk sportos kiegészítőkkel. Az 
angol nevet viselő „mix and match” trend 
még mindig érvényes, azaz bátran párosít-
hatjuk a stílusukban eltérő dolgokat.

6. Rakott szoknya
A névről sokaknak a szigetország iskolai 
egyenruhái juthatnak eszébe, azonban mi 
a sokkal modernebb változat viselésé-
re biztatjuk, amelyet helyesebb talán 
redőzött szoknyának hívni. Ennél a 
típusnál fontos a megfelelő hossz 
kiválasztása, az igazán trendi fa-
zonok a térd alá érnek.

7. Kendő
Sokáig az idős asszonyok 
sajátja volt, majd átterjedt a 
felső tízezer elegáns, közép-
korú hölgyeinek kollekciójába a 
márkával jelölt, színes selyemdara-
bok viselete. Az idén ősszel diktál-
tak alapján bárkinek a ruhatárában 
helyet kaphat egy ruhaként újra-
gondolt kendő. Nincs más dolga, 
csupán egy övvel kiemelni 

a derékvonalat, és máris egy elegáns hölgy 
tekint vissza Önre a tükörből.

8. Márkalogó
A nagy márkalogót sokáig ízléstelennek tar-
tották, azonban idén érvényesül a jól ismert 
mondás: minél nagyobb, annál jobb! Érde-
mes nem csak a sportmárkák kínálatában 
keresni az ilyen ruhadarabokat, egy-egy ele-

gánsabb márka választékában is 
megtalálhatók.

9. Mix
Öltözzünk rétegesen! Most nem 

a szokásos atléta-póló-pulcsi 
kombinációról beszélünk. 

Két kabát összekombi-
nálása a legformabon-
tóbb talán az évszak 
divatjának legújabb 
vonulatában. 

10. Harmónia
A tájjal való har-
monizálás soha-
sem elévülő trend. 
A rozsda, a bordó 
és a narancs ár-
nyalatok az idei 
őszből sem hiá-
nyozhatnak. 

Merjen napközben is csillogni!
„Sok régi kedvencünket 

elővehetjük a szekrényből”
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Hűvös elegancia

 A divat és szépség világában az ősz egyet 
jelent ruhadarabjaink izgalmas variálásá-
val, a bőrünk szárazság elleni védelmének 
erősítésével, valamint sminkes táskánk át-
rendezésével. Hoztunk pár hasznos tippet, 
amelyekkel könnyebb lesz az átállás!

Ahogy a kisebb márkák az öltözködésben, 
úgy sminkünk tekintetében mi is a legna-
gyobb divatházak kifutóihoz fordulhatunk 
ihletért. A legkeresettebb modellek ugyanis 
már nyáron végigvonultak a hidegebb évszak 
legújabb trendjeit bemutatva – indítsunk mi 
is innen!
Alapvetően két, egymással szembe menő 
trend egyszerre volt jelen a bemutatókon. 
A teljesen neutrális, illetve a vad színekkel 
dolgozó, egyedi, formabontó mintákkal egy-
aránt találkozhattunk.

A nude variáció
Az irányzat középpontjában a természetesen 
csillogó arcbőr áll. Az ilyen típusú sminkeknél 
fontos, hogy elkerüljük a maszkhatást. Hagy-
juk, hogy a bőr természetes fénye átragyogjon 
az alapozó alól. A kisebb bőrhibák, szeplők el-
fedésére sem kell gondot fordítanunk. Plusz 
extraként egy-egy ecsetvonásnyi highlightert 
érdemes az arc azon pontjaira tenni, amit a 

természetes fény megvilágít: ilyen az arccsont, 
az orrunk hegye, illetve a szánk fölé is csem-
pészhetünk belőle. Befejezésként a szemeket 

emeljük ki. A műszempilla 
használatát kerüljük el, hi-
szen a természetességen van 
a hangsúly. 
Amennyiben elégedetlen 
szempillájának minősé-
gével, hosszával, akkor a 
Pharmatheiss Szempilla-

növesztő szérumát javasoljuk, amely nem-
csak segíti a pillák gyorsabb növekedését, 
hanem ápolja is őket. Ezért már meglévő 
műszempilla esetén is érdemes használni! 
Ráadásul hormonmentes is!

Csillogó lázadás
A másik irányzat alternatív szubkultúrákból 
merít a sötét, füstös szemek, különleges tus-
vonalak tekintetében, azonban ezt tompítják 
az élénk színek, kristályok, metálfényű szem-
héjpúderek. Az alapbázisunkat itt is vékonyan 
tegyük fel, ennek minimalizmusa remekül el-

lensúlyozza a smink hangsúlyossá-
gát a szemeken. Nem szabad félni a 
színektől: ebben az évszakban is ke-
rülhetnek a szemhéjunkra az élénk 
pinkek, kékek, sárgák. Vadítsuk meg 
őket fekete púderrel, egy-egy csillo-
gó kővel. A  kompozíció elengedhe-
tetlen része pedig az éjfekete szem-
pilla. Ehhez ajánljuk a Mascara med Színező 
& ápoló spirált, ha pedig még egy kis extrára 
lenne szükség, akkor használja a Mascara med 
XL-Volumen szempillaspirált. 

A jövő trendjei
A két nagy vonulat mellett érdekes tendenciá-
kat is megfigyelhetünk, amelyek akár a jövő 
trendjei is lehetnek:
• a barackos, rózsaszínes arcpírok kerültek 

előtérbe, cél a babás almácskák kialakítása,
• a vörös rúzsok reneszánszukat élik,
• az arc kontúrozása gyakorlatilag eltűnt, el-

lentétben az elmúlt évek szokásaival.

Top Tipp
Amennyiben a rúzsokat nem 
kedveli, ajánljuk a Pharma 
Hyaluron Volumennövelő 
ajakápolóját, MARSALA és 
ROSÉ színben.

Két, egymással szembe menő
trend egyszerre van jelen

A vörös rúzsok
reneszánszukat élik 
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Védje hajkoronáját!
A hajvesztés, a haj cserélődése alapvetően 
egy természetes, folyamatosan zajló jelen-
ség, mely egy bizonyos szintig nem igényel 
odafigyelést. Sokak számára azonban új-
donság lehet, hogy létezik úgynevezett sze-
zonális hajhullás is, mely tavasszal, illetve 
ősszel jelentkezik. 

Ősz van, a fák elhullajtják lombjukat – ez 
közismert tény. Ám, sokan ekkortájt szintén 
elkezdik hullatni a „leveleiket”, azaz a haju-
kat. Ennek egyik fő oka a vitaminhiány, amely 
a hűvösebb idő által megváltozott étkezési 
szokásaink miatt alakul ki: ilyenkor a vitamin-
dús, nyári finomságok helyett a kalóriadús, 
de ásványi anyagokban szegényebb ételeket 
választjuk.
A másik fő ok pedig az, hogy a nyáron a haj-
ra leselkedő károsító tényezők (napfény, sós/
klóros víz stb.) hatása ekkorra ütközik ki érzé-
kelhető mértékben.

Csak semmi stressz!
Ha szeretne tenni az őszi hajhullás ellen, ak-
kor elsősorban arra érdemes ügyelnie, hogy 

ősszel is megfelelő mennyiségű zöldséget és 
gyümölcsöt fogyasszon. Ezzel biztosíthatja a 
szükséges vitamin- és ásványianyag-bevitelt, 
ami ráadásul szervezete más területei számá-
ra is hasznos lehet!
Emellett a haja is és Ön is csak jól járhat, ha 
kerüli a stresszt. Megfelelő relaxációs techni-
kákkal, jógával, meditációval, valamint sok al-
vással könnyen és hatékonyan javíthat a nyár 
elmúlása miatti borús hangulatán.
A leghatékonyabb módszer azonban a meg-
felelő kozmetikumok használata, melyek ki-
fejezetten az ilyen jellegű hajhullásra lettek 
kifejlesztve. A Parusan Stimuláló sampon, 
valamint a Parusan Energizáló tonik hajrit-
kulás, di� úz hajhullás esetén serkenti a fejbőr 
vérkeringését, javítja a fejbőr tápanyaggal 
történő ellátását, csökkenti a hajhullást, és 
elősegíti a haj növekedési fázisát. Nyár óta 
ráadásul férfiaknak szánt változatban is el-
érhető, így már semmilyen akadály nem áll 
annak útjában, hogy az egész családnak dús 
és egészséges legyen a hajkoronája, amelyet 
kedvére borzolhat majd az őszi szellő!

Mi okozhatja 
még az őszi
hajhullást?

• Hormonális problémák
• Nagymértékű fogyás
• A nyár vége, a rossz idő miatti

negatív hangulati változások
• Vérszegénység

-
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Hűvös szelek járnak
 A napsütéses, kellemes nyár véget ért, bekö-
szöntött az aranyló ősz, amely a szépségei 
mellett bizony árnyoldalakkal is rendelkezik. 
Ezek közül most egy megszokott témakört, a 
megfázást járjuk körül. Ez egy olyan problé-
ma, amelynél a megelőzésnek kiemelt szerepe 
van, ezért érdemes sokat beszélni róla. Szinte 
mindenhol találkozunk vele, és nem egy isme-
rősünk küzd a tünetekkel a környezetünkben. 
De elkerülhetjük, ha ügyesek vagyunk! 

Megfázni nagyon sok módon és szinte bármi-
kor lehet. A hűvösebb hónapokban viszont 
legtöbbször azért alakul ki a nátha, mert a fű-
tött, meleg lakásban kiszárad a nyálkahártya, 
s így amikor utána kilépünk az ajtón, a bakté-
riumok és vírusok sokkal könnyebben jutnak 
be a szervezetbe. Az meg csak hab a tortán, 
ha gyakran fordulunk meg forgalmas helye-
ken, például tömegközlekedési eszközökön; 
ilyenkor aztán tényleg az egekbe szökik az 
esélye, hogy elkapunk valamit.
Szerencsére hatékony módszer bőven van a 
védekezésre, például:
• Igyunk napi 1,5-2 liter folyadékot, így nedve-

sen tarthatjuk a nyálkahártyánkat,
• mossunk rendszeresen kezet,

• szaunázzunk: ellenállóbbá teszi a szerveze-
tünket,

• mindig erősítsük az immunrendszerünket!

Mentsük a menthetőt!
Ha a fentiek ellenére mégis két műszakban szipog 
és köhög, akkor sem kell elkeseredni! A ClinSin 
med Orr- és melléküregöblítő készlet egy orvos-
technikai eszköz, mely hatékonyan veszi fel a har-
cot az orrdugulással, ráadásul Junior változatban 
is elérhető, így Ön és gyermeke is fellélegezhet a 
makacs nátha esetén! Az orrdugulás megoldva, 
már csak a száraz, kaparó köhögés kínozza? A 
*Mucoplant Dr. Theiss Lándzsás útifű szirup vény 
nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, 
„három az egyben” természetes megoldás a légúti 
megfázásos tünetek enyhítésére, a torokirritációra 
és a száraz köhögés tüneti kezelésére.

A legjobb őszi 
immunerősítők
• Gyümölcsök, zöldségek: például az al-

ma és a cékla együtt különösen haté-
kony. Turmixolja össze őket, és igyon 
meg belőle mindennap 2-3 dl-t!

• Savanyú káposzta, csipkebogyó: ext-
rém magas C-vitamin-tartalom!

• Rendszeres testmozgás

*Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a 
mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

*Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a 

* Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

TERMÉSZETES ÖSSZETEVŐK, NÉMET SZAKÉRTELEM

FORGALMAZZA: NATURPRODUKT KFT.   I   2046 TÖRÖKBÁLINT, DEPO, PF.8.   I   TEL.: 06 23 511 337

Pohárnyi egészség
Köztudott, hogy ősszel kiemelten fon-
tos a vitaminpótlás. Erre a célra pedig 
talán a legalkalmasabb a vörös áfonya 
és az alma, melyek rengeteg C-vitamint 
és antioxidánst tartalmaznak. Próbálja 
ki az almás-vörös áfonyás smoothie-t!
Hozzávalók:
• 1/2 csésze (125 g) vörös áfonya
• 1 hámozott és kockákra vágott alma
• 1/2 banán
• 1 evőkanál kockára vágott gyömbér
• 1 marék spenótlevél
• 1/2 csésze (125 ml) víz
• 1 csésze (250 g) jég

Csak helyezze az összes hozzávalót egy 
turmixgépbe, és addig turmixolja, amíg si-
ma, krémes állagú nem lesz. Egészségére!
Forrás:  blog.freepeople.com 

MUCOPLANT Dr. Theiss Lándzsás úti fű szirup* 100 ml és 250 ml
A légúti  megfázásos tünetek enyhítésére, a torokirritáció és a száraz köhögés tüneti  
kezelésére alkalmazandó. Felnőtt ek, serdülők és 3 év feletti   gyermekek számára.

MUCOPLANT Dr. Theiss Kakukkfű ánizsolajjal 
belsőleges oldatos cseppek* 30 ml
Köptetőként alkalmazandó meghűléshez társuló köhögés esetén. 
Felnőtt ek és 12 éves kor feletti   serdülők számára.

MUCOPLANT Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcs 50 g
A Mucoplant Dr. Theiss Eukaliptusz és fenyőolaj kenőcs külsőleges használatra és inhalá-
ciós gőz képzéséhez alkalmazható gyógyszer, a megfázásos tünetek (pl. szövődményekkel 
nem járó nátha, rekedtség, hörghurut) enyhítésére. Felnőtt ek, serdülők és 3 év feletti   
gyermekek számára (6 éves kor alatti   gyermekeknél inhalálásra nem alkalmazható).

Vény nélkül, EP kártyára is kapható gyógyszerek.
www.drtheiss.hu
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Egyszer minden jónak vége szakad. Igaz ez 
a nyári vakációra is, és ezt sok gyermek tra-
gédiaként éli meg. Segítünk, hogy ez ne így 
történjen!

A nyár a legtöbb gyermek számára az év leg-
jobb szakasza, érthető okokból: az idő jó, a 
nyaralás pihentető, a kalandok izgalmasak, 
valamint néhány hétre félre lehet dobni az 
iskolával kapcsolatos mindennemű stresszt 
és megpróbáltatást. Ám a nyár vége felé kö-
zeledve egyre inkább előjön az iskolakezdés 
miatti izgalom, netán félelem, különösen az 
iskolapadba frissen beülők számára. 
Szülőként arra érdemes figyelni, hogy ezt a 
feszültséget észérvekkel és bátorító tények-
kel oldjuk a csemetében, hiszen lássuk be: a 
legtöbb esetben alaptalan a félelme!

Néhány hasznos tanács:
• Emlékeztessük, hogy nincs egyedül a hely-

zettel, hiszen valamennyi osztálytársa ha-
sonló cipőben jár!

• Mondjuk el, hogy ez csak átmeneti állapot, 
pár nap alatt visszarázódik a sulis életbe!

• Hívjuk fel a figyelmét, hogy milyen jó lesz 
ismét találkoznia a barátokkal, és akár még 
újakat is szerezhet!

Vissza az iskolába!

Hogyan
készülhet az 

iskola kezdésre?

• Tegyünk rendet a gyerekszobában, ké-
szítsük elő a helyeket a tanszereknek!

• Kezdjük meg a visszaszoktatását a ko-
rai lefekvésre és felkelésre!

• Próbáljuk meg feleleveníteni az el-
múlt tanév tananyagát, és ebbe von-

juk be kreatívan gyermekünket is.

Az erő legyen velünk!
Gyermekünk egészségére természetesen 
mindig ügyelnünk kell, de iskolakezdéskor 
különösen. Érdemes elvinni háziorvosi, fo-
gászati, szemészeti vizsgálatokra, hogy ha 
netán valami probléma adódna, azt még idő-
ben elháríthassuk, és később, a dolgozat- és 
felelésterhes időszakokban ne ezzel kelljen 
foglalkozni. Ha pedig gyermekünkön fára-
dékonyságot, sápadtságot észlelünk, akkor 

könnyen lehet, hogy nem a nyári kalandok-
ban fáradt el, hanem vashiánya van.
Ezt szerencsére könnyen orvosolhatjuk a kel-
lemesen gyümölcsízű Hübner IRON VITAL 
F Vaskészítménnyel, amely egy folyékony 
étrend-kiegészítő vassal és vitaminokkal. 
A vas hozzájárul a normál vörösvérsejt- és 
hemo globin-képződéshez, ráadásul elősegíti 
a gyermekek  kognitív fejlődését, így a készít-
mény fogyasztása dupla előnnyel járhat.

„Gyermekünk egészségére
iskolakezdéskor is
ügyelnünk kell!”

„Egyre inkább előjön
az iskolakezdés

miatti izgalom.”

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a változatos, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
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Itt van az ősz, itt van újra!
 A vakáció kellemes pillanatainak vége, elkez-
dődött az iskolaszezon! Megtelnek az iskola-
táskák, tolltartók, uzsonnásdobozok, a nebu-
lók közül pedig ki nagyon, ki pedig kevésbé 
lelkesen várja az első becsöngetést. Néhány 
jótanáccsal készültünk a szülők számára – és 
az egészséges gyerkőcök érdekében!

Kalandra fel!
Minden évkezdés egyik fénypontja az őszi osz-
tálykirándulás. A diákok ekkor vitatják meg a 
nyári élményeket és készülnek fel a következő 
hónapokra. A gondos szülő pedig mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy csemetéje semmi-
ben se szenvedjen hiányt az osztálykirándulás 
alatt. Ahány osztály, annyi szokás. Nyilván nem 
ugyanaz kerül a hátizsákba egy erdei túra alkal-
mával, mint egy múzeumlátogatáskor. Ám van 
néhány „alapfelszerelés”, amely egyik gyerkőc 
batyujából sem maradhat ki.

A teljes biztonság és higiénia érdekében 
csúsztassunk be egy SOMEX Antibakteriális 
hatású kéztisztító gélt Aloe verával, hiszen 
nem ritka, hogy a lurkók összekoszolják a ke-
züket a kalandok közepette. Ha pedig buszos 
túra készül, ráadásul gyermekünk nehezen vi-
seli a kanyargós szerpentineket és a ringatózó 
járművet, akkor a Prevomit kids Étrend-kie-
gészítő nyalóka gyömbérrel szinte kötelező, 
hiszen hozzájárul az utazás közbeni diszkom-
fortérzés (hányás, hányinger) leküzdéséhez!

Törődés a hétköznapokban
Az iskolában a gyerekek nem csak a padot kop-
tatják. Egy fociedzés vagy egy délutáni „bandá-
zás” során bármikor történhetnek kisebb-na-
gyobb balesetek, például egy lehorzsolt 
könyök, vagy egy belilult térd. Többek között 

ezekre a gondokra kínál megoldást a gyulladás-
csökkentő, sebgyógyulást elősegítő hatású *Dr. 
Theiss Körömvirág kenőcs, mely gyógyszernek 
nem minősülő gyógyhatású készítmény, vala-
mint a **Dr. Theiss Arnikamed Dolo gél, amely 
a véraláfutások, rándulások és helyi izomfájda-
lom enyhítésére alkalmazható, vény nélkül kap-
ható hagyományos növényi gyógyszer!

*A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
**Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a 

mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

„Minden évkezdés
egy ik fénypontja

az ősz i osz tálykir ándul ás.”

Mi kerüljön 
a hátizsákba?

• Váltóruha rossz idő esetére
• Nem romlandó szendvics

(szalámi, kolbász)
• Gyümölcsök (leginkább alma)
• Innivaló

(szénsavmentes ásványvíz, limonádé)
• Némi költőpénz
• Zsebkendő
• Esőkabát

Hozzájárul az utazás közbeni 
diszkomfortérzés
(émelygés, hányinger) leküzdéséhez.
Étrend-kiegészítő nyalóka gyöm-
bérrel „nem csak” gyermekeknek.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a változatos, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
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Az őszinte
mosolyért
Bár az idei nyár már a múlté, sokan mégis az 
ősz elején töltik a szabadságukat. A nyaralás 
alatt hajlamosak vagyunk háttérbe szorítani 
az év közben megszokott fogápolási rutint, 
pedig ilyenkor is ugyanúgy figyelnünk kell a 
szájhigiéniára!

Ha külföldön nyaralunk, akkor – egyébként 
teljesen jogosan – megpróbáljuk maximáli-
san kiélvezni az ott töltött napokat. Új helyek, 
új ételek, új élmények, miközben esetleg 
olyan ételeket-italokat is megengedünk ma-
gunknak, amelyek nem feltétlenül tesznek 
jót a fogainknak, gondolunk itt a cukros édes-
ségekre, a savas gyümölcsökre, feldolgozott 
élelmiszerekre vagy az alkoholra. Ebből le-
hetnek később a szuvas fogak, az ínygyulla-
dás, rosszabb esetben fogágybetegség. Pedig 
a megelőzés lényegesen könnyebb, mint az 
utólagos kezelés!
A Lacalut aktiv preventív fogkrémet kife-
jezetten fogágybetegségek és fogínyvérzés 
megelőzésére fejlesztették ki. Azonnal, érez-
hetően feszesebbé és szilárdabbá teszi a fog-
ínyt. Mindenképp érdemes az indulás előtt egy 
tubussal becsúsztatni a tisztasági csomagba, 
és természetesen használni is, hiszen sok kel-
lemetlenséget megspórolhatunk így.

Miről nevezetes még az ősz? Úgy van, az 
iskolakezdésről! Szülőként kiemelt felada-
tunk, hogy minél hamarabb megismertes-
sük gyermekeinkkel a rendszeres fogápolás 

fontosságát és módszereit, hogy mire elő-
ször lépi át az iskola kapuit, már ügyes és 
alapos fogmosó legyen! A folyamatot nagy-
ban megkönnyítheti egy jól megválasztott 
fogkrém, amely ráadásul még a megfelelő 
védelmet is kialakítja. A Lacalut gyerme-
keknek szánt, három korosztálynak ajánlott 
fogkrémei pontosan ilyenek.

A fogágybetegség 
tünetei

• duzzadt íny
• fogmosáskor ínyvérzés
• kellemetlen szájszag
• fájdalom
A fogágybetegség sokszor tünetmentesen 
alakul ki, így ajánlott rendszeresen, azaz 
félévente elmenni egy szűrővizsgálatra!

A Lacalut gyermekfogkrém 4 éves korig az ér-
zékeny gyermekfogakat védi a fogszuvasodás-
tól, a Lacalut gyermekfogkrém 4–8 éves korig 
a maradó fogak kinövéséig tartó átmeneti idő-
szakban nyújt hathatós támogatást, a Lacalut 
gyermekfogkrém 8 éves kortól pedig már a 
maradó fogak egészségéért tesz meg mindent.

„A megelőzés
lényegesen könnyebb,

mint az utólagos kezelés.”

Gondolkodj 
egészségesen!

Számunkra nagyon fontos a gyermekek 
egészsége. Ennek megfelelően idén is 

támogatjuk a Gondolkodj Egészségesen! 
programot, melynek missziója, hogy 
minden gyermek önmaga lehessen, 

szabadon fejlődhessen a saját közegé-
ben. Ehhez a fogápolás témakörével 

járulunk hozzá, természetesen a Lacalut 
termékek segítségével!
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Színpompás programok

PÉCSI NAPOK
Pécs, 2018. szeptember 19-23.

Koncertek, gasztronómiai csemegék és finom borok. A so-
kéves múltra visszatekintő Pécsi Napok rendezvénysorozat 
nem csak a helyieknek szól: az ország minden pontjából 
várják a szervezők az érdeklődőket a belváros hangulatos 
helyszíneire. Irány Pécs!
www.pecsprogram.hu/program/Pecsi_Napok_2018

Nemzeti vágta
Budapest, 2018. szeptember 14–16.

Lovas nemzet a magyar! Ha ezt a mondást 
nem is feltétlenül érzi magáénak, akkor 
is remek szórakozást jelenthet a Hősök 
terén szeptemberben sorra kerülő vágta. 
A verseny izgalma, az állatok szépsége és 
közelsége egyedülálló élmény!
www.vagta.hu

Csabai Kolbászfesztivál
Békéscsaba, 2018. október 19–22.

Immáron 22. alkalommal rendezik meg Békéscsabán a város 
leghíresebb termékét, a csabai kolbászt középpontba helyező 
fesztivált. A régi hagyományok és programok új köntösbe bújtat-
va várják az érdeklődőket, bármely korosztályból. Az étel és ital 
mellé természetesen a zene sem hiányozhat: a fellépők között ott 
lesz a Punnany Massif, a Csík Zenekar, valamint Majka & Curtis is.
www.csabaikolbaszfesztival.hu

Tokaji Szüreti Napok
Tokaj, 2018. október 5–7.

Ne hagyjuk, hogy a nagy becsben tartott tokaji borok csupán 
a vitrinig jussanak! Idén októberben a leghíresebb magyar 
borvidék termékeit akár helyben is megkóstolhatják a láto-
gatók. A hagyományos szüreti felvonulás mellett színpadi és 
gyermekeknek szóló programokkal is várják az érdeklődőket.
www.tokajiszuretinapok.hu

SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA
Budapest, 2018. szeptember 22.

Fontos, hogy ne csak a testnek, a szellemnek is ad-
junk! Erre talán a legkiválóbb módszer egy színház-
ban eltöltött este. De hogy mondjunk jobbat: mit 
szólna 32 különböző színházban eltöltött estéhez? 
A Színházak Éjszakája nevet viselő programmal erre 
is lehetősége lesz! A részt vevő színházak listája az 
esemény weboldalán érhető el.
www.szinhazakejszakaja.hu

KÜRTŐSKALÁCS FESZTIVÁL
Budapest, 2018. október 12–14.

Fahéjas, diós, kakaós…. Mindegyiket megkóstolhatja, sőt, egé-
szen különleges ízekkel is várja majd a fővárosi Kürtőskalács 
Fesztivál. A harapnivalón kívül, természetesen, zenés műsorral is 
készülnek a szervezők. Édesítse meg a hétvégéjét!
www.kurtoskalacsfesztival.hu

MÁRTON-NAPI CSALÁDI FESZTIVÁL
Hévíz, 2018. november 9–10.

Nem csak nyáron érdemes a fürdővárosokat látogatni! 
A Hévízen megrendezett Márton-napi mulatság is egyre 
nagyobb népszerűségnek örvend. Ez talán köszönhető az 
esemény egyik kedvelt pontjának, a libafuttatásnak, de 
emellett számos jól bevált programmal (kézműves ház, 
előadások gyermekeknek, népi játszótér) várják az érdek-
lődőket, akik részt vehetnek az újbor megáldásán is.
www.heviz.hu

Zöld, sárga, bordó… Az évnek ebben a szakában legszebb kosztümjükbe öltöznek a fák. 
Merítsen ihletet környezetéből, és töltse el színesen az ősz hónapjait!  Kedvcsinálóként az 
ország különböző szegleteiből szemezgettünk programötleteket.
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 „Legyen az ősz a túrázásé!”

Őszi túraturné!
A nyár a strandolásé és az utazásé volt, az 
ősz pedig legyen a túrázásé! Hazánk dúskál 
a jobbnál jobb túrázóhelyekben, választani 
is nehéz közülük. Mi azért megkíséreljük: cik-
künkben bemutatunk három népszerű túra-
helyet, amelyek talán ősszel a legszebbek!

Beköszöntött sokak kedvence, a vénasszo-
nyok nyara: már nincs az a kimondott nyár, de 
az idő jobb esetben még nyárias, szabadtéri 
időtöltésre kiválóan alkalmas. A túrázás pedig 
ezek közül talán a legjobb választás, ugyanis 
testnek és léleknek egyaránt elsőrangú feltöl-
tődést biztosít!

Dobogókő
Dobogókő igen  népszerű kiránduló- és üdü-
lőhely, a  Visegrádi-hegység  legmagasabb 
pontja.  Amellett, hogy természetileg egé-
szen lenyűgöző vizuális élményt nyújt, kilá-
tóiból az ország legszebb panorámájában 
gyönyörködhetünk. Fontos csomópont is 
egyben: itt halad át egyebek mellett az Orszá-
gos Kéktúra, valamint a Mária út és a Magyar 
Zarándokút. Az ezotéria szerelmesei számára 
hozzátesszük, hogy egyes elméletek szerint 
Dobogókőn és a környéken lévő Pilisben ta-

lálható a Föld szívcsakrája, amelyet bolygónk 
legerősebb energiaközpontjának tartanak. 
Akár így van, akár nem, egy pihentető termé-
szetjárásért mindenképpen érdemes Dobo-
gókőt választani! 

TUDTA?
Hazánk legelső turistaháza Dobo-

gókőn épült 1898-ban. Ez az épület 
jelenleg turistamúzeumként üzemel.

Gemenci erdő
A Gemenci erdőt a legromantikusabb hazai 
erdőnek tartják. Szó, ami szó, valóban egé-
szen csodás hangulata van a hamisítatlan, 
vadregényes ősrengetegnek, mely sokáig 
áthatolhatatlan erdőség volt. Szerencsére 
napjainkban – különösen a kisgyermekes 
családok és a romantikázni vágyó párocskák 
körében – igen népszerű túrázóhelyként van 
számontartva. Menjen egy kört a kisvasúttal, 
fedezze fel a rejtélyes mocsárvilágot, járja be 
a tanösvényeket. Csalódás kizárva!

TUDTA?
A Gemenci erdőt 1996-ban védetté, és 

a Duna–Dráva Nemzeti Park részévé 
nyilvánították.

A varázslatos Lillafüred
Lillafüredről mindenki hallott már, ha máshon-
nan nem, akkor a Meseautó című klasszikus 
filmünkből, melynek nagy része ott játszódott. 
A Palotaszálló szépsége és hangulata elvitatha-
tatlan, ugyanakkor a környék bővelkedik még 
rengeteg látnivalóban, melyeket nem érdemes 
kihagyni. Első körben a tanösvényt, a vízesést 
és az erdei kisvasutat ajánljuk, de itt található 
még a lebilincselő szépségű Hámori-tó, a kalan-
dot kedvelőket pedig számos barlang, például 
az egykori ősemberlak, a Szeleta-barlang várja!

TUDTA?
Lillafüred neve a 19. században Borsod 

vármegyében fontos szerepet játszó 
vajai Vay családhoz köthető, konkrétan 
Vay Erzsébethez, akit Lillának becéztek.

Csak okosan!
Murphy óta tudjuk, hogy ami elromolhat, az 
el is romlik. Ez alapján érdemes felkészülni 
arra, hogy túrázás során előfordulhatnak ki-
sebb balesetek, amelyekre hatékony és gyors 
segítséget nyújthat a *Dr. Theiss Arnikamed 
Dolo gél. Ez egy vény nélkül kapható, hagyo-
mányos növényi  gyógyszer, mely a véraláfu-
tások, rándulások és helyi izomfájdalom eny-
hítésére alkalmazható. Biztonságos, nyugodt 
túrázást kívánunk!

*Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockáza-
tokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

„Testnek és léleknek
egyaránt feltöltődés!”
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Ősszel is nyári formában
A hőmérséklet csökkenése együtt jár a rövid 
szoknyák és az ujjatlan topok eltűnésével 
az utcákról. A sokat mutató darabokat fel-
váltják a garbónyakú pulóverek és a sötét 
farmerek. Ez azonban nem ok arra, hogy el-
hanyagoljuk az elkendőzött területeket.

Fontos, hogy ha a bikiniszezon már véget ért, 
akkor is megtaláljuk a testmozgáshoz szük-
séges motivációt. Ez lehet egy különleges 
eseményre való felkészülés, de a futás köz-
ben kapott néhány jó szó is elég lehet ahhoz, 
hogy újra kedvet kapjunk a mozgáshoz. A fu-
tópályán vagy futópadon zajló körözés nem 
mindenkinek hangzik csábítóan, ám az ősz 
sokkal több opciót rejt magában. A hétvége 
felét végre nem kell a klímás, hűvös szobában 
tölteni, van lehetőség túrázásra, kerékpáro-
zásra, a bátrabbak pedig akár görkorcsolyát is 
húzhatnak a lábukra. Egyre népszerűbbek az 
országszerte megtalálható kalandparkokban 
felépített játékok is.

Fit-tippek
Ha kültéri programot választ, tudnia kell, hogy 
az évszak változásával a sportolási szokások is 
megváltoznak. Íme, néhány hasznos tipp:
• Ne hagyja ki a bemelegítést!
• Legalább 15 percet szánjon a gyakorlatokra!
• Figyeljen a megfelelő ruhára! A funkcionális 

sportruházatok nagy része elvezeti a verej-
téket, ezzel minimálisra csökkenti a hideg-
ben való megfázás lehetőségét. 

• Esti sportolásnál legyen látható, válasszon 
fényvisszaverő csíkokkal ellátott ruhákat.

Tudatos étkezés? Helyes!
A megfelelő forma megőrzéséhez a mozgás 
mellett elengedhetetlen a megfelelő tápanya-
gok fogyasztása. Igaz, hogy a nyári hónapokban 
egyszerűbb a helyes ételekhez nyúlni, köszön-
hetően a nagy mennyiségű friss zöldségnek és 
gyümölcsnek, de egy kis odafigyeléssel ezt eb-
ben az évszakban is kivitelezhetjük. 
Például, a tök szezonja éppen az ősz: kaló-
riában, zsírban és nátriumban szegény, ros-
tokban azonban gazdag, magja pedig remek 

fehérje-, magnézium- és vasforrás, valamint 
csökkentheti a szívbetegségek esélyét. A kosa-
runkba kerülhet még a gránátalma, a gyömbér, 
a különböző olajos magvak, valamint étlapunk 
állandó szereplői, a halak és fehér húsok. 
A kiegyensúlyozott táplálkozás azonban nem 
zárja ki a különböző vitaminok, ásványi anya-
gok, jótékony hatású növényi kivonatok „rá-
adásként” történő alkalmazását. Az Optihepa 
Slim Étrend-kiegészítő kapszula krómmal, 
kolinnal és gyógynövényekkel segíti a máj 
egészséges működését, nem mellesleg a test-
tömegcsökkentő étrend eredményességét is.
A Dr. Theiss Coenzym Q10 + Mg + E-vitamin 
FORTE étrend-kiegészítő kapszulában találha-
tó magnézium energiafaktorként hozzájárul a 
fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez, az ar-
ticsókakivonattal pedig, melyet a Cirkulin Arti-
csóka drazsé étrend-kiegészítő készítmény tar-
talmaz, a normális emésztést támogathatjuk.

Elengedhetetlen a megfelelő 
tápanyagok fogyasztása
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Gépgyárunk 
volt

A végén 
elárul!

Kiel 
Közepe!

A foszfor 
vegyjele Tagol

1.

Német 
település

Doppingol Zorro jele Ordináta 
tengely

Politikus
Maulana

Energia 
mértéke Az út jele

Szalmatető Tanuló 
vezető Belga folyó

Fejtse meg a keresztrejtvényt, 
és megtudhatja egyik legújabb 
immunerősítő termékünk nevét!

V

Autójel 
Holland

Osztályban 
van!

Az idő jele

Hím
kromoszóma

Középfül!

Olasz 
helyeslés

Kompakt 
lemez A� ér

A Duna 
melléke

Nyugat, 
röviden

Növényt 
nemesít

Superman 
jele

Cseh autójel

...-darja; 
folyó

Előtag:
Mega-

Színész 
(Errol)

Japán 
legyező

Másodperc 
röviden

Előtag:
Piko-

A � uor 
vegyjele

A játékban részt vevők személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat
a www.naturprodukt.hu oldalon található adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

A megfejtést küldje el e-mailben vagy postai 
levelezőlapon.
Beküldési határidő: 2018. 10. 31.

A beküldők között Gripovit termékcsomagokat 
sorsolunk ki. 

Beküldési cím: info@naturprodukt.hu vagy 
Naturprodukt K� ., 2046 Törökbálint, DEPO, Pf.8.

Nyári lapszámunk nyertesei:
 

1. V. Sándorné Debrecen,
2. Sz. Sándorné  Cibakháza,

3. K. Kata  Érd-Parkváros
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