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1.  Mozogjon  
minden nap!

Télen amúgy is hajlamosak va-
gyunk kevesebbet mozogni, 
ami rontja immunrendszerünk 
teljesítményét. Ajánlott napon-
ta legalább 30 percet  eltölteni 
közepes intenzitású mozgás-
sal. Már heti három alkalom-
mal végzett 20 perces, kö-
zepesen megterhelő mozgás 
elűzheti a tavaszi fáradtságot.

2.  Igyon sok folyadékot!

Bár az izzadás miatt nyáron 
jut leginkább eszünkbe pár 
pohár ásványvizet felhajtani, 
szervezetünknek ilyenkor is 
sok folyadékra van szüksége a 
helyes működéshez. Napi 2 li-
tert igyunk – lehetőleg ásvány-
víz, gyógytea, frissen facsart 
gyümölcs- vagy zöldséglé for-
májában.

3.  Járjon rendszeresen 
szaunázni, ha teheti!

Ez ugyanis hatékony salakta-
lanító és immunerősítő hatású. 
Az izzadás során a szervezet-

ből természetes úton távoznak 
méreganyagok, a szaunázás 
ezt a természetes folyamatot 
fokozza.

4.  Táplálkozzon 
változatosan, 
kiegyensúlyozottan!

Fogyasszon sok színes salátát, 
zöldséget és gyümölcsöt! Reg-
gelire jó választás egy zöldsé-
gekkel megpakolt szendvics, 
vagy egy adag gabonapehely, 
amely szénhidráthoz és rost-
hoz juttatja szervezetünket.

5.  Pótolja a szervezet 
számára szükséges 
vitaminokat,  
ásványi anyagokat  
és nyomelemeket!

Törekedjünk tudatosan a vita-
min és ásványanyag raktáraink 
feltöltésére, azaz fogyasszunk 
minél több gyümölcsöt, zöldsé-
get, tejterméket.



Kedves Olvasónk!

Ön most a Szuperinfó Életmód-egészség 2016. tavasz/nyár ingyenes magazinját 
tartja kezében. Már harmadik éve, hogy a jobb idő beköszöntével csokorba szedjük 
az egészségügyhöz, tudatos életmódhoz kapcsolódó partnereink szolgáltatásait, új-
donságait. A hirdetések mellett teret adva a hosszabb, szöveges bemutatkozásnak is.

2016. márciusában, a hosszú téli napok után hangsúlyt kap a masszázs, legyen az talpat, 
vagy egész testet érintő kényeztetés. Foglalkozunk érzékszerveinket a kor előrehaladtával 
érintő elváltozásokkal, gyengébb látással és hallással. Megtudhatjuk, milyen új dimenzi-
ókat nyit meg a fogászatban a mikroszkóp használata, vagy hogy mit is jelent a bioszálas 
arcfeszesítés. Ez csak néhány gondolat még az Ön előtt álló további 21 oldalból. 

Amennyiben érdeklik Önt az egészséges és napjainkban népszerű életmódok, leg-
újabb szépségápolási, -megőrzési trendek, bízunk benne, talál érdekes és hasznos in-
formációt magazinunkban! Fogadja érdeklődéssel!

A tavaszi után, idén október második felében jelentkezünk az őszi számunkkal, azonban 
addig is követhet bennünket, informálódhat velünk a Facebook: életmód-egészség oldalon.

Kellemes olvasást kívánva a szerkesztőség nevében:
ZAKAR LÁSZLÓ felelős kiadó

SZERKESZTŐI GONDOLAT
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Tisztelt Érdeklődők! Engedjenek meg nekem egy 
rövid összefoglalást a masszázsokról!

A különböző fajták más-más speciális fogást alkal-
maznak, melyek a test adott területeire vannak hatással. 
Ezek a látható, bőrfelszíni rétegeken kívül nagy mértékben 
a testen belül fejtik ki jótékony hatásukat: a szervezet bel-
ső szöveteiben, szerveiben, idegekben, erekben, 
izmokban stb. Ma már elavult nézet, hogy a masz-
százs csak egy luxus simogatás krémmel. Az orvosi 
kezelések fontos és hatékony természetes kiegészí-
tője. A fizikai-, irodai-, háztartási munkát végzőknek 
éppen úgy ajánlatos az egészségük megőrzésére, 
mint például a sportolóknak az erőnléthez.

Nyugtat, regenerál, beindítja a szervezet öngyógyí-
tó képességét, erősíti az immunrendszert és még  
sorolhatnám.

Szervezetünk egészséges működéséhez elenged-
hetetlen a mozgás, a mozgatás, a torna, a sport, a 
nyújtások, a megfelelő étrend.

Akik már megtapasztalták a masszázs hatásait, azok bi-
zonyosak, akik még nem, azoknak csak őszintén ajánla-
ni tudom. Legyen ez akár csak a közérzet javítására, akár 
orvosuk tanácsára a mielőbbi gyógyulás érdekében.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket:  
Barnáné Erika masszőr

A MASSZÁZS NEM EGY LUXUS SIMOGATÁS
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Az érelmeszesedés korunk népbetegsége. A be-
tegség sokáig panasz és tünetmentes, ezért 
gyakran már csak súlyos esetekben kerülnek az 
érrendszeri betegek a szakorvoshoz. 

Hazánkban érműtétekre átlagosan csak 20%-ban ke-
rül sor, mert az érelmeszedés foka, a beteg általános ál-
lapota még, vagy már nem teszi lehetővé. A többségnél 
maradnak a gyógyszerek és az alternatív terápiás lehe-
tőségek. Ilyen fizikoterápiás módszer a szabadalommal 
védett hanghullámkezelés, mely Kecskeméten is elérhe-
tő. Alacsony frekvenciájú hanghullámokkal fájdalom és 
mellékhatások nélkül hatékonyan kezelhető a már kiala-
kult érszűkület. Ne várja meg, hogy fázzon, görcsöljön, 
fájjon a lába, elszíneződjön, kisebesedjen a végtagja. 
Ha sokat fáj a feje, gyakran szédülés kapja el, időszakos 
beszéd-, memória-, vagy látászavara, mellkasi nyomást 
érez, bizony nem kizárt, hogy érelmeszesedés miatt vér-
ellátási zavarok okozzák furcsa tüneteit. Centrumunkban 
a BEMER 3000 pulzáló elektromágneses mezoterápiával 
kombinált kezeléseket végzünk, így a társult megbetege-
déseket is eredményesen kezeljük. Ilyen a diabetes, vér-

nyomásproblémák, anyagcserezavarok, 
reumatikus megbetegedések, ízületi gyul-
ladások, porckopások, asztma, allergia, mig-
rén, stressz, depresszió, potenciazavarok, 
csontritkulás, nem gyógyuló csontsérülé-
sek, izom és idegfájdalmak.

Ellenőriztesse érrendszerét szakorvosi vizsgá-
latunkon, most „Ketten egy áron akció” ke-
retében 10 000 Ft/fő helyett 5000 Ft /fő 
áron veheti igénybe szolgáltatásunkat. 
Rendelnek Dr. Cserényi László - érsebész főorvos, 
Dr. Raskó Endre - érsebész főorvos.
TAVASZI AKCIÓ a kezelések árából 20 000 Ft, illetve-
40 000 Ft kedvezményt biztosítunk kezelésszámtól függő-
en (2016.03.15-től 2016.05.15-ig).
Várjuk hívását!

HUMÁN TERÁPIA CENTRUM 

Kecskemét, Horváth Döme Krt. 8.

06-76/322-993, 06-30/477-4259

www. humanterapiacentrum.hu

ÉRSZŰKÜLET, A LAPPANGÓ KÓR
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AZ EMBER SZERETETRE SZÜLETETT

Beszélgetés Márki Nóra 
Jázmin Spiritual Terape-
utával

Mióta képviseled ezt a 
nehezen megfogható mun-
kakört, hivatást? Mit jelent 
Spirituál Terapeutának lenni? 
Több mint tíz éves tapasz-
talati háttérrel foglalkozom 

a hozzám forduló emberekkel. Segítek a lelki problémá-
ik megoldásában, feldolgozásában. A terápiás trénin-
gek által lelki mankókat és iránytűként működő útmuta-
tásokat nyújtok, valamint a hétköznapjainkba beilleszthe-
tő gyakorlatokat, melyek az útkereső embert kivezetik, át-
segítik megrekedt élethelyzeteiből.

Mi a terápia lényege?
A terápia irányt mutat, megoldhatatlannak tűnő csa-
ládi konfliktusok, traumák, munkahelyi problémák, 
stresszhelyzetek, betegségek, gyász által kialakult 
rezignált, depressziós állapotokból. Az önmagát 
blokkoló, gátló gondolkodásmód feloldása során, a 
tudatos “újra tervezéséhez” is hozzásegít. A minden-
napi praktikákon túl, egészen a lelki operációkig ter-
jedő oldások által, meditációs gyakorlatokkal kiegé-
szítve teljesedik ki mindhárom síkon életünk hajójá-
nak helyes kormányzása.

Hogyan működik a tanácsadás?
A tanácsadás lényege, hogy segítek megtalálni az 
egyénben rejlő rejtett gondolatokat, érzéseket, ismétlődő 
újra és újra problémát okozó viselkedés mintákat, ezek 
alapján kiutat találni a megrekedt élethelyzetekből. Az 
életvezetési tanácsadás során közösen feltárjuk a prob-
lémát, kijelöljük az elérendő célokat, s közösen meg-
keressük azt a megoldási módot, megoldási stratégiát, 
amely az egyén számára a legmegfelelőbb. Elérendő cél, 
hogy önismerete, önelemző képessége, probléma meg-
oldási készsége is fejlődjön, hogy az adott helyzetben el-
sajátított megoldási stratégiát később is hatékonyan tud-
ja alkalmazni. Rohanó világunkban egyre kevesebb idő 
jut egymásra. Ez a felgyorsult tempó konfliktusok forrásá-
vá válhat, és kikezdheti a legerősebb emberi kapcsola-
tokat is. A felgyülemlő megoldatlan feszültségek, problé-
mák gyakran a fizikai egészségre is károsító hatással le-

hetnek. Ezeknek a problémáknak a megoldásában segít 
a lazító relaxáció, szellemileg is fitten tartó meditáció, és 
a pozitív megerősítéseket adó önszuggesztió. Esetenként 
szükség lehet a krízis helyzetek kezelésére. A krízis olyan 
feszült, fájdalmas állapot, mely fenyegetettség, kilátásta-
lanság és elveszettség érzését okozza, magában hor-
dozza a pozitív és a negatív irányba történő változást is, 
fordulópontot jelent az egyén számára, mely tovább ter-
heli problémamegoldó kapacitását, elégtelenség érzé-
sét okozza. Mikor úgy érezzük túl nőtt minket a probléma.

Kiknek és miért ajánlanád a terápiát?
Minden olyan személy számára, aki szeretné az éle-
tét szebbé, jobbá, könnyebbé tenni a hétköznapjainkba 
is beépíthető gyakorlatok, légzési technikák, meditációk, 
stresszoldó formulák elsajátítása által.

Kecskeméten előadó szoktál lenni a Természetgyó gyász 
Napok Szakkiállítás és Vásáron. Idén is felkértek erre a 
nemes feladatra?
Igen, április 9-én szombaton 15 órától tartok előadást “Él-
tető ételerő” címmel. Itt igyekszem segíten azoknak, akik-
nek meg kell változtatni táplálkozási szokásaikat, akár az 
egészségük javítása, akár az ideális testsúly elérése cél-
jából. Jöjjenek el és hallgassák meg!

Várok minden gyógyulni, változni vágyót Kecskeméten a 
Kölcsey utca 17. szám alatti Sárla Klinikán.

MÁRKI NÓRA JÁZMIN
Kecskemét, Kölcsey u. 17., 06-30/911-0391

www.szentmihalyakademia.hu
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Takács Ági vagyok. ACCESS BARS® 
kezelő és facilitátorként 20 év pe-
dagógiai és 8 év önismereti tapasz-
talatokkal segítem mindazokat, akik 
változtatni szeretnének az életükön, 
egy olyan „önfejlesztő” technikával, 
mely bármely helyzetből kimozdít.

Az Access Consciousness® (Hozzáférés a Tudatosság-
hoz) több eszközt is kínál azoknak, akik tényleg szeretné-
nek változtatni életük bármely területén. Legismertebb esz-
köz az Access Bars® (Hozzáférés a Pontokhoz) kezelés. 
Bároknak a fejen lévő 32 pontot nevezzük, melyek egy-egy 
életterületet fednek le, mint például: kapcsolatok, kreati-
vitás, szex, pénz, egészség. Itt tároljuk az életünkkel kap-
csolatos összes gondolatot, hiedelmet, érzelmet, hozzá-
állást. A 32 pont gyengéd érintése feloldja az agyban és 
a testben rekedt régi energiákat. Így jön létre a „nemkívá-
natos” berögződések elengedése, mely megnyitja az utat 
a könnyed változás előtt. A kezelésen túl sokat segíthet 
a facilitálás. Ilyenkor a megfelelő kérdésekkel segítem az 
egyén nézőpontjainak felfedését, megértését. 

Az ACCESS BARS® kezelés egy masszázságyon hanyatt 
fekve történő lazító folyamat. Ez nemcsak egy masszázs-
hoz hasonló élményt nyújt, hanem a test számára lehető-
vé válik, hogy újra megtanuljon befogadni. Akik rendsze-
resen futtatják Bárjaikat, arról számolnak be, hogy életük 
egyre könnyedebbé és jobbá vált.

Amiben segíteni tudok:
•  a korlátozó mentális, érzelmi, fizikai és energetikai 

 gátak elengedése;
•  fokozni a képességedet arra, hogy lehetőségeket 

 teremts az életedben;
• félelem, szorongás és stressz csökkentése;
• gyerekek közérzetjavítása;
• alvásjavítás, energikusabb ébredés;
• hiperaktív, figyelemzavaros személyeknél gondolatok tisztítása,
• mély relaxáció átélése;
• kismamáknak jobb közérzet, örömtelibb időszak megélése.
Kedves érdeklődő, ha úgy érzed itt az idő a változásra, 
akkor várlak szeretettel kezelésre, tanfolyamra bármikor!

Jelentkezés és időpont egyeztetés: 
TAKÁCS ÁGI +36 20 228 94 49

ACCESS BARS® - CSAK RAJTAD MÚLIK, MILYEN ÉLETET ÉLSZ!

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

KECSKEMÉT, Szent István krt. 48. (Udvarban)  (20) 974-3150
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
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Engedjék meg, hogy bemutassam szalonunkat, 
amely sok-sok éve a szépség és az Önök szol-
gálatában áll.

Hangulatos, barátságos légkörrel próbálunk segíteni 
az ellazulásban, feltöltődésben. Teljes körű szolgáltatást 
nyújtunk arc-és testkezelésben egyaránt.

Kozmetikánk jól felszerelt, kozmetikus mester segítségé-
vel „orvosoljuk a problémákat”. A városban szinte egye-
dülálló az öregedési folyamatokat lassítható kezelésünk, 
amellyel nagy sikereket értünk el eddig is. Kiváló minősé-
gű, profi hatóanyagokkal dolgozunk, fontos megemlíteni 
bio-, illetve natúr kezeléseinket is, hiszen ez a mai társa-
dalom fontos alapköve.

Testkezeléseink főként a francia szabadalmú LPG géppel 
történnek, amely egy fájdalommentes kötőszöveti masz-
százson alapul. Feszesítheti, rugalmasíthatja a bőrt, for-
mázhatja a kontúrt. Ezen kívül persze társítunk egyéb 
„kisegítő” kezeléseket, a végcél elérésének érdekében. 
Büszkék vagyunk arra, hogy szalonunk a testkezelésben 

a „díjnyertes szalon” címet 
megkapta. Ennek megfe-
lelően szolgáltatásainkkal 
most is a legjobbat szeret-
nék nyújtani.

Természetesen szalonunkban 
gyógy- és relax masszázs, 
pedikűr, manikűr, műkö-
röm működik. Ezen kívül 
szempilladúsítás is, amely igézőbbé teszi a tekintetet.

Hölgyeim! A cél ugyanaz… 
„büszke legyek arra, amit a tükörben látok!”.

Ha felkeltettük érdeklődését, látogasson el hozzánk, vagy 
keresse fel honlapunkat a www. cellucenter.eu oldalon!

KECSKEMÉTI EMŐKE szalonvezető
Cellu Center Szépségklinika

Kecskemét, Kossuth tér 5. 1. em. 3.
Tel.: (76) 415-097, (30) 9359-939

CELLU CENTER SZÉPSÉGKLINIKA
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Bizonyára abban egyet értünk, hogy a rohanó 
világ negatív hatásait mindennap érezzük tes-
tünkön és lelkünkön.

Ki ne találkozott volna a stressz okozta derék és hát-
fájással, fáradtsággal, rossz közérzettel, sőt ide tartozik 
a lábduzzadás és az idegbecsípődés is. Mi azért dol-
gozunk, hogy vendégeink jó közérzete visszatérjen, és 
100%-ban tudjanak megfelelni a mindennapi feladatok 
megoldásában.

Stúdiónkban svéd-, nyirokmasszázs, lágy csontkovácso-
lás és gerincregeneráló hátmasszázs-terápiákkal se-
gítünk a test megújulásában. A lelki felfrissülésre pedig 
spirituális eszközöket, mint kristálygyógyászat, Symbol 
Healing használunk. A megteremtett harmonikus környe-
zet nagyban elősegíti a test regenerálódását.

Miért szeretnek bennünket?
Mi nem csak masszírozunk! Számunkra nem csak a testi, 
hanem a lelki egyensúly is fontos. Kezeléseink során spi-
rituális eszközöket használunk, mellyel hatékonyabb ja-

vulást érünk el, mint 
egy átlagos masz-
százsterápiával. 

Itt a tavasz, közele-
dik a strandszezon! Ki 
ne álmodna gyönyö-
rű alakról? Erre tudunk megoldást nyújtani a nyirokmasz-
százzsal. Alkalmazása csökkenti a narancsbőrt, meg-
szünteti a szöveti nyirokpangást, aktiválja az immunrend-
szert, serkenti a salakanyagok elszállítását.

Ha valaki kedvet kapott módszereink elsajátí-
tásához, arra is van lehetőség. Havonta indít-
juk kétnapos, intenzív tanfolyamainkat, me-

lyeken TEÁOR számos tanúsítvány szerezhető.

MCGYÚR-LAK MASSZÁZS ÉS OKTATÓ STÚDIÓ
Kecskemét, Magyar utca 2.

Web: mcgyurlak.hu
Bejelentkezés: 06-70/984-58-99

Facebook: McGyúr-LAK/masszázs Kecskemét

MASSZÁZZSAL A TÖKÉLETES MINDENNAPOKÉRT
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SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A SZÁJSZÁRAZSÁGBAN (XEROSTOMIA)

A szájszárazság fellépése az életminőséget ne-
gatív módon befolyásolja. Az általános egész-
ségre is káros tünetei lehetnek.

Az elégtelen nyáltermelő-
dés miatt nem megfelelő a 
szájüreg öntisztulása és az 
emésztés első fázisa is kárt 
szenved. Ezáltal gyakrab-
ban alakul ki fogszuvaso-
dás és fogágybetegség is. A 
szájszárazság tünetei széles 
skálán mozoghatnak. Enyhe esetekben elegendő stimu-
lánsként cukormentes rágógumi vagy cukorka, amely be-
indítja a nyáltermelődést.

A szájszárazság társulhat más nyálkahártyák szárazsá-
gával, mint pl. az orrnyálkahártya. A kiváltó okok lehetnek 
általánosak és helyiek. Az általános okok: hormonális, 
gyógyszermellékhatás, autoimmun, stressz és bizonyos 
belgyógyászati megbetegedések. A helyi tényezők kö-
zül kiemelném a fej-nyak tájékra irányuló sugárkezelést. 

Ennek hatására károsodhat a nyálmirigy állománya és 
ezáltal kevesebb nyál termelődik. Szerencsés esetben 
maradt valamennyi nyáltermelő szövet. A következőkben 
felsorolt készítményekkel, illetve segédeszközökkel ösztö-

nözhető a nyáltermelés.
•  Xerodent szopogatós tabletta. Használható 

Saliprotect-szerű készülékkel is;
•  Dentaid Xeros termékcsalád (oldat spray, gél, 

fogkrém);
•  Xylimelts adheziv tabletta (hosszú hatású, nap-

pal és éjjel is használható, tabletta formula, vé-
dőfelületet képez és nedvesít a szájüregben;

stimulálja a nyálelválasztást, csökkenti a fogszuvasodás 
kialakulását, alvás közben is használható).

Rendelőnkben termékmintát tudunk adni!

DR. MOLNÁR MÁRIA MAGDOLNA
Elérhetőség rendelési időben: 

Kecskemét, Klapka utca 3.
Kedd, csütörtök: 14-17-ig; szerda, péntek: 8-12-ig

06-76/509-916-os telefonszámon



12.

Ha tényleg kíváncsi, ebben a cikkben könnyen 
megtalálhatja a választ! Az alábbiakban segít-
séget szeretnénk nyújtani azoknak, akik még 
mindig fájdalmak között, csalódottan élnek.

Először el kell dönteni, hogy az OKOT akarjuk megszün-
tetni, vagy a tüneteket kezeljük? Képzeljük el, hogy otthon 
csöpög a csap. Elzárhatjuk, de ha a tömítés nem jó, csö-
pögni fog. Kihívhatjuk a szerelőt, de mit szólnánk, ha azt 
mondaná, hogy: „EZEN NEM LEHET SEGÍTENI, ÉLJEN VELE 
EGYÜTT!” - mérgesek lennénk. Egészségünkkel hasonló a 
helyzet, ha csak a tüneteket kezeljük. Ha a kiváltó okot ke-
zeljük, kitartó munkával megszűnnek a tünetek is.

Hallott olyan emberről, akinek azért zsibbad vagy fáj a 
lába, térde, csípője, mert probléma van a derekával, a ge-
rincével? A legtöbben tudják, hogy porckorongsérv esetén 
le is bénulhatnak. Ezeket a láb-, térd- és csípőpanaszo-
kat 5 pár idegpályaköteg okozza, melyek ezen testrésze-
inkkel vannak kapcsolatban. Hogy választ kapjunk erede-
ti kérdésünkre, kanyarodjunk el testünk másik részéhez 
is, a karjainkhoz. Sokaknak azért zsibbad vagy fáj a karja, 

válla, nyaka, mert prob-
léma van a nyaki gerin-
cénél. Ezen panaszokat 
másik 7 pár idegpályakö-
teg okozza, mivel a gerinc 
menti probléma ezekre a 
helyekre sugárzik át. 
Ha Önt is érdekli, hogy saját panaszaival kapcsolatban 
hogyan tud változást elérni, illetve még számos be-
tegséggel kapcsolatban, keresse meg saját tüneteit és a 
CERAGEM garantálja a megoldást!

Ahhoz, hogy ezen fájdalmak nélkül élhessünk, rendbe 
kell tenni ezek forrását, a gerincünket is. Ebben tud segít-
ségünkre lenni a CERAGEM orvostechnikai eszköz. Amíg 
ezt nem tesszük meg, addig halmozottan lesznek jelen 
életünkben ezek a panaszok.

Egészségünk legfontosabb elemei tehát: a gerinc és a gerinc.

•BÉRLÉS •ADÁSVÉTEL •SZERVIZ
06-20/999-5678

MIÉRT FÁJ A LÁBAM?
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INTIM PANASZOK? KÉRD AZ INGYENES KONZULTÁCIÓT!

Sokunkat érintenek ezek a kérdések: van-
nak, akik nőgyógyászati, urológiai (hólyag) 
proktológiai (végbél), szexológiai és andrológiai 
(férfigyógyász) panaszokkal küzdenek, vagy 
akár ezek kombinációival.

Sokszor nem merünk segítséget kérni, szégyelljük a 
meglévő panaszokat, elváltozásokat, és fejünket a „ho-
mokba dugva” várjuk, hogy az idő múlásával egyszer 
csak önmaguktól megoldódjanak a panaszaink. Sajnos 
ez nem következik be, sőt egyre csak rosszabb lesz.

Azonban van egy módszer, mely a gyógyszermentes és 
késmentes megoldást nyújthat mind a nők, mind a férfiak 
számára. Teljesen egyszerű önregeneráló program, mely 
segítségével visszaáll a test egészsége. Ennél a módszer-
nél, nem kell levetkőznöd, nem kell sorban állnod és nem 
kell visszajárnod, hogy bevált-e az adott szer, vagy adja-
nak egy másikat. Itt a test, mozgás által saját szövete-
it, kötőszöveteit, izmait, minden sejtjét kezdi feltölteni oxi-
génnel, energiával, tápanyaggal, így visszanyerik azok fi-
atalságukat, rugalmasságukat, egészséges és fitt lesz 

az adott terület, 
mellyel tudatosan 
foglalkoztunk, tor-
náztattuk. Min-
den nemű kis-
medencei elvál-
tozásra gyógyír 
lehet!

Semmi ördöngösség nincs benne, kortól, nemtől függet-
lenül egyszerűen és nagyszerűen elsajátítható és alkal-
mazható, akár otthon is a tanfolyam elvégzése után. 

Ezt egyszer kell elsajátítani és örök életre letudta az intim 
fiatalsághoz és egészséghez vezető utat. 

Bővebb infó: www.intim-torna.com
KÉRJ INGYENES KONZULTÁCIÓT: intimtorna.com@gmail.
com vagy 06-20/434-88-77 (kérhetsz visszahívást)

CSORBA ZSUZSANNA
Komplex Intim Torna Oktató
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Mindenki, akinek van érvényes egészségbizto-
sítása, jogosult arra, hogy támogatással halló-
készüléket kapjon, amennyiben a törvényben 
meghatározott feltételeknek megfelelő hallás-
csökkenése van, és az audiológus szakorvos ja-
vasolja a hallókészüléket. 

Jogosult társadalombiztosítási támogatással hallóké-
szülék ellátásra az, akinek a halláscsökkenése a be-
szédfrekvenciák átlagán mért értéke szerint 20 dB-t leg-
alább eléri. Rendelkezik érvényes egészségbiztosítással 
(TAJ szám), valamint a hallókészülék kihordási időn be-
lül nem kapott újabb készüléket. 

Kihordási idő az az időszak, amin belül a társadalom-
biztosítás nem támogat újabb készüléket. Ez felnőttek-
nél 6 év, 9 év alatti gyereknél 4 év. 0-18 éves korig tör-
vényben szabályozott módon rendszeres hallásszűrés 
történik különböző időszakokban, a halláscsökkenés 
időben történő felderítése érdekében. 

Felnőtt korban, ha hallásromlást tapasztal valaki, először 
fül-orr-gégészeti vizsgálat dönti el, hogy a panasz hát-
terében milyen betegség áll fenn, illetve milyen kezelés 
szükséges. 

Bizonyos esetekben hallásrehabilitáció jön szóba, ami-
nek egyik módja a hallókészülék viselése.

A megfelelő hallókészülék kiválasztásához audiológus 
szakorvos, asszisztens és a beteg szoros együttműködé-
se szükséges. A szükséges vizsgálatok elvégzése után 

történik meg a hallókészülék típusának kiválasztása, va-
lamint az egyénre szabott beállítása, ami a mai, modern 
készülékeknél számítógépes beállítást jelent. 

Törvény kötelezi az audiológiai szolgáltatókat arra, hogy 
a hallókészülék vényre történő felírása, és ezt követő ér-
tékesítése előtt minimum 2 hét próbahordást, kipróbálási 
időszakot kell biztosítani. Ezen időszak alatt és ha szüksé-
ges még további időben az egyéni észrevételek alapján 
lehetőség van a hallókészülék programozásának korri-
gálására, a beállítások finomítására, adott esetben akár 
másik hallókészülék kipróbálására. 

Ha a hallókészülék ki-
választása, beállítása 
megtörtént és ez meg-
felelő a használója szá-
mára, akkor történik 
meg a vényre (receptre) 
való felírása.

A hallókészülékek ára 
és a támogatás mér-
téke az egészségügyi 
közlönyben meghatá-
rozott és ettől lefelé el-
térni nem lehet. (Az ak-
tuális árlista az OEP 

honlapján megnézhető.)  A szolgáltatóknak joguk van 
magasabb összeget meghatározni és drágábban adni a 
készülékeket a törvényben meghatározott árnál. Érdemes 
erre a hallókészülék vásárlás esetén rákérdezni.

Hallókészülék kihordási idején belül csak kivételes ese-
tekben lehet támogatással újabb készüléket kapni, ezért 
nagyon fontos, hogy a készülék kiválasztása során na-
gyon gondosan járjanak el.

DR. KEREPESI LÉNÁRD
AUDIOLÓGUS FŐORVOS, 

Med-Home Bt. Cegléd
Cegléd, Ady Endre utca 20.

Tel.: 06-53/310-176
Cegléd, Múzeum utca 1. 

(Kossuth F. u. sarok), 
Tel.: 06-70/339-3969, 53/310-132

AMIT TUDNI KELL A HALLÓKÉSZÜLÉK RENDELÉSRŐL
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40 éves kor felett előbb-utóbb megjelennek a 
tipikus olvasási panaszok. Homályosak, illet-
ve összemosódnak az apró betűk, ezért az ol-
vasnivalót ösztönösen távolítjuk a szemünk-
től. Ezt hívják „öregszeműségnek” más néven 
presbyópiának. A presbyópia hátrányainak, tü-
neteinek kezelésére az egyik legelterjedtebb 
megoldás a progresszív szemüveg használata.

Nagyon sok szóbeszéd kering a progresszív lencsék-
ről. Sokan csak ezt hajlandóak viselni, egyeseknek viszont 
nehezükre esik a megszokásuk. Vannak, akik még soha 
nem hallottak róla, pedig ez lehetne az ideális megoldás 
a problémájukra.

Mi is az a progresszív szemüveg? Gyakorlatilag egy olyan 
szemüveg, amely lehetővé teszi az éles látást minden tá-
volságra, látható választóvonal nélkül. Sokkal praktiku-
sabb, mint egy olvasószemüveg, ugyanis nem kell folya-
matosan fel-le kapkodni. A lencse felső harmadában ta-
lálható a távoli dioptria, az a terület, ahol 4-5 méternél 
távolabbi tárgyakat nézünk. A lencse alsó harmadában 

az olvasó dioptria található, amely kb. 30-40 centiméter-
re ad éles látást. A középső harmada az átmeneti zóna 
(csatorna), ahol a dioptria fokozatosan változik (erősödik 
vagy csökken, fénytörési hibától függően).

A fokozatosan változó dioptria következtében a csator-
na melletti, széli részeken torzítások léphetnek fel, ezért a 
szemüveg viselője ezeken a széli részeken homályos lá-
tást tapasztalhat. Minél szélesebb a látómező adott prog-
resszív szemüveglencsében, annál kevesebb a torzító széli 
rész és annál könnyebb a megszokás. A szemüveg hasz-
nálatát meg kell tanulni, időt kell adni az agynak, hogy át-
álljon az új, kezdetben szokatlan képfeldolgozásra.

Lehetőség van presbyópiás korban a kontaktlencse vise-
letére is, ez hasonló elven működik, mint a multifokális 
szemüveg. A megszokásuk az általános kontaktlencse 
viselethez képest kicsivel hosszabb időt vesz igénybe és 
az időtartam személyenként változhat. A progresszív kon-
taktlencsék napi, illetve havi kiszerelésben is beszerezhe-
tők üzletünkben.

Clemens Optika

MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEG ÉS KONTAKTLENCSE
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„A talpmasszázs művészet, a tudatos érintés 
csodálatos művészete.”

A talpmasszázs több ezer éves tapasztalatokkal ren-
delkező, mellékhatásmentes természetes gyógymód. Is-
merték az ókori egyiptomiak, kínaiak, arabok. Az észak-
amerikai indiánok mai napig is eredményesen alkalmaz-
zák a mindennapi gyógyításban. 

A módszerrel helyre lehet állítani 
a szervezet felborult testi és lelki 
egyensúlyát. 

Mire használható a talpmasz-
százs? Alkalmas az összes szerv, 
szervrendszer működésének 
stabilizálására, a betegségek 
hosszú távú eredményes kezelésére. Pl.:  
 • idegrendszeri (depresszió, alvási gondok…)
 • fájdalomcsillapítás
 •  keringési (vérnyomás, szívizom, ritmuszavar, nyirok-

keringés…)

 •  hormonális (pajzsmirigy, tejtermelődési zavarok…)
 • emésztőrendszeri (székrekedés, hasmenés, allergia…)
 • méregtelenítő hatás
 • légzőrendszeri (asztma, arcüreg…)
 • mozgásszervi (isiász, térd, csípő, váll, gerinc…)
 •  vizeletkiválasztási (vesekő-homok, felfázás, hólyag-

hurut, inkontinencia…)
• lazító, feszültségoldó hatás 
•   harmonizáló hatás: az egész 

szervezet energetikailag ki-
egyenlítődik és feltöltődik és 
még sok minden más…

A közel egy órás kezelések köz-
ben hangsúlyt kapnak a lelki 
okok, figyelembe véve a test-lé-
lek-szellem hármas egységét. 

Próbálja ki! 
TALPMASSZÁZS - SZABÓ ADRIENN

Bejelentkezés : +3620/584-9416
Kecskemét, Petőfi S. u. 

A TALPMASSZÁZS MŰVÉSZET
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DROGMENTES VILÁGÉRT

Ma Magyarországon átlagosan minden harma-
dik fiatal kipróbált már valamilyen illegális ká-
bítószert. Mégis a szülők 95%-a úgy gondolja, 
hogy az ő gyereke bizonyosan nem nyúlna dro-
gokhoz. 

A drogokkal kapcsolatos adatok nagy részét valójában 
azoktól halljuk, akik ezeket eladják. Jó útra tért drogdílerek 
bevallották, hogy képesek voltak bármit mondani mások-
nak, csak hogy rávegyék őket a drogvásárlásra.

De a tény az, hogy a drogok lényegében mérgek. A bevett 
mennyiség határozza meg a hatást.

Egy kis adag serkentőszerként hat (felgyor-
sít). Egy nagyobb adag nyugtatóként hat 
(lelassít). A még nagyobb adag méreg-
ként hat, és akár halálos is lehet. Ez min-
den drogra igaz. Csak a hatás eléréséhez 
szükséges mennyiség különbözik.

De sok drognak van még egy hátránya: 
az, hogy közvetlenül az elmére fejti ki a ha-
tását. Eltorzíthatja a droghasználó érzéke-
lését azzal kapcsolatban, hogy mi történik 
körülötte. Ennek eredményeként a személy 
tettei nagyon furcsák, ésszerűtlenek, értel-
metlenek, sőt pusztítóak lehetnek.

A drogok minden érzetet meggátolnak, 
a kellemeseket és a kellemetleneket egy-
aránt. Tehát, bár a drogok rövid távú se-
gítséget nyújthatnak a fájdalom csillapításában, ezzel 
együtt rombolják a képességeket és az éberséget, vala-
mint zavarossá teszik az ember gondolkodását.

A gyógyszerek olyan drogok, amelyek célja gyorsíta-
ni, lassítani vagy megváltoztatni valamit a test működé-
sében annak érdekében, hogy jobban működjön. Néha 
szükség van rájuk. De ettől még ugyanúgy drogok: ser-
kentőszerként vagy nyugtatóként hatnak, és a túl sok 
gyógyszer halálos lehet. Tehát, ha a gyógyszereket nem 
úgy használja valaki, ahogy kell, akkor ugyanolyan veszé-
lyesek lehetnek, mint az illegális kábítószerek. Az igazi 
megoldás az, hogy megismerjük a tényeket, és eleve el 
sem kezdünk drogokat szedni.

MIÉRT FOGYASZTANAK AZ EMBEREK DROGOKAT? 
Az emberek azért szednek drogokat, mert valamit meg 
akarnak változtatni az életükben.

Íme néhány ok, amit fiatalok adtak meg arra, hogy miért 
szednek drogokat:

     • hogy beilleszkedjenek, 
     • hogy elmeneküljenek vagy lazítsanak, 
     • unatkoztak, 
     • hogy felnőttnek látsszanak, 
     • lázadni akartak,
     • kísérleteztek.

Az emberek azt hiszik, hogy a drogok jelentik a megol-
dást, ám a drogok végül csak problémát jelentenek.

Bármilyen nehéz is szembenézni a problémáinkkal, a 
droghasználat következményei mindig rosszabbak, mint 
az a probléma, amit meg szeretnénk oldani velük. 

„Az igazi megoldás az, hogy megismerjük a tényeket, és 
eleve el sem kezdünk drogokat szedni.”

NÉMETH GERGŐ
Drogmentes Világért Alapítvány Magyarország

www.drogmentes.hu
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A fogorvos két legfontosabb munkaeszköze a 
keze és a szeme, ebben van segítségünkre a 
mikroszkóp, ami egy új dimenziót nyit meg a fo-
gászatban. Segítségével a fogorvos lát mindent 
ami az emberi szemnek természetes körülmé-
nyek közt láthatatlan. A mikroszkópos gyökér-
kezelés segít megőrizni saját fogait- akár egy 
életen át!

A mikroszkópos gyökérkezelés a mai kor egyik legújabb 
vívmánya a fogászatot tekintve, Magyarországon csak ke-
vés helyen elérhető különleges eljárás. A sikerességi rá-
tát nagymértékben megnöveli, elkerülhetővé teszi a fogel-
távolítást. Még a legreménytelenebbnek tűnő, gócos, gör-
be gyökerű, többgyökerű, máshol kihúzrásra ítélt fogak is 
menthetőek lehetnek ezzel az új és különleges fogaszati 
beavatkozással. Viszont így sem lehet minden fogat meg-
menteni, de többet mint mikroszkóp nélkül.

Az elhalt, vagy súlyosan károsodott fogak megmenté-
se gyökértöméssel ma már mindennapos rutintevékeny-
ségnek számít a fogászatban; a gyökértömött fogak akár 
évtizedekig is megtarthatók. A siker egyik fontos feltétele 
az abszolút precíz gyökértömés, amely szemernyi helyet 
sem hagy a baktériumoknak arra, hogy a gyökércsúcsnál 
elszaporodjanak, és gyulladást képezzenek a csontban. 
A fogászati röntgenek nagy segítséget nyújtanak a fogor-
vosnak, de van egy nagy hátrányuk: kétdimenziós képen 
mutatják a háromdimenziós valóságot, így sokszor meg-
tévesztő képet adnak, vagy nem mutatják tisztán az adott 
helyzetet. Ilyen esetekben segít a 3D-CBCT és a készülé-
künk, a fogászati mikroszkóp:

•  melynek segítségével a fogorvos tisztán, nagyításban 
látja a munkaterületét, a fertőzött foganyag felszíneit. 
Speciális műszereket használnak (ultrahangos prepará-
ló műszereket, mikrotűket, gépi tágító berendezéseket, 
torzítás mentes tükröket stb.), amivel a legkisebb, később 
akár gócbetegséget is okozó- bakteriálisan fertőzött szö-
vetmaradványok is felfedezhetők és eltávolíthatóak;

•   a kezelést pontosabban tudja megtervezni és vég-
rehajtani, speciális vékony tűvel gépi érzéstelenítést 
(intraosseális) végez, törekedve arra, hogy a kezelés 
szinte fájdalommentes legyen. Felhelyezésre kerül egy 
speciális izoláló rendszer (kofferdám), ami megakadá-

lyozza a szájban lévő 
baktériumok terjedé-
sét, illetve fertőtlenítő 
folyadékok és az apró 
műszereket szájba be-
kerülését, a munkate-
rület láthatóvá és meg-
felelően izolálttá tehe-
tő;

•  a gyökérkezelés folyamatát precízen ellenőrizni tud-
ja. Feltárják mikroszkóp segítségével a gyökércsatorna 
rendszert, amelyet alapos tisztítás és fertőtlenítés követ. 
Speciális elektromos mérőműszerrel, kiegészítő rönt-
gen felvételekkel pontosítjuk a gyökércsatorna hosz-
szát. Ezután speciális gyökércsatorna tömésére szol-
gáló esetigénylő rendszerekkel zárjuk a csatornákat. Az 
így végzett endodonciai protokoll megfelel a világ bár-
mely pontján, a klinikailag és irodalmilag is alátámasz-
tott módszereknek;

•  azonnal látja, ha a fog esetleg el van repedve, törve, 
esetleg oldalirányba a csont felé lyukadva;

•  akár 25-szörös nagyítása révén a sokkal nagyobb pre-
cizitással térképezhetők fel az olyan gyökércsatornák, 
amelyek szabad szemmel nem láthatóak, esetleg sza-
bálytalan alakúak;

•  betörött műszerek eltávolíthatóakká válhatnak.

Fogászati mikroszkóp segítségével a fog megtartására 
sokkal nagyobb esélyünk van, az érintett területek kiváló-
an láthatóvá válnak, nemcsak a fogorvos, hanem a páci-
ens részére is, aki egy monitor segítségével nyomon kö-
vetheti a teljes folyamatot. A kezelés közben fényképek  
készíthetőek a munkafázisokról.

Semmivel sem kellemetlenebb, mint a hagyományos gyö-
kérkezelés, ugyanakkor a kezelés sikeressége sokkal ha-
tékonyabb, ezért érdemes olyan rendelőt felkeresni, amely-
nek felszereltségében ott van a fogászati mikroszkóp.

Mikrosebészeti célokra ugyancsak kiválóan alkalmaz-
ható a mikroszkóp, meg tudja vizsgálni nagyításban a 
csontban lévő fertőzött szöveteket még a rejtett helyeken 
is (mikrosebészet, resectió során).

Mindenféle pótlások készítése során a precíz prepará-
lásokat restaurációkat is végezhetjük mikroszkóp segít-

MIKROSZKÓPOS FOGÁSZATI BEAVATKOZÁSOK 
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ségével. Ez hozzájárul pontosabb fogmű, kevesebb fog-
anyag veszteség létrejöttéhez.

A mikroszkópos gyökérkezelés drága és időigényes. Ennek 
több oka is van pl. a speciális műszerezettség, a különle-
ges szaktudás és a ráfordított idő, ami összesen foganként 
akár több óra is lehet. Azonban ha belegondolunk abba, 
hogy egy kihúzott fog ellátása rögzített pótlással, vagy akár 
implantátummal még magasabb összegeket jelent, vagy 
hogy a rögzített pótlásoknál a hiány mellett lévő fogakat is 
le kell csiszolni azt mondhatjuk:
Az ép fog/foganyag elvesztése pénzben nem kifejezhető....

Amennyiben érdekli a kezelés lehetősége, kérdése van, 
kérem forduljon hozzánk bizalommal!

„Időtálló megbízhatóság az innovatív fogászat jegyében.”

DOMBI-DENTAL BT.
2700 Cegléd, Csikós szél 9.

dombidentalcegled@gmail.com
06-30/913-82-26
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A Paci Doki Alapítvány 2004 óta foglalkozik 
mozgásukban, vagy értelmileg akadályozott 
gyerekek ingyenes, terápiás lovagoltatásával.

A lovasterápiát további, általunk kifejlesztett techni-
kákkal, gyógymódokkal ötvözve hoztunk létre egy olyan 
módszert, amely a vonzáskörzetben élő sérült gyerekek 
számára nyújt sikerese fejlesztést.

Eredményeinket folyamatosan szakorvosi- és fejlesztő-
központok erősítik meg. Számunkra azonban a legna-
gyobb sikert az a reményteljes folyamat jeleni, amikor egy 
„magába zárt” személyiség a világ felé kinyílik, kommu-
nikálni, figyelni kezd, hagyja, hogy megérintsék, betekin-
tést enged az ő kis világába, illetve azok az első önálló lé-
pések, amit egy addig járásképtelen gyermek tesz meg 
szüleihez „botladozva”.

A rászoruló gyermekek kezelése – beleértve a 
lovasterápiát – komplex terápiát igényel, ami több hó-
naptól, éveken át tarthat, jelentős anyagi terhet róva ez-
zel a szülőkre.

A lovasterápia – jelenleg – nem tartozik az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozási körébe.

Alapítványunk a kezeléseket térítésmentesen végzi és 
ezen feltételekkel tudjuk segíteni a rászoruló gyermeke-
ket.

Ahhoz, hogy ebben a térségben továbbra is ezen feltéte-
lekkel tudjuk segít a rászoruló gyermekeket, szükségünk 
van az ÖN, Önök segítségére!

Köszönettel: Paci Doki Alapítvány

Számlaszám: 10918001-00000097-36100004
Nemzetközi számlaszám  

(IBAN): HU97 10918001-00000097-36100004
Adószám: 18711341-1-13 

Cím: 2713 Csemő, Irsai u. 11. Képviselő: Domina Imre  
Mobil: 06-30/ 271-86 98, 06-53/700-548  

E-mail: info@pacidoki.hu Honlap: www.pacidoki.hu

 SZÉKHEZ KÖTÖTT SORS
 Csak ülök szépen, itt a székben, 
 míg mozog köröttem a Világ. 
 Azon gondolkodom éppen, 
 hogyan nő a fű, fa, virág.
 Növök én is még valaha? 
 Mit hoz nekem ez az élet? 
 Tudok-e majd megmozdulni, 
 elhagyni e szörnyű széket?
 Kirepülni rabságomból, 
 szárnyra kelni, mint egy madár. 
 Repülni a Magasságba, 
 hol a Szabadságom vár.
 Fentről nézni szenvedésem, 
 felejteni bút és bajt. 
 Élvezni a Gyerekségem, 
 mit a szívem úgy óhajt.
 Ne sajnáljatok ti engem, 
 csak értsetek meg Emberek. 
 Én is Ember vagyok, mint ti, 
 csak nyissátok ki szívetek.

VARGA GABI 
Paci Dokihoz írt verse 

AZ ELSŐ LÉPÉS MINDENKINEK NEHÉZ! KÜLÖNÖSEN NEKIK…
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Az öregedés első jelei nagyjából 25 éves kortól  
válnak láthatóvá a bőrfelszínen.

Először apró barázdák, majd ráncok jelennek meg, a 
bőr feszességének csökkenése szembetűnővé válik, a ter-
mészetes módon bekövetkező bőr alatti kötőszövetek sor-
vadásának köszönhetően bőrünk meglazul, lógni kezd.
Érdemes már az első jelek megjelenésekor beavatkoz-
ni, leállítani a folyamatot. Szerencsére még ekkor sem kell 
plasztikai sebészhez fordulnunk, mert a legújabb eljárá-
soknak köszönhetően léteznek hatékony, de sokkal kevés-
bé drasztikus megoldások. 

Az egyik legújabb módszer a laza bőrszövetek feszesíté-
sére, és az arc megemelésére a bioszálakkal történő arc-
feszesítés (thread lifting), amikor is biológiai úton felszívódó 
szálakat húznak be a bőr alsóbb rétegeibe. A thread lifting 
kezelés egy 20 perces beavatkozás, akár ebédidőben is el-
végezhető, nincsenek hegek és nagyon rövid a felépülési 
idő. A finomszálas arcfiatalítás során 20-30 darab vékony 
tűt szúrnak bele a bőrbe, melyekbe gyárilag be van vezet-
ve a fonal, és ahogy kihúzzák a tűt, a fonal a bőrben ma-

rad, a tű pedig kisiklik. A szálak alapanyaga a polidioxanon 
(PDO), ami már több éve alkalmazott a sebészeti eljárások-
ban. Teljesen biokompatibilis az emberi szövetekkel, és tel-
jesen lebomlik. Egy területre több szálat szúrnak be a kívánt 
hatás, a bőr tónusa, az egyéni adottságok, az életkor függ-
vényében, általában szimmetrikusan az arc két oldalába. 
A bőrben elhelyezett szálak nem láthatóak sem a kezelés-
kor, sem később. A bioszálak kb. 6 hónap alatt felszívódnak, 
hatásukra nagyon látványos bőrmegújítási folyamat indul. 

A szál befűzése után a bőr mélyebb rétegeit stimulálja, és ter-
mészetes módon ösztönzi a szervezetet a saját kollagén ter-
melésére, visszaállítja a fiatalosabb szöveti állagot, felgyorsul 
a helyi mikrokeringés, aktiválódnak a bőrregeneráló folyama-
tok. A legfontosabb hatás a bioszál melletti új kollagénkötegek 
képződése, amitől a bőr újból feszessé válik. Az eredmény: az 
arckontúr fiatalodik, a lógó arcbőr megemelkedik, a bőr fe-
szesebbé válik. Az eljárás alkalmas a szemöldök megemelé-
sére, a nyak feszesítésére, illetve egyéb testtájak (pl. has, fel-
karok, fenék) tónusának visszaállítására is.

DR. SZABÓ ANDRÁS

THREAD LIFTING - A FIATALSÁG ÚJ KULCSA
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CSONTRITKULÁS - A „NÉMA” BETEGSÉG

Csontritkuláson v. osteoporosison a csontszövet 
mennyiségének, a csont tömegének – ásványi-
anyag-tartalmának – nagyfokú csökkenését ért-
jük, mely fokozott törési hajlamot eredményez.

Napjainkban rohamos sebességgel terjed és egyre 
 fiatalabb korosztályt érint.

Hazánkban és a világon az alkartörés, a combnyaktörés, 
illetve az alsó háti- és ágyéki csigolyák összeroppanásos 
törése okozza a problémák döntő hányadát.

Magyarországon 100.000 porotikus törésből 15.000 a csí-
pőtáji törés. 50 év felett 600.000 nő és 300.000 férfi szen-
ved osteoporosisban és ez mintegy 80.000 csonttörés-
hez vezet évente.

A hagyományos radiológiai módszerek nem alkalmasak 
a betegség korai felismerésére, mivel az eredeti csont-
tömeg legalább 30%-os csökkenése szükséges ahhoz, 
hogy ez észlelhető legyen. Speciális röntgengépek mé-
rik meg a csont ásványi anyag tartalmát (DEXA). Egy ilyen 

korszerű, teljes testes csontsűrűség mérő készülék üze-
mel a ceglédi Rendelőintézet II. emetén. A vizsgálat min-
denki számára elérhető, díja 4.500 Ft. Beutaló nem szük-
séges, időpont egyeztethető az 53/505-669-es telefon-
számon. Lelettel, tanácsokkal látjuk el a jelentkezőt, illet-
ve a vizsgálat után akciós BEMER terápiás kezelés vehe-
tő igénybe.

Törődjön többet egészségével, járjon megelőző vizsgálatokra!

Csontsűrűség vizsgáló: 
Cegléd, Rendelőintézet II. em. 210. ajtó

Rendelési idő: 
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8 – 15 óráig

Péntek: 8 – 14 óráig
Telefonos bejelentkezés vizsgálatra: 53/505-669

Egészségpénztári kártya és Erzsébet ajándék utalvány el-
fogadó hely.

 OSTEO 2004 KFT.
  2700 Cegléd, Törteli út 1-3.
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