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Angyalkert Magánóvoda - Angel’s Garden Pre-School

Óvodánkban folyamatos beiratkozásra van lehetőség!
Előzetes egyeztetés mellett hétköznapokon 7.00-17.00 
óráig várjuk a kedves érdeklődőket!

•  Gondos, kreatív és magasan képzett óvónénik foglalkoz-
nak a gyermekekkel.

•  Magas színvonalú fejlesztő eszközökkel felszerelt, nagy tor-
naterem, füves udvar,  udvari játékok várják a gyerekeket.

•  Csoportszobáink tágasak, színesek, a csoportok kis lét-
számúak.

•  Biztosítunk saját lógóval és óvodai jellel ellátott egyenru-
hát, ágyneműt, tornazsákot és tornapólót. 

•  Megkönnyítve a szülők dolgát, vállaljuk az egyenruhák, a 
tornapólók és az ágyneműk mosását.

•  Rendelkezünk SÓSZOBÁVAL, melyet lehetőség szerint, 
minden nap, megelőzési céllal használunk. 

•   Délelőtti, ill. délutáni extra  foglalkozásaink: Tánc, Gyermek-
jóga, Mozgásfejlesztő torna, Cooking – „főzőcske” angolul

•  Óvodánkban egész napos angol és magyar nyelvi ne-
velés folyik.

Szeretné, ha gyermeke biztonságban, igényes környezetben, 
felkészült pedagógusokkal töltené a napjait? Ha megszeret-
né és bátran használná az angol nyelvet?  
Jöjjön el hozzánk, ismerjen meg minket!

6000, Kecskemét, Bánk bán u. 5.
Tel.: +36 30 9835 694 , +36 76 800 161

angyalkert.kecskemet@gmail.com
www.angyalkertovoda.hu

Az Angyalkert Magánóvodában gyermeke egy szere-
tetteljes és biztonságos környezetben, boldog óvodai 
életet élhet. Játékos formában ismerkedik meg az 
angol nyelvvel, melyet idővel bátran használ!

PR-cikk
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Téli bőrápolási tippek

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

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

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

Kínálatunkat megtekintheti webshopunkban: 
www.szappanmuhely.hu

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

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

PR-cikk

Gyógyító Kezek Centruma

Itt megtalálhat egy megbízható nagy tapasz-
talattal, hozzáértéssel és hatalmas tudással 
megáldott embert, Hefler Istvánt. Módszerei 
alkalmazásával, biztosan tud Önnek is segí-
teni. Legyen az, Manuál terápia, Csontrakás, 
Idegregeneráló kezelés, Energia Kezelés, 
Talpmasszírozás, Személyes tanácsadás, 
vagy MATRIX DROPS COMPUTERES mérés és 
a MD cseppek ajánlása.

Talán nincs olyan probléma, amelyen ne 
tudna segíteni, illetve megfelelő tanácsokkal 
el ne tudna látni. Mindig van házi feladat is, melyet Önnek 
magának kell megtenni, a saját egészségének a helyreállí-
tásához, rendbetételéhez.

Mindig megkeresi a kiváltó okokat, és ha az megvan –meg-
szüntetjük, akkor már könnyű dolgunk van a megoldáshoz 

vezető úton. A csodálatos módszerei segítségével a leg-
hatékonyabb, nem csak a városban, de sokan keresik fel 
külföldről is. Minden 10 emberből 8-9 gerinc, illetve ízületi 
fájdalmakkal küszködik. Az évek során több, mint kettő ezer 
ember fordult meg nála, 98 %-nak tudott segíteni, mert Ők 

is akarták. Pl.: kiszakadt 11 mm-es gerincsérv 
is tünetmentessé vált. A Psychosomaticus 
betegségek területén is otthon van, sőt ren-
delkezik egy, a világon egyedülálló skaláris 
információt detektáló computerrel, a MATRIX 
DROPS COMPUTERREL, mely 1 perc alatt 8 
millió információt kap Önről. Ezek elemzése 
alapján javaslatot tesz, a tiszta információk-
ra, melyek segítségével helyre tudjuk állítani, 
akár a Psychés, vagy a somaticus problémá-
it is. Javasoljuk, mielőbb keresse fel a Gyó-
gyító Kezek Centrumot, hogy a fájdalmai, 
problémái mielőbb megszűnjenek. Hefler 

Istvánnal találkozhat minden hó 2. péntekén az Út az Egész-
séghez klubesteken, mivel Ő vezeti.

Tájékozódjon a honlapon: http://wp.hefleristvan.hu/
Kérdezzen mailben: gyogyito@kezek.hu, 

gyogyito@hefleristvan.hu vagy
telefonon: +36-30/248-7906

Elege van már a sorban állásból, fájdalomból, 
betegségből? Nem talál megbízható, jó gyógyítót, 
vagy gyógymódot fájdalmaira, betegségeire? Akkor 
keresse fel a Gyógyító Kezek Centrumot!

PR-cikk
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Amit a csicsókáról tudni kell!

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

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

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

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

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

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

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

Termékinformáció az 
Egészség kuckóban!

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

www.egeszseg-kucko.hu

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

PR-cikk
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Tudtad, hogy ezt is befolyásolja a táplálkozásod?

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

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

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

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

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

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

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

Banó Judit - dietetikus

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

PR-cikk
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Monaco Szalon – ahol a szépség születik

A szolárium park 4, professzionális 
csövekkel felturbózott, álló-és fekvő 
géppel várja az egészséges, barna 
bőr és a téli D-vitamin pótlás elköte-
lezett híveit. Szerencse bambuszok 
között, romantikus félhomályban él-
vezhetik a Vendégek az infraszauna 
sokrétű, jótékony hatásait.

A Himalaya száraz sóterápia ha-
tékonysága orvosilag is igazolt. 
A csodálatosan megvilágított sótéglákból készült fal, a 
relaxációs ágyak, a gyermekek számára kialakított „som-
okozó” az egész család számára kellemes kikapcsolódást 
nyújt, miközben magas hatásfokkal gyógyulnak a külön-
böző légúti, gyulladásos betegségek, a reumatikus és ízü-
leti fájdalmak és bőrbetegségek.

A manikűr és pedikűr, a műköröm építés minden alkalom-
ra ápolt külsőt kölcsönöz, a tökéletes megjelenés elenged-
hetetlen része. 

Az alternatív terápiák mindenki számára személyre szabott 
megoldást nyújtanak. Néhány gyógymód a teljesség igénye 
nélkül: gyógymasszázs, shiatsu- és várandós shiatsu masz-

százs, izom-és ízületi ragasztás.

Kozmetika és fodrászat teszi teljessé 
a szalon szépségápolási palettáját.

A szalon tetőterében, rengeteg 
kellékkel és professzionális felsze-
reléssel várja Vendégeit a Tiliteo 
Fotóstúdió, melynek főbb profilja 
a kismama-, újszülött- és baba-
fotózás, modell portfólió készítés, 

családi fotózás és fehérneműs, boudoir album készítése 
(facebook.com/tiliteo/).

Monaco Szalon
Kecskemét, Simonyi u. 2/A.

Telefon: (20) 562 5385, 
www.monacoszolarium.hu, 

facebook.com/monaco.szolarium

Kecskemét belvárosának csendes kisutcája egy 
exclusive szalont rejt, ahol a szakértő kezek tetőtől talpig 
újjávarázsolják Vendégeiket. Szolgáltatásai nem csak a 
szépségápolásban, az egészségmegőrzésben is haté-
kony megoldást kínálnak minden korosztály számára. 

PR-cikk
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Erősítsük immunrendszerünket homoktövissel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tudasfaja.com 

Akárcsak más szuper élelmiszerek a homoktövis is na-
gyon gazdag antioxidánsokban, így segít megvédeni 
a szervezetet a különböző betegségektől, és lassítja az 
öregedés folyamatát is. Azonban a homoktövis még 
rendelkezik egy kiemelkedő tulajdonsággal, megtalál-
ható benne az egyik legfontosabb zsírsav, az omega-7 is.
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A hüvely erejének fontossága PR-cikk

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

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

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

Mindenkinek jó „egészséget” kívánok!

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

Áramlott már levegő vagy víz a hüvelyedbe? Vizelettartási 
panaszaid vannak? Nem kielégítő a házaséleted?

ORTOPÉD SZAKRENDELÉS
EGYEZTETETT IDŐPONTBAN, BEUTALÓ NÉLKÜL

A PRIMA-PROTETIKA Kft. által működtetett orvosi rendelőben

Rendelőnk címe:
Kecskemét, Szent István krt. 48. ( az udvarban )

BEJELENTKEZÉS: +36 20 9743150
       +36 76 507052

KERESSE GYÓGYÁSZATI ÜZLETEINKET

www.prima-protetika.hu

Dr. Sarkadi Szilvia
ortopéd szakorvos

BAJA, Deák F. u. 12/4.  (20) 468-7609
KECSKEMÉT, Nyíri út 38/C. (Kórháznál)  (20) 938-9160

TISZAKÉCSKE, Szolnoki út 2. (Orvosi rendelőben)  (20) 939-0021 
KISKUNFÉLEGYHÁZA, Attila u. 2. (Körpatikával szemben)  (20) 923-4014

KISKUNHALAS, Dr. Monszpart L. u. 1. (Kórháznál)  (20) 939-0026
LAJOSMIZSE, Dózsa Gy. u. 104-106. (Egészségházban)  (76) 455-154

Dr. Fikri Alwan
ortopéd szakorvos

Gyógyászati segédeszközök és
 egészségmegőrző termékek

széles választéka
Orvosi vények beváltása

EP kártya elfogadása

Dr. Pócs Levente
ortopéd szakorvos



11.2 0 1 5 .  ő s z / t é l

Mindent a gerincjógáról

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

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

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

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

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

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

Mindenkinek jó „egészséget” kívánok!

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

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

PR-cikk
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Levesszük a terhet a kismamák válláról!

A hormonháztartásban bekövetkező változások egyike a 
progeszteron szint megnövekedése, amelynek hatására az 
ízületek lazulnak, a szalagok megnyúlnak, a test felkészül a 
szülésre. De ezzel együtt a gerincre jelentős teher hárul.  A 
derékfájás, hátfájás, az ízületek túlterheléséből eredő fájda-
lom nem egy egyszerű kellemetlensége az áldott állapotnak. 
Gyakran komoly panaszokat is okoznak és törődni kell vele. 

Ne várjuk meg, hogy majd szülés után elmúlik, mert az élet-
minőségünket később is befolyásolja a jelenlegi teherviselés! 
Hatékony megoldás várandósság ideje alatt a Kineso-Tape 
használata!

Mi az amiben segít?
Váll korrekció  és csuklya kezelése, has és gerinc tehermen-
tesítése, bőrvédelem a striák ellen, ödémás végtagok és az 
emlőgyulladás kezelése, a baba hasfájásának kezelése. 

Nemcsak kismamáknak!
•  Krónikus, régen tartó panasznál, csípőízületi kopás, gerinc-

sérves hátfájdalmak, előreeső vállak, görbe testtartás, ge-
rincferdülés. Izomgörcs, hegek, stb.

•  Akut sérülés,  törés ficam, részleges szakadás esetén orvo-
si ellátás után a gyorsabb gyógyulást segítve. Véraláfutás, 
duzzanatok, ödémák. Sport sérülések, stb.

A jól felhelyezett szalag a bőrt megemeli és nagyobb térfoga-
tot biztosítva helyi vér- és nyirokkeringésnek, az immunredszer 
takarító munkája hamarabb lezajlik, a gyógyuláshoz és a szö-
vet újjáépítéséhez szükséges tápanyagok biztosan odaérnek, 
ezért gyors és nagymértékű fájdalomcsillapítást eredményez. 
S ha nem fáj újra mozog, s ha újra mozog, tovább gyorsul a 
lokális keringés és ezzel együtt a gyógyulás. Tehát a Tape az 
öngyógyulást serkenti és támogatja. A szalag helyi fájdalom-
csillapító idegsejteket aktiválja, ami ismét egy gyors és gyógy-
szermentes panaszcsökkenést eredményez.

A Kinesio-tape-et minden esetben szakember helyezze fel!

Bejelentkezés: Egészség Kuckó 
06-76/504-546, 06-30/316-2443

6000 Kecskemét, Végh Mihály tér 5.
www.egeszseg-kucko.hu

A has megnövekedett mérete, a várandósság hónap-
jai alatt gyarapodó kilók száma, a testtartásban be-
következett változások mind-mind hatással vannak a 
kismamákra.

PR-cikk
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Falusi Cukrászat, a hagyományos ízek világa! PR-cikk

A tulajdonos Falusi Béla és felesége saját családi há-
zukat alakították át azért, hogy régi álmukat megvaló-
sítsák. Választásuk azért esett otthonukra, mert a csa-
ládnak akartak megélhetést biztosítani, emellett 
megfizethető áron szerették volna adni minőségi 
termékeiket. 

Falusi Béla négy éves kora óta cukrász akart 
lenni, a mintát az édesapja adta. A mestersé-
get a városszerte ismert és kedvelt cukrász, 
Fodor Pista bácsi testvére, Fodor Mihály 
szakoktatótól tanulta. Az útravaló, amit 
mesterétől kapott: „Bélám, ha egyszer 
önálló leszel, olyan süteményeket csinálj, 
amit te is szívesen megennél”. Majd 
hozzátette: „Alakíts ki magadnak egy 
olyan ízvilágot és minőséget, amin sem-
milyen körülmények között nem változtatsz, 

amire aztán idővel kapásból rámondják: ezek a Falusi ízei! 
- meglátod, lesznek majd bőséggel visszajáró vevőid.”

Mit ad Isten, lettek is! Persze, amíg Falusi Béla eljutott a teljes 
önállóságig, sok víz lefolyt a Dunán - pontosan negyven év.

Hagyományos, kézműves módszerekkel, minőségi süt-
eményeket süt természetes alapanyagokból, és persze 
mind olyan, mintha magának készítené.

Az üzletet nyárra árnyas terasszal bővítették, ahol jól 
esik a nagy melegben a hűsítő fagylalt. Torta és 

süteményrendelést csak személyesen és tele-
fonon fogadnak el. Egyedi igényeket is kielégítenek, 

legyen szó családi, baráti összejövetelről, ünnepi 
alkalomról, vagy esküvőről.

Aki még nem evett Falusi Béla 
süteményeiből, bánhatja, és tegye meg 

minél hamarabb! 
Falusi Cukrászat

Kecskemét, Aranyeső u. 8.  
(Vacsi köz vége)
Tel: 76/410-522

A Falusi Cukrászat a Vacsiköz végén, az Aranyeső 
utca 8. szám alatt található. Nem összekeverendő a 
Márvány utcán lévő cukrászdával!



14. É l e t m ó d  -  E g é s z é s é g

Őszi bőrmegújítás a kozmetikában

Ősszel a legfontosabb fel-
adatunk, hogy a vendégek 
napfénytől megviselt bőrét 
mélytisztítsuk, méregtelenítsük, 
halványítsuk a pigmentfoltokat, 
majd vissza kell állítani a bőr 
hidratáltságát, feszességét. Fel 
kell készíteni a bőrt a hideg, 
szeles időjárásra. Pótolni kell a 

vitaminokat és ellátni a bőrt olyan tápláló hatóanyagokkal, 
melyek megvédik a káros környezeti hatásoktól.

Ezeket a nélkülözhetetlen kezeléseket kozmetikámban a 
Meso I Laser készülékkel végzem, mely egyedülálló a tű nél-
küli mezoterápiás lehetőségek között.

A lézerfény hatására jelentősen javul a bőr áteresztő ké-
pessége. Stimuláló hatása van a bőr feszességéért felelős 
kollagén rostok képződésére. A problémás bőrök esetén, 
úgymint akné, rozacea szintén látványos eredmény várható.

A tű nélküli mezoterápia fájdalmatlan, szemben a tűs vál-
tozattal. Nem kell otthon maradni a kezelések után, mert 
nem okoz bőrpírt, vagy más kellemetlen tünetet. Az orvosi 
tisztaságú hatóanyagokat 5-8 mm mélyen tudjuk bevinni a 
készülékkel. 

Egy kezelés alkalmával többféle bőrproblémát is tudunk 
kezelni egyszerre, személyre szabottan (bőrfeszesítés, ránc-
kezelés, hidratálás, vitaminpótlás, pigmentfolt-halványítás, 
rozacea, akné). 

A mezoterápiához használt készítmények kiemelkedően 
magas hatóanyagtartalmú szuperkoncetrátumok és am-
pullák, melyek megfelelnek a legmagasabb elvárásoknak. 
Mentesek a bőrt terhelő összetevőktől / pl.: PEG-parabén, 
paraffin, vazelin, ásványi olaj, színezék, illatanyagok,/. Min-
den bőrtípusra kíváló! Férfiaknak is ajánlott!

Ebben az évben bevezető árakkal várom a Meso I Laser ke-
zelésekre!  

Szeretettel várom kozmetikámban!   

Derma Gold Kozmetika
Bejelentkezés: 20/366-3092

Kecskemét, Losonczy u. 7.

Minden évszakban a bőrnek leginkább megfelelő 
kezeléseket kell választanunk.

PR-cikk
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Egyre Jobban! - Gyermek-agykontroll tanfolyam 7-14 éveseknek

Mit „tanul” a gyermek a 2 nap alatt? 
• gyorsan, hatékonyan tanulni
•  ellazulni (levezetni a dühöt, stresszt) 
•  „nagytakarítani” a gondolataiban  

(a negatívat pozitívvá változtatni) 
•  felelősséget vállalni/kiállni 
   önmagáért, az egészségéért 
• problémáit megoldani…

A tanfolyamnak köszönhetően vár-
hatóan könnyebben, gyorsabban, 
eredményesebben tanul; magabiz-
tosabb, segítőkészebb és elfogadóbb 
lesz; ritkábban betegszik meg, illetve 
gyorsabban gyógyul; képes lesz cél-
jaira koncentrálni és kontrollálni az  
érzelmeit, tetteit!

A tanfolyam játékos, interaktív, sok mozgással.

„Rendszeresen használom a tanulásban az elmetérképet, 
mert így nem csak a „szürke” szöveg marad meg, hanem 
színes képek, amelyek segítségével sokkal könnyebben 
tudom felidézni a tananyagot. A háromujj-technikát is napi 
szinten gyakorlom, hogy jól sikerüljön egy felelet vagy hogy az 
egész napom vidám legyen. Az ébredéskontrollal mindig az 
ébresztőórám előtt egy perccel ébredek. Este végiggondolom 

az adott napon történt dolgokat… al-
fában kijavítom az esetleges hibákat, 
és így nyugodtan alszom el. Összessé-
gében a tanfolyam óta én irányítom a 
gondolataimat!” Dalma

„Ha a világon minden 8 éves gyereket 
megtanítanánk meditálni, egy ge-
neráción belül eltűnne az erőszak a 
Földről.” (Dalai Láma)

Makra Zsuzsanna 
gyermek-agykontroll oktató

Tel.: +36 30 748 69 14
makrazsu@t-email.hu

zsu.makra@gmail.com
Facebook: Agykontroll gyerekeknek

”Gyerekeink viselkedésükkel visszatükrözik mindazt, 
amit személyes példánk, nevelési szándékunk hozott 
létre bennük. Problémáik a mi problémáink tükörké-
pei.” Dr. Kígyós Éva
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Az egészség tényleg drága?

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

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

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

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

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

megbetegedések… és még sorolhatnám…

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

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

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

Ezekre és még sok mindenre választ kap-
hat, ha felkeres egy életmód és táplálkozási 
szakembert! 

Bárány Aranka, Életmód és Táplálkozási tanácsadó

PR-cikk
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Miért éppen 48?

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

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

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

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

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

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

Elérhetőségek:
6000 Kecskemét, Bánk bán u.9.

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

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

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

PR-cikk
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SPORTKÖZPONT

1.TI
P
P1.

2.TI
P
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3.TI
P
P

3 TIPP 
AZ EGÉSZSÉGES ŐSZÉRT
Ha szeretnéd felkészíteni a tested a hidegebb időkre, 
akkor egy őszi egészségkúra erre a legjobb megoldás. 
Tisztítsd ki az elméd és teremtsd meg az egyensúlyt 
magad körül ezekkel a tippekkel.

Ha szeretnél családias, kellemes környezetben 
edzeni, akkor válaszd a FormaZona 
Sportközpontot, Kecskemét legnagyobb 
és legmodernebb felszereltségű sportcentrumát. 

1.1.

2.2.

3.

magad körül ezekkel a tippekkel.magad körül ezekkel a tippekkel.magad körül ezekkel a tippekkel.

Az őszi immunerősítés fontos eszköze a megfelelő 
fehérjebevitel (például jó minőségű fehérjéket tar-
talmazó alapanyagokból készült shake formájában).

A szauna nem csak a bőrnek tesz jót, de edzi az 
ereket és az immunrendszert is.

Egy kis torna senkinek sem árt… ősszel sem.
Ne álljunk hát le a rendszeres testmozgással, 
vagy ha eddig nem volt az életünk része, 
akkor mostantól építsük be a programunkba.

MI SEGÍTÜNK, HOGY ŐSSZEL IS 
FORMÁBAN MARADJ!
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Optic World Exclusive  -  KECSKEMÉTI AUCHAN

6000 Kecskemét, Dunaföldvári u. 2.
+36-30-453-3342       Nyitva: H-Szo 9.00-20.00

Szemüveget kizárólag szakértőktől!

-tól

Au c h a n
K e c s k e m é t

Ingyenes látásvizsgálat
Segítünk eligazodni a szemüvegek bonyolult világában!

         06-30-453-3342 Jöjjön be hozzánk!

Márkás szemüvegkeret + 1 pár ESSILOR lencse

9.990 Ft
Az ajánlat érvényes: 2015.12.31-ig. Az akció részletei az üzletben.

A teljes akciós szabályzat megtalálható optikánkban.


