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Életvezetési tanácsadás egy kicsit másképp!
Márki Nóra Jázmin, Spirituál Terapeuta. Hiszem, hogy
minden elmélet annyit ér, amennyit meg tudunk a gyakorlatban valósítani belőle.
A következő talentumokat, égi adományokat
szeretném
családom,
közvetlen környezetem,
embertársaim, és mások
szolgálatába állítani:
• Sorselemzés.
• Önismeret: az önismeret
alapkérdései: ki vagyok
én? Miért vagyok itt? Milyen vagyok én? Mi az,
amin változtatni akarunk, mi a célunk?
Bármelyik úton is indulunk el azonban, kizárólag akkor
juthatunk előre, ha őszinték vagyunk önmagunkhoz.

3.

PR-cikk

tások, hétköznapjainkba beilleszthető gyakorlatok, melyek az útkereső embert kivezetik, átsegítik megrekedt
élethelyzeteiből. Belső erővel vértez fel. Életünk során
irányt mutat megoldhatatlannak tűnő családi konfliktusok, traumák, munkahelyi problémák, pénzügyi zsákutcák, stresszhelyzetek, gyász által kialakult rezignált, depressziós állapotokból.
• Függőségek kezelése.
• Trauma és stressz okozta lelki sebek oldása.
• Párkapcsolat harmonizálása.
• Áldott állapot, szülés, anyaság.
• Új generációs gyermekek.
A mindennapi praktikákon túl, egészen a lelki operációkig terjedő oldások által, jóga gyakorlatokkal és meditációs anyagokkal kiegészítve teljesedik ki mindhárom síkon
életünk hajójának helyes kormányzása.
Várok minden gyógyulni, változni vágyót Kecskeméten a
Kölcsey utca 17. szám alatti Sárla Klinikában.
Rendelési idő: szerda 9.00 - 18.00 óráig
Bejelentkezés: 06-30/911-0391

• Lelki életmódvezetés: Megtanít más szemmel látni a
hétköznapok történéseit. Iránytűként működő útmuta-

Kecskemét, Kölcsey utca 17.,
www.szentmihalyakademia.hu

Háry Gyógyszertár
Kodály Zoltán tér 9.

Menta Gyógyszertár
Irinyi u. 22.

Pingvin Patika
Deák Ferenc tér 6.

Alma Gyógyszertár
Talfája 1. (TESCO
Bevásárló Központ)

Hunyadi János
Gyógyszertár
Hunyadi tér 6.

Műemlék Gyógyszertár
Czollner tér 5.

Rákóczi Patika
Rákóczi út 8.

Bagoly Patika
Bagoly u. 1/A.

Kodály Gyógyszertár
Izsáki út 2.

Műkerti Gyógyszertár
Irányi István u. 5.

Szalagházi Gyógyszertár
Vágó u. 2.

Benu Gyógyszertár
Dunaföldvári út 2.
(AUCHAN Bevásárló
Központ)

Korona Gyógyszertár
Nyíri út 38/a.

Narancs Gyógyszertár
Kada Elek u. 4.

Szent Benedek
Europatika
Kápolna u.15.

Boldogasszony
Gyógyszertár
Ceglédi út 28.
Boldogasszony Patika
Fiókgyógyszertára
Zsigmond Ferenc u. 25/A.

KörPatika Gyógyszertár
Rózsavölgyi tér 27.
Kugler Gyógyszertár
Széchenyi krt. 1/a.
Malom Gyógyszertár
Korona utca 2.

Cifra Gyógyszertár
Izsáki út 12/B. (TESCO)

Mátyás király
Gyógyszertár
Szabadság tér 1.

FILOSZ Gyógyszertár
Csend u. 1/a.

Medicina Patika
Csongrádi u. 1.

Oroszlán Gyógyszertár
Batthyány u. 16.
Oroszlán Gyógyszertár
Széchenyi stny. 5.
Pajzs Patika
Gyõzelem u. 9.
Partner Patika
Piaristák tere 7.
Pingvin Patika
Batthyány u. 37.
Pingvin Patika
Aradi vértanúk tere 1.

Szent György
Gyógyszertár
Budai u. 1.
Szent István király
Gyógyszertár
Jókai u. 27.
Széchenyi István
Gyógyszertár
Széchenyi sétány 6.
Széktói Kígyó
Gyógyszertár
Szüret u. 1.
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Ami a testnek és léleknek jár

PR-cikk

Mindenki megtapasztalta már a fizikai és szellemi fáradtsággal járó kellemetlen közérzetet. Koncentrációképességünk és teherbíró képességünk csökken, figyelmünk lankad, munkakedvünket pedig már nem is illetném jelzőkkel.
Szinte valamennyien stresszes munkahelyi környezetben dolgozunk. Ha a stressz által létrejött izomcsomók és
izommerevségek nincsenek kezelve, később komoly testtartásbeli és mozgáskoordinációs problémák is jelentkezhetnek. Elhanyagolásuk életminőség romláshoz vezet,
melynek káros következményeivel számolnia kell.
A hét végéhez közeledve egyre jobban vágyunk a pihenésre, testünk regenerálódására. Többféle kedvelt módszer létezik szervezetünk megújulására. Ezek között szerepel a masszázs is. Távol-Keleten több mint ezer éves
múltra tekint vissza a feltöltődésnek, relaxációnak eme ősi
módja. Aki ezt a megoldást választja, a test, lélek és szellem együttes felfrissülésének lehetősége mellett dönt. A
megnyugtató érintés, az ellazító izommasszázs lelki, szellemi felfrissülésünk elengedhetetlen kelléke. Az erre szánt
idő többszörösen megtérül. A jobb közérzet, felfrissült fizi-

kai és szellemi állapot pozitívan hat környezetére is. Egy kiegyensúlyozott, nyugodt személyiséget látnak önben családtagjai, barátai, kollégái, ismerősei. Irigylésre méltó nyugalmat sugároz embertársai felé, mely vonzóvá teszi önt
és keresni fogják kellemes társaságát. Ha esetleg még
nem volt lehetősége kipróbálni a masszázs nyújtotta örömöket, akkor váltson néhány szót olyan ismerőseivel, akik
gyakrabban választják a felfrissülés és relaxálás előbb
említett formáját.
Frissítő, regeneráló, relaxáló masszázs
Gruber Álom Szépségszalon
Kecskemét, Petőfi S. u. 8. II/31.
Tel.: 06-30/958-9139, 06-30/408-1648
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Kerülje el az érszűkületet!
Magyarországon a szív és érrendszeri betegségek az
össz halálozásnak több, mint a felét okozzák! A betegség felismerése és kezelése nélkül az érintettek 30%-a
5 éven belül meghal. Ez már több, mint aggasztó! Vajon Ön hol tart? Egészséges, vagy csak tünetmentes
stádiumban van, vagy már diagnosztizálható érbeteg?
Mérlegelje az érkatasztrófák családi kockázatát, és ellenőriztesse érrendszerét szakorvosi vizsgálattal! Szükség esetén kezeltesse magát világszabadalommal védett orvostechnikai
eszközeinkkel a Humán Terápia Centrumban!
A kockázati tényezők sora hosszas. Minél idősebb valaki, az öröklött hajlam is közrejátszhat,
a magas vérnyomás, magas koleszterin szint,
túlsúly is növeli a kockázatokat. A dohányzásról sem szabad elfeldkeznünk, mely közvetlenül roncsolja az érfal rugalmas rostjait, így merevvé, értágulatra és meszesedésre hajlamossá válnak, megtöbbszörözik a kockázatot. Cukorbetegség velejárója a kiserek károsodása.
Ne várja meg, hogy görcsöljön, fázzon, fájjon, zsibbad-
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jon, esetleg elszineződjön, kisebesedjen a végtagja. Azt
se, hogy mellkasi nyomása legyen, szédüljön, feje fájjon,
látás-, beszéd-, esetleg memória zavara legyen! A műtéti
megoldás is csak átmeneti, ráadásul a kiserek károsodásakor leromlott állapotban, vagy idősebb korban a műtéti
kockázat miatt egyáltalán nem jöhet szóba.
Ellenőriztesse érrendszerét Centrumunkban szakorvosi
vizsgálatunkon most kedvezményesen:
„ketten egy áron” (10.000 Ft helyett 5.000 Ft/fő)
Vizsgálatokat végzi:

Dr. Cserényi László - érsebész főorvos
Dr. Raskó Endre - érsebész főorvos
Ha szükséges kezeltesse magát időben. A kezelés fájdalom és mellékhatásmentes, rendkívül
hatásos módszer az érszűkület elleni harcban.
TAVASZI AKCIÓ! A kezelések árából 20.000 Ft, illetve 40.000 Ft kedvezményt biztosítunk kezelésszámtól függően (2015. május 31-ig).
Humán Terápia Centrum
Kecskemét, Horváth Döme Krt. 8.
76/322-993, 06-30/477-4259
www. humanterapiacentrum.hu
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Zabot minden nap, mindenkinek!
Ha szuperélelmiszerről van szó, legtöbbünknek az
olyan extra dolgok jutnak az eszébe, mint a quinoa
vagy a gojibogyó, ám a zab méltán megkaphatja
ugyanezt a jelzőt. Hogy miért? Most megtudhatod!
A zab mostanában ismét hatalmas népszerűségnek örvend: az egészségesen táplálkozók, diétázók konyhájában biztosan ott van egy jó adag zabpehely vagy zabliszt. De mit is kell tudni a zabról?
Táplál, és betegségek ellen is kiváló
A zabot ősszel takarítják be, ám az év többi időszakában is fellelhető. Rostban és tápanyagban gazdag, ennek pedig az az oka, hogy bár hántolják, ezzel azonban
nem távolítják el a csírát és a korpát. A zabban található rost csökkenti a koleszterinszintet, ezért is érdemes
fogyasztani. De szív- és cukorbetegségben szenvedőknek, magas vérnyomással küzdőknek is hasznos fegyver a betegségek ellen.
Vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag
A zabban található B1- és E-vitamin, vas, kálium, magnézium és mangán is. Antioxidáns-tartalma is magas,
fogyasztása csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek
kockázatát, sőt, a zabban található szelén az E-vitaminnal együtt csökkenti az asztma és a vastagbélrák kialakulásának kockázatát. A változókorban is sokat segíthetnek a zabtartalmú ételek, ezek ugyanis kiválóak érelmeszesedés, magas vérnyomás és magas koleszterinszint ellen.

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

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

Így fogyaszd
A zabliszt kiválóan helyettesíti a sima lisztet, a zabpehely
pedig a reggeli zabkása mellett számos süteménybe,
fogyókúrás édességbe használható. Ha reggel zabkását készítesz, az íznek csakis a képzeleted szabhat határt. 1 csésze - 4-5 deka - zabpelyhet főzz meg kétszeres mennyiségű vízben, esetleg tejben, és még melegen ízesítsd ízlés szerint. Édesítheted mézzel, de tehetsz
bele csak gyümölcsöket: banánt, almát, erdei gyümölcsöket, de a magok, aszalt finomságok, sőt, a mák és a
kókusz is nagyon finom ízt adnak neki. Nincs is ennél tökéletesebb reggeli!
life.hu
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Felhőtlen kikapcsolódás pároknak
a Kelet varázslatos világában
Próbált már párjával, barátjával, családtagjával
olyan közös, feledhetetlen élményt nyújtó kikapcsolódáson részt venni, melynek testi, lelki és szellemi
felfrissülés az eredménye?
Kelet varázslatos világában ezt
megteheti. Egy olyan helyen, ahol
párjával együtt egy női és férfi masszőr szinkronban masszírozza, kényezteti a felfrissülésre vágyó
vendégeket. Párjával egyazon pillanatban élheti át ugyan azt az érzést,
hisz a masszázs alkalmával a két
masszőr keze tökéletes szinkronban
együtt mozdul a pár mindkét tagján. A hely kialakításának köszönhetően a párok egymás arcát láthatják,
így tekintetükkel a masszázs ideje alatt folyamatosan
kommunikálhatnak, vagy éppen beszélgethetnek.
Az érkező vendégeket kávé, tea és üdítő várja, valamint zuhanyozási lehetőséget is biztosítunk. A tel-
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jes ellazulás érdekében, a masszázs végeztével néhány perc relaxálásra is van lehetőség, halk zene kíséretében.
Négykezes masszázs: A masszázs ezen fajtáját a korábbihoz hasonlóan szintén két masszőr végzi, de ez
esetben egy vendég részesül a páratlan élményt nyújtó masszázs örömeiben. Ez
esetben is szinkronban dolgozik a két masszőr keze és
a tökéletes összhangról tapasztalatuk gondoskodik.
Egyéni masszázsok: Svéd,
Bambusz, Só, Pinda-Svéda,
Lávaköves, arc és hát. Fájdalmas testrészek kezelése: Német Lux minőségű
krémekkel.
Kiegészítő terápiák: Só, immunerősítés, terramagon+7
mágnesterapis, Chi talp és gerinc, Magnapress, Infra
jadeköves, Lnaform 3D test tréner.
Keleti Varázs, 06-20/661-5100
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BRT terápia az egészségéért!
A BRT, azaz a „Bioregulációs technológia” Terápia az a
visszacsatoláson alapuló eljárás, amelyben szervezetünknek, vagy valamelyik alkotóelemének saját elektromágneses jelei kerülnek felhasználásra.
A BRT Terápia, szervezetünket egy olyan kibernetikai,
önszabályzó rendszernek tekinti, amely folyton egy ideális értékhez történő önigazítást végez. Az élő rendszer
környezete ugyanis állandóan változik, ezért van szüksége folyamatos alkalmazkodásra. Az önszabályzásnak pedig az élettani tartalékok szabnak határt. Központunkban alkalmazott készülékeket, már egy évtizede alkalmazzák az állami egészségügyi intézményekben. Kiemelt referenciánk az Országos Rehabilitációs Intézet, ahol, mint az egyik legmodernebb fizikoterápiás
készüléket használják.
Hazai élsportolóink mellett, külföldi versenyzők is egyaránt napi szinten használják a LENYO otthoni készüléket:
• Varga Tamás (világbajnok, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó),
• Kiss Balázs (világbajnok birkózó),
• Kovács Katalin (többszörös világbajnok, háromszoros
olimpiai bajnok kajakozó),
• Kotsis Edina (16 szoros magyar bajnok, Európa bajnoki
ezüstérmes taekwandós),
• Csollány Szilveszter (magyar-, világ- és olimpiai bajnok
tornász),
• Csomor Erika (hosszútávfutó-, duatlon-, triatlon- és
Ironman többszörös magyar bajnok),
• …és még sokan mások.
BRT kezeléseink az orvosi kezelések mellet, azok kiegészítéseként az alábbi panaszok enyhítésében segíthetnek (korhatár nélkül):
• akut mozgásszervi panaszok,
• végtagzsibbadás,
• gerinc- és ízületi fájdalmak csillapítása,
• általános- és migrénes fájdalomcsillapítás,
• stresszoldás,
• törések utáni kezelések,
• műtétek utáni sebgyógyulás,
• fáradtság tüneteinek enyhítése,
• emésztési zavarok, immunerősítés,
• méregtelenítés, allergia,
• szív, keringés, magas vérnyomás,
• pajzsmirigy és anyagcsere,
• cukorháztartás, vércukorszint,
• légutak, légzőrendszer, stb.
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A szervezet megfelelő állapotának egyensúlyban tartására és annak megőrzésére!
Dr. Pavlik Gábor (Sportorvos, az olimpiai bajnok vízilabda válogatott volt orvosa, az MTA doktora, professzor
emeritus Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi kar) így nyilatkozott:
„Varga Tamásnál, amikor 1997-ben Olaszországban játszott az orvosi vizsgálat gerincoszlopi gyulladást állapított
meg. Semmilyen kezelés nem használt és már a műtétet
készítették elő, amikor Tamás egy barátja azt javasolta,
hogy próbálja ki az elektromágneses terápiát. Tamás naponta több BRT kezelést kapott, amit étrendváltozással és
masszázzsal kombinált. 1999-ben újra, mint profi vízilabdázó kezdte a szezont…”
Várjuk jelentkezését Kecskeméten,
a „MIRA” BRT Szalonunkba!
Kecskemét, Fecske utca 8./A. Fszt. 1.
Telefon: 06-70/702-4103
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9.00-16.00 óráig
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Angyalkert Magánóvoda - Angel’s Garden Pre-School
Az Angyalkert Magánóvodában gyermeke egy
szeretetteljes és biztonságos környezetben, boldog
óvodai életet élhet. Játékos formában ismerkedik meg
az angol nyelvvel, melyet idővel bátran használ!
Óvodánkba folyamatos beiratkozásra van lehetőség, előzetes egyeztetés
mellett hétköznapokon 7:00-17:00
óráig várjuk a kedves érdeklődőket!
• Gondos, kreatív és magasan
képzett óvónénik foglalkoznak a
gyermekekkel.
• Magas színvonalú fejlesztő eszközökkel felszerelt, nagy tornaterem, füves udvar, udvari játékok
várják a gyerekeket.
• Csoportszobáink tágasak, színesek, a csoportok kis létszámúak.
• Biztosítunk saját lógóval és óvodai jellel ellátott egyenruhát, ágyneműt, tornazsákot és torna-pólót. (Vállaljuk
a felszerelések mosását!)
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• Rendelkezünk SÓSZOBÁVAL, melyet lehetőség szerint,
minden nap, megelőzési céllal használunk.
• Délelőtti illetve délutáni extra foglalkozásokat tartunk:
Tánc, Gyermek-jóga, Mozgásfejlesztő torna, Cooking –
főzőcske” angolul.
Szeretné, ha gyermeke biztonságban, igényes környezetben,
felkészült pedagógusokkal töltené a
napjait? Ha megszeretné és bátran
használná az angol nyelvet? Jöjjön
el hozzánk, ismerjen meg minket!
Nyáron izgalmas és sokszínű TÁBOROKKAL várjuk a gyermekeket 3
éves kortól 7 éves korig!
(Angol-Tábor, Tánc-Tábor, Jóga-Tábor, Kézműves-Tábor, Zene-ManóTábor…)
Elérhetőségeink: 6000, Kecskemét, Bánk bán u. 5.
Tel.: +36 30 9835 694, +36 76 800 161
angyalkert.kecskemet@gmail.com,
www.angyalkertovoda.hu
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A hüvely erejének fontossága

PR-cikk

Áramlott már levegő vagy víz a hüvelyedbe? Vizelettartási panaszaid vannak? Nem kielégítő a házaséleted?
Általában úgy véljük, két dolog miatt érdemes, hogy jól
edzett vaginával rendelkezzünk. Az egyik a szexuális 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 vagyunk tudatában, hogy a hüvelyünk tartópillérként funkcionál a kismedencében. A hüvely erőssége különböző alhasi szervi süllyedések, mint hólyagsérv, húgycsősérv, hüvelysérv,
méhsüllyedés, végbélsérv, hüvelyi fertőzések, gombásodás-folyás, bakteriális fertőzések, vizeletcsepegés megelőzésében, illetve ezek megszüntetésében játszik fontos
szerepet. Ezen kívül természetesen az örömteli szexuális élet megélésében és a baba könnyebb világra jövetelében segít.
A rendszeres nemi élet fontos, de nem elegendő ahhoz,
hogy a hüvely kellően erőteljes legyen. Tapasztaltál-e
olyat, hogy levegő áramlott a hüvelyedbe szeretkezés

közben? Medencéből vagy fürdőkádból kiszállva csordogált-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
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Mindent a gerincjógáról
Fáj a hátad, derekad? Rossz a testtartásod? Elzsibbadnak a karjaid? Merevek az izmaid? Stresszesek napjaid?
Mindezekre megoldást nyújt a gerincjóga. A Gerincjóga
célja a fizikai test egészségének helyreállítása, elsősorban a testtartás javításával: a helyes tartás nem csupán
a mozgásszervi problémák gyógyításának alapfeltétele,
de a megfelelő légzés elsajátításának is.
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izomzatot, precíz, anatómiai szempontból átgondolt gyakorlatokkal biztonságosan, mégis eredményesen alakítja a testet, de ezen keresztül hatással van az emberi élet
egészére. Egy óra jógázás után nemcsak a tested frissül
fel, hanem belül is nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb leszel.

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 szüksége. A gerincjóga befelé irányítja a figyelmet, mely által jótékony hatással bír: lassul a légzés, az idegrendszer
megnyugszik, a vérnyomás csökken, oldódnak a feszültségek és elindul a testtudat eddig nem tapasztalt intenzitású fejlődése.
A Gerincjóga célja az egészségmegőrzés, a megelőzés, illetve utókezelés. Harmonikusan erősíti és nyújtja az

A gerincjógának számos előnye van, nemcsak a hajlékonyságodat és a mély izmokat fejleszti, hanem megnyugtató 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
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Honnan tudhatom, hogy a gyerekem drogozik-e?
Az alábbiakban olyan jelek listáját gyűjtöttük össze,
amelyek segíthetnek Önnek eligazodni abban, hogy
mennyire mélyen került gyermeke kapcsolatba a drogok világával.
Fontos tudni, hogy az alábbi listákban olyan jelenségek is
szerepelnek, amelyek nem csupán drogok által léphetnek fel. Azonban, ha több tünetet együttesen talál, vagy
néhányat gyakran vél felfedezni gyermekével kapcsolatban, az figyelmeztető jel lehet. Az alábbi négy fő terület
mentén vizsgálja meg tehát gyermeke állapotát:

rázatok adása, túlzott reakciók, ha személyes holmijához nyúlunk, vagy ha valaki az életterébe lép, zárkózottság, beilleszkedési zavarok, elmagányosodás, új barátok
megjelenése, azok titkolása, kimaradozás, iskolakerülés,
munkakerülés, tanulmányi eredmények hirtelen romlása,
megszokott életmód változása, szabadságvágy, kiégettség, üresség érzése, cél nélküli állapot, céltalanság, túlzott költekezés, ismeretlen eredetű adósságok, folyamatos pénzhiány, kölcsönkérés, a család értékeinek, berendezési tárgyainak eltűnése, lopás, saját maga és környezete elhanyagolása, indokolatlanul erős parfümök, légfrissítők, füstölők használata.

A következő testi változások szolgálhatnak jelként arra,
hogy a gyerek drogokkal került kapcsolatba:
Sápadtság, egészségtelen külső, étvágytalanság, jelentős súlyveszteség, fokozott érzékenység érintésre, fokozott érzékenység fényre, szédülés, fejfájás, állandó orrfújás, köhögés, sípoló légzés, gyomor- és bélzavarok, tág
vagy szűk pupillák, amik fényerősség változásra nem reagálnak, véres szemek, viszketés, szokatlan izzadás, libabőr, kézremegés, szájszárazság, édességek iránti fokozott vágy, ismeretlen eredetű tűszúrások.
A következő radikális pszichikai változások is intő jelként
szolgálhatnak:
Álmatlanság, alvászavarok, kedvetlenség, közöny, apátia, levertség, depresszió, szorongás, túlérzékenység, ok
nélküli öröm- és dühkitörések, túlzott feldobottság, idegesség, megalapozatlan félelem- és pánikérzés, indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés, teljesítőképesség ingadozása, koordinációs zavarok, tér- és időérzékelés
tévesztése, ítélőképesség
zavara, személyiség- és
tudatzavar, figyelem- és
koncentrációkészség zavara, feledékenység, ös�szefüggéstelen beszéd,
elvarázsolt állapot, félig
éber álmok, látomások.
Figyeljünk oda a következő radikális magatartásbeli változásokra is:
Kerüli a szülők társaságát, családi kapcsolatok megromlása, nem kommunikál, nem akar beszélgetni, hazudozás, válaszok előli kibúvás, összefüggéstelen magya-

Indokolatlanul megjelenő tárgyak - ez is a droghasználatról árulkodhatnak:
Ha ismeretlen eredetű tablettákat, porokat, kis zacskókat alufóliából vagy papírból, gyógyszeres dobozokat, kis
üvegcséket, megégett kanalat, cigaretta filtert vagy papírt, mérleget, esetleg injekciós felszerelést találunk, akkor droghasználatra gyanakodhatunk.
Hogyan segítsünk?
Ha gyermekünk nincs jól, akkor segítségre szorul, nem
pedig „támadásra”. Ezért nagyon fontos, hogy először
gyűjtsünk minél több információt, mielőtt olyan lépést tennénk, ami nem hogy segítene, de pont az ellenkezőjére
fordíthatja gyermekünkkel való kapcsolatunkat.
Beszéljen őszintén gyermekével, derítse ki a problémáit,
derítse ki a valódi okokat.
További információval a drogokról és a drog prevencióról
kérem, forduljon bizalommal alapítványunkhoz:
Drogmentes Magyarországért Mozgalom
drogmentes.hu, drogmentes.info

2015. tavasz

Az arcüreggyulladás fájdalommentes kezelése
A kecskeméti INDISO Sóklinikát kérdeztük új tevékenységéről, a fájdalommentes „orrmosás”-ról
Hogyan történik az átmosás?
Első tíz percben beülünk az INDISO
sófelhőjébe, amely segítségével fellazul a patológiai váladék az arcüregünkben. A kellemes „sózás” után a
páciens hanyatt fekszik, kissé hátralógatott fejjel. Az egyik orrnyíláson néhány milliliter folyadékot adagolunk az
orrüregbe, amelyet a melléküregből
ürülő váladékkal együtt a másik orrnyíláson keresztül visszaszívunk. Az orrnyílások cserélgetésével ezt az öblögetést 5-20 percen keresztül végezzük.
Mikor érdemes az arcüreget kezelés alá vetni?
Garatcsorgás érzése esetén (jele a reggeli köhögés, illetve
lefekvéskor, vízszintes helyzetben), elhúzódó, illetve visszatérő nátha esetén, arc- és homloküreg gyulladáskor, ha a
gyermekeknél fülfájás, halláscsökkenés jelentkezik.
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Mennyire fáj a kezelés?
Fájdalommentes az átmosás, amely felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt alkalmazható.
Milyen betegségek kezelésére jó még ez a terápia?
Többek között asztma, fulladás,
köhögés, nehézlégzés, orrfolyás,
megfázás, légúti allergia, légúti
nyálkahártya gyulladás, mandulagyulladás, tüdőbetegség, dohányzással összefüggő megbetegedések esetén alkalmazható hatásosan.
Hogyan kell bejelentkezni?
Sóklinikánk új helyen a Kecskemét, Hosszú u. 28. szám alatt 3 tágas, extra kényelmes sószobával
és a földszinten „orrmosással”
várja a gyógyulni vágyókat. A 06-30/542-14-18 és a
06-76/320-631 telefonszámokon kell időpontot kérni.
Indiso Sóklinika
Tel.: 06-30/542 14 18, 06-76/320-631,
www.indiso.hu
www.facebook.com/ Sóterápia Indiso Kecskemét

14.

Életmód-Egészség Magazin

Bio Elektro Mágneses Energia Reguláció
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Az egészség megőrzésének, illetve visszaállításának,
valamint az emberi test gyógyulási és regenerálódási
folyamatainak alapfeltétele a szervezet jó vérellátása.
A véren keresztül történik a tápanyag és oxigénellátás,
valamint az anyagcsere folyamatok végtermékeinek és
a méreganyagok elszállítása.
A megelőzés és a gyógyulási folyamatok elősegítése terén jelenleg a leghatásosabb és legmodernebb kezelési koncepciók egyike a BEMER-terápia.
Fizikai érterápiáról van szó, amely a korlátozott, illetve
zavart mikrocirkulációt célzottan stimulálja, és ezzel az
egészség visszaállításának és megtartásának igen lényeges alapját képezi.
Természetes úton építi fel az optimális energiaszintet a
szervezetben, ezáltal támogatást kap a felső szintű bioritmus és széles spektrumban képes a test alrendszereit aktiválni.
Munkánk középpontjában az Ön egészségéről és jó
közérzetéről való gondoskodás áll.

Az orvosi ellátás terén a nagyfokú hatékonyság mellett
számunkra nagyon fontos, hogy a lehető legkevesebb,
optimális esetben semmilyen mellékhatást ne okozzon.
Természetesen nem helyettesíti a szakorvosi ellátást, de
fokozza a gyógyulás hatékonyságát, és kiváló kiegészítő terápia.
Ezen felül nem a rövidtávú hatások a fontosak, hanem a
hosszantartó egészség, testi és szellemi teljesítőképesség fenntartása.
A terápiás kezelések teljesen humánusak, fájdalommentesek és alkalmanként kb. fél órát vesznek igénybe.
Védje BEMER-rel egészségét!

2015. tavasz

Dr. Life - a lábdoktor
A mozgás szabadsága megfizethetetlen kincs. Az évek
múlásával a nyirokkeringésnek és a vénás keringési rendszernek egyre inkább segítségre van szüksége
ahhoz, hogy Ön megőrizhesse könnyed mozgását, lábainak egészségét, testi fittségét, teljesítőképességét,
bőrének szépségét.
Korunk egyik legkomolyabb kihívása a szervezet elsavasodása és a fontos élettani funkciókat ellátó folyadékszállító rendszerek működőképességének fenntartása, helyreállítása.
A mai modern kor stresszel teli és mozgáshiányos életmódja, az ülőmunka végzés, de ugyanúgy
a folyamatos állással járó munkakörök párosulva a túlsúlyhoz vezető
egészségtelen táplálkozással,
a láb vénás és nyirokkeringési rendszerének leépülése irányá-
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ba hatnak. További következmény a szervezet elsavasodása,
ami a szakemberek általános véleménye szerint a betegségek okozója.
VAN MEGOLDÁS!
A végtagok és a test gépi kompressziós kezelései jól bevált
gyógymód. A gépi kompressziós eljárás lényege, hogy a lábakra, karokra, illetve a törzsre felhelyez egy speciálisan erre a
célra kialakított légkamrákból álló kezelő egységet, aplikátort.
A computer vezérelt aplikátor egymás után felfúvódó légkamrái precíz masszázshatást és megfelelő nyomásértékeket idéznek elő. A felfúvódó kamrák által idézett hullámmas�százs hatására a teljes nyirokfolyadék keringés az izomzat
mikrocirkulációja egyaránt javul, feszültségei csökkennek. Ez
rendkívül előnyös élettani hatásokat gyakorol a sejtekre és a
szövetekre. A javuló anyagcsere folyamatok a masszázs intenzív segítséget nyújt a felhalmozódott méreganyagok kiürüléséhez, a vénás keringés megélénküléséhez és a kötőszövet
egészségének helyreállításához a szervezetben.
Természetesen nem helyettesíti a szakorvosi ellátást, de fokozza a gyógyulás hatékonyságát, és kiváló kiegészítő terápia.
Járjon jól sokáig! Dr. Life
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A legkedveltebb női sportok
Ha még nem tudod, melyik mozgásforma lenne kedvedre, próbálj ki néhányat az alábbiak közül. Ha megtalálod azt a sportot, amelyben igazán örömöd leled,
minden alkalmat megragadsz majd, hogy csinálhasd, így nem fog gondot okozni alakod megtartása.
Futás
A futáshoz, kocogáshoz elengedhetetlen a megfelelő futócipőt kiválasztani. Aki nagy súlyfelesleggel rendelkezik,
ne kezdje futással a kilók leadását, mert ezzel a mozgásformával túlterhelheti ízületeit. Sokan a monotónia miatt
nem kedvelik a kocogást, pedig igazán stresszűző sport,
kitisztul és megnyugszik az elme. Egy zsebben könnyen
elrejthető mp3 lejátszóval pedig kedvenc zenénket is magunkkal vihetjük. A zeneszámokat úgy válogassuk össze,
hogy a futáshoz megfelelő ütemmel rendelkezzenek, ez
a teljesítményünket is javítja.
Step és dance aerobik
Az aerobik órákon dinamikus zenére a megfelelő izmokat megdolgoztató lépésekből álló egyszerű koreográfiára mozognak. Előnye, hogy szakember felügyelete mellett végzik a mozdulatokat, akinek gondja van arra, hogy
minden izmot alaposan megdolgoztasson. Nem igényel
koncentrációt, az oktató mozdulatait csak le kell másolni, ami lehetővé teszi, hogy megállás nélkül mozogjunk
az óra végéig. A step aerobik esetében egy alacsony step
pad is fokozza az izmok munkáját.

tapasztalni, az a spinning órát próbálja ki. A spinning lényege, hogy csoportban, zenére, oktató vezényletével tekernek külön, erre a célra kialakított spinning kerékpáron,
megfelelő testtartásban. Megterhelő, de igazán hatásos
edzésforma.
Pilates
A módszert a német Joseph Pilates alapította a huszadik
század elején. Ötvözi a keleti és nyugati mozgáskultúra
elemeit, nagy hangsúlyt fektet a gerinc stabilizáló izmainak erősítésére és a speciális légzéstechnikára. A pilates
célja a test és lélek egységének megteremtése.

Úszás
Az úszás megmozgat minden izmot, nem terheli az ízületeket, jó hatással van a gerincre, de sokan unalmasnak
tartják és nyűgként élik meg az edzés utáni hajmosást,
hajszárítást, öltözködést. Aki nem rajong annyira e mozgásformáért, hogy heti kétszer hódoljon neki, legalább
nyáron törekedjen arra, hogy strandoláskor megdolgoztassa testét a mélyvízben.
Jóga
Több változata is ismert, nyugaton először a hatha jóga
vált népszerűvé. A jóga megmozgatja a test összes izmát, fejleszti az erőnlétet, hajlékonyabbá tesz, ellazítja,
megnyugtatja az elmét.

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

Hastánc
Igazán nőies mozgásforma, fizikai és szellemi ellazulást
eredményez a keleti dallamokra végzett tánc. Nevével ellentétben egyáltalán nem csak a has mozog, az összes
izom dogozik, ezért a törzs izmai mellett a karok, lábak,
de még a nyakizmok és az intim izmok is megerősödnek.
A táncoz szükséges, ne nem elengedhetetlen a hangsúlyos lépésekre megcsörrenő, kerek fémlemezkékkel díszített lapszoknya és a fátyol.
debmedia.hu
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Egy jó cipőt az Ön lába is megérdemel!
Fájó derék, sajgó, dagadt lábak, kérges sarok,
és a menést megkeserítő bütykök és tyúkszemek...
Sokak vannak így, akik a nap végére alig várják,
hogy levegyék cipőjüket, mert annyira kínozza őket
a lábfájdalom.
Egy jól megválasztott cipő csodákra képes, és kényelmessé teszi az egész napunkat, mentesítve minket a fent említett kellemetlenségektől. Éppen ezért nyitotta meg 20 éve
Szivárvány Cipő Divat üzletét Sántáné Marton Erika is, ahol
a minőség, a kényelem és a bő választék az elsődleges
szempont! 2012-től már egészségkártya elfogadóhelyként is működik.
Az üzletben eleinte csak magyar gyárak termékeit forgalmaztuk, de a magyar ipar hanyatlásával nyitottunk a külföldi márkák felé is. Ma már nagyon sok neves német, lengyel, olasz, spanyol, szlovák gyártó termékeit forgalmazzuk vásárlóink nagy elégedettségére. Ilyen márkák például a Tamaris, a S.Oliver vagy a Marco Tozzi.
Kínálatunk: női, férfi, gyermek utcai cipők, gyógypapucsok, cipőápolási kellékek.
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Kiemelt célunk, hogy a vásárlóinknak mindig kényelmes,
jó minőségű cipőt tudjunk adni!
Ügyfélkörünk folyamatos bővülése 2011-ben már indokolttá tette egy weboldal létrehozását. A honlap jó lehetőséget biztosított az érdeklődők számára, hogy akár otthonukból is át tudják nézni a bolt kínálatát. Ennek köszönhetően 2013-tól webáruházukban már az interneten keresztül is megvásárolhatják a boltban kapható termékeket.
A magas minőségi felnőtt cipőkön kívül nagy választékban találhatók gyerekcipők is, például: Szamos kölyök,
Linea, D.D. Step, Dr. Punto. A kínálat kialakítása során elsődleges szempont volt, hogy ne csak esztétikailag, de
kényelmi, praktikussági, egészségügyi szempontoknak is
megfeleljenek cipőink.
Egyszerre két pár cipő vásárlása esetén 5% engedményre
jogosító törzsvásárlói kártyát adunk ajándékba!

Kecskemét, Izsáki u. 2., Szil-Coop 1. emelet 1. sz üzlet
www.szivarvanycipobolt.hu, Tel.: 06-20/93-39-307
Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-13
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Kecsketejes, gyógynövényes szappanok
A természetes alapanyagokból álló szappan az
általános szappanokkal ellentétben növényi olajakat
tartalmaz. Nem képez ugyan túl sok habot, de tisztító
hatása ugyanolyan jó, mint a szintetikus habképzőkkel dúsított nagyüzemi szappanoké, és nem szárítja a
bőrt sem. Enyhén lúgos pH-ja miatt tartósítószert nem
igényel.
A LEGENDA SZAPPANMŰHELY 2011-ben alakult, azóta folyamatosan készítünk kecsketejes, gyógynövényes háziszappanokat. A kézzel való gyártás során hagyományos,
nagyszüleink által is ismert eljárásokat alkalmazunk. Célunk, hogy természetes alapanyagokból egészséges tisztálkodási szereket állítsunk elő, és ezeket minél több emberrel ismertessük meg.
A kecsketejet egy környékbeli farmról szerezzük be, ahol
a természettel harmóniában tartják a jószágokat, a
gyógynövények nagy részét mi magunk termesztjük. Házi
szappanjaink több éves tapasztalataink alapján nagyon
jók száraz bőrre is, a természetes összetevőknek köszönhetően táplálják, regenerálják azt. A kecsketejnek fertőtlenítő, immunerősítő hatása van, több pikkelysömörben,
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ekcémában,
aknés bőrben
szenvedő vásárlónk megelégedéssel
használja évek
óta.
Használható,
zsíros korpás
haj esetén, hajkondicionálásra, ráncos bőrre ránctalanításra, reumára, ízületi és gombás panaszokra. Illóolaj tartalmuk révén több szappanunk aromaterápiára is használható, de vannak illóolaj-mentes készítményeink is. Szappanjainkat gyermekek és kisbabák
is nyugodtan használhatják.
Kínálatunkat megtekintheti webshopunkban:
www.szappanmuhely.hu
Legenda Szappanműhely,
Kecskemét, Fáklya utca 6.
06-70/9422116, 06-20/3443921,
szappanmuhely2013@gmail.com

2015. tavasz

A víz gyógyító ereje
Köztudott, hogy a napi vízfogyasztás 2-3 liter kellene,
hogy legyen. Az életkor, testsúly, hőmérséklet, fizikai
aktivitás és az egészségi állapot befolyásolja a szükségletet, így az irányadó vízfogyasztási értéket.
Testünk 70%-át víz alkotja, amely hozzájárul a szervezet
egészséges működéséhez. Ha lúgos vizet fogyasztunk,
a test savas tendenciája fokozatosan egy lúgos irányába mozdul el. Szervezetünk legfontosabb testnedvei is lúgosak. Pl.: nyál, epeváladék, hasnyálmirigy-váladék stb.
Pár gondolat a lúgos vízről:
• PH értéke: 8,5-9,5 között van. Ez egy jóízű klór és szen�nyeződés nélküli szűrt, lágy víz.
• Ha valaki folyamatosan és elegendő mennyiségben,
napi rendszerességgel fogyaszt lúgos vizet, hidratálja a
testét, megtisztítja a vastagbelét. A vastagbél szívja fel
a vizet és az ásványi anyagokat.
• Ez kedvezően hat a méregtelenítésre, ezáltal csökkenhet a testsúlya.
• Lassítja az öregedést – mivel a víz lecsökkenti a szabadgyököket, amik az oxidációt és a korai öregedést
okozzák.
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• Csökkenti az ingerlékenységet, általánosan feljavítja a
felnőttek, illetve a gyermekek egészségi állapotát.
Öntsünk tiszta vízet a pohárba! Igyunk KANGEN vizet!
Mi is az a Kangen víz?
A Kangen víz, egy berendezés által normál csapvízből
szűrt és átalakított elektrolízisvíz, amely szervezetünket
támogató lúgos és antioxidáns hatásával vívta ki a világ
elismerését.
Lúgos, antioxidáns, sejthidratáló, teljesen tiszta víz. A
szervezetet visszaállítja annak egészséges állapotába
azáltal, hogy segíti megkötni a szabadgyököket, hidratál
és lúgos épp úgy, ahogy a vérünk, sejtjeink is.
A Kangen berendezés a tiszta lúgos ásványi vizet ad s
szervezet számára úgy, hogy a szervezet számára fontos
ásványi anyagok a vízben maradnak, de a szennyeződések, klór, hormonok és egyéb nem kívánatos anyagok kiszűrésre kerülnek.
További információ:
Székely Zsolt
Országos Természetgyógyász Napok szervezője
www.countypress.hu

