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SZERKESZTŐI GONDOLAT
 Kedves Olvasónk!

Ön most a Szuperinfó Életmód-egészség 2016. ősz/tél ingyenes 
magazinját tartja kezében. Már harmadik éve, hogy a hideg idő be-
köszöntével csokorba szedjük az egészségügyhöz, tudatos életmód-
hoz kapcsolódó partnereink szolgáltatásait, újdonságait. A hirdeté-
sek mellett teret adva a hosszabb, szöveges bemutatkozásnak is.

2016. októberében, a hosszú téli napok beköszönte előtt hangsúlyt 
kap a megváltozott fényviszonyokhoz alkalmazkodni kénytelen szem, 
az egészséges fejbőr fontossága, az érszűkület vagy a csontsűrű-
séghez köthető megelőző vizsgálatok szerepe. Tanácsot kaphatunk, 
hogyan tölthetjük meg a reggeli kávézásunkat szervezetünkre gya-
korolt jótékony hatású gyógynövénnyel. Belepillanthatunk az élőéte-
lek készítési módjaiba, és ez csak néhány gondolat még az előttünk 
álló további 21 oldalból. 

Amennyiben érdeklik Önt az egészséges és napjainkban népsze-
rű életmódok, legújabb szépségápolási, -megőrzési trendek, bízunk 
benne, talál érdekes és hasznos információt magazinunkban! Fo-
gadja érdeklődéssel!

Amint majd újra melegebb napsugarak köszöntenek bennünket,  
jelentkezünk tavaszi számunkkal, addig is követhet bennünket, infor-
málódhat velünk a Facebook: életmód-egészség oldalon.
 
 Kellemes olvasást kívánva  
 a szerkesztőség nevében:
 ZAKAR LÁSZLÓ felelős kiadó 

Életmód-egészség Magazin 2016. ŐSZ/TÉL • Impresszum
Felelős kiadó: Hírös Modul Kft.

Felelős szerkesztő: Zakar László
Szerkesztőségek: • Cegléd, Múzeum u. 3. Tel.: 06 53 317 422 • Kecskemét, Kőhíd u. 17. Tel.: 06 76 498 479

Példányszám: 12.000
A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
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A hajas fejbőr leggyakoribb és esztétikailag 
egyik legzavaróbb kórképe a fejbőrön jelent-
kező fokozott elszarusodás és hámleválás: a 
korpásodás.

Ennek több formáját ismerjük, az egyik a száraz korpa, 
ami rendszerint a bőr szárazságával van összefüggés-
ben, ezt látjuk pl. az atópiás ekcáma esetén gyermekkor-
ban, vagy ilyen a gyakori időskori bőrszárazsággal járó 
korpásodás. Ősszel és télen, amikor a fűtés tovább szárít-
ja a levegőt, a tünetek romolhatnak, nyáron általában ja-
vulnak. Ha gyermekeknél komolyabb mértékű felrakódást 
is észlelünk, akkor koszmóról beszélünk. 

A száraz korpánál is gyakoribb a zsíros korpa, vagy más 
néven a fejbőr szeborreája. Ennek általában alkati oka, 
genetikai háttere van, ami fokozott faggyútermelést, majd 
ennek talaján kialakuló zsíros, fénylő, sárgás-fehér hám-
leválást jelent. A fokozott faggyú kiválasztás táptalajt je-
lent a fejbőrön lévő mikróbák számára, amelyek jól ér-
zik magukat az ilyen típusú bőrön, majd elszaporodnak, 
és irritációt, következményes gyulladást okoznak. Ezek a 
korokozók a gyulladás mellett fokozott hámleválást, zsí-
ros korpásodást, és esetenként jelentős viszketést okoz-
nak. Nagyon sokszor a tünetek lehúzódnak az arcra, ahol 
szintén gyulladást, hámlást figyelhetünk meg: főleg az 
arcredőkben, a szakáll és bajusz tájékon, a szemöldök 
és a fül környékén. A viszketés mellett a betegség égő, 
vagy fájdalmas éréssel járhat, de igazából a páciens 
számára az esztétikai probléma a legzavaróbb.

A korpásodás kezelése tüneti kezelést jelent, enyhébb 
esetekben a gyógysamponok megoldást nyújthatnak: fő-
leg szalicilsavat, szelént, ként, kátrányt és gombaellenes 
hatóanyagot (ketakonazol) tartalmazó samponok vannak 
forgalomban.

Súlyosabb esetekben gyulladást csökkentő hatóanyago-
kat tartalmazó hajszeszekre és hajpakolásokra van szük-
ség; esetenként pedig, amikor nagyfokú gyulladással és 
fokozott zsírosodással állunk szemben, akkor akár belső-
leg adott gyógyszerekre is szükség lehet.

A diagnózisban az alapos fizikális vizsgálat mellett nagy 
segítségre van a mikrokamera, amikor nagy nagyításban 
tudjuk vizsgálni a fejbőr állapotát.

A fejbőr gyulladása, korpásodása esetén mindig gondol-
ni kell allergiás reakcióra is. Az allergiás ekcéma nem ve-
lünk születik, hanem az élet folyamán valamikor kialakul, 
akár egy új kozmetikum használata esetén, de a meg-
lévő, régóta, akár évek óta használt sampon, vagy haj-
festék is okozhat allergiát: úgy mondjuk, hogy ilyenkor a 
szervezet szenzibilizálódik. A tünetek: gyulladás, viszke-
tés, korpaszerű hámleválás. Súlyosabb esetekben a fej-
bőr nedvedzik, ödémássá válik, és nagyon könnyen felül-
fertőződik. Ilyenkor a gyógyulás érdekében belső kezelés-
re is szükség lehet. Az allergiás dermatitisz diagnózisá-
nak felállításához nélkülözhetetlen az allergia teszt: ilyen-
kor speciális ragtapasszal a páciens hátára ragasztjuk fel 
az anyagokat (hajfesték, kozmetikumok alkotórészei, fé-
mek stb.), és 2-3 nap múlva pozitív reakció esetén egy pi-
ros foltot látunk a minta helyén.

DR. SZABÓ ANDRÁS 

A FEJBŐR BETEGSÉGEI



7.



8.

CSONTRITKULÁS - A „NÉMA” BETEGSÉG

Csontritkuláson vagy osteoporosison a csontszö-
vet mennyiségének, a csont tömegének – ásvá-
nyianyag-tartalmának – nagyfokú csökkenését 
értjük, 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 ásványianyag tartalmát (DEXA). Egy ilyen 
korszerű, teljes testes csontsűrűségmérő-készülék üze-
mel a ceglédi Rendelőintézet II. emeletén. A vizsgálat 
mindenki számára elérhető, díja 4.500 Ft. Beutaló nem 

szükséges, időpont egyeztethető az 53/505-669-es tele-
fonszámon. Lelettel, tanácsokkal látjuk el a jelentkezőt, il-
letve a vizsgálat után akciós BEMER terápiás kezelés ve-
hető igénybe.

Törődjön többet egészségével, járjon megelőző vizsgálatokra!

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

Rendelési idő: 
Hétfő: 08:00-15:00
Kedd: 08:00-15:00

Szerda:08:00-10:00
Csütörtök: 08:00-15:00

Péntek: 08:00-14:00
Telefonos bejelentkezés 
 vizsgálatra: 53 505 669,

 +36 30 197 5662
Egészségpénztári kártya és  Erzsébet ajándék utalvány 

elfogadó hely.
 

OSTEO 2004 KFT.
  2700 Cegléd, Törteli út 1-3.
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Az érelmeszesedés a szervezet teljes érrendszer-
ét érinti. A lábakon jelentkező érbetegség idő-
ben jelezheti előre a szív vagy agyi erek károso-
dását úgy, hogy komolyabb tüneteket még nem 
is okoz. 40 év felett fontos, hogy rendszeresen 
ellenőriztesse érrendszere állapotát.

Keringészavar, érszűkület: A vérkeringés zavarának 
egyik leggyakoribb oka az érelmeszesedés, melynek kö-
vetkeztében az erek beszűkülnek vagy teljesen elzáród-
nak. A lerakódások csökkentik az erek rugalmasságát, 
szűkítik az átmérőjét, kialakul a szövet- és szervkárosodás, 
jelentkezik a fájdalom. Amikor a lerakodások leválnak, és 
bekerülnek a véráramba, elzárhatják a szabad áramlás 
útját. Az érintett területtől függően beszélhetünk szélütés-
ről, szívinfarktusról, illetve végtagi artériás trombózisról.
Tünetek: Az érszűkület időben való felismerése a későb-
bi súlyosabb problémák elkerülését jelentheti. Ha a szűkü-
let vagy elzáródás az első végtagban van, a beteg a lábak 
hűvösségét, fehérségét észleli, krónikus fájdalomról, he-
lyi érzéketlenségről, görcsről és néhány méter járás után 
nagyfokú izomfáradtságról panaszkodik. Súlyosabb ese-
tekben elszíneződést, elhaló lábrészt, vagy nem gyógyuló 

sebeket okoz az érszűkület. Ha a betegség 
a nyaki vagy agyi ütőereket támadja meg, 
akkor a panaszok koncentrációzavarban, 
feledékenységben, szédülésben, látászavar-
ban, féloldali testfél zsibbadásban, mozgás-
zavarban jelentkeznek. A szívkoszorúereknél 
fáradtságérzetet, megterhelésnél heves fáj-
dalmat okoz a szívtájon, amely kisugározhat a 
karra vagy a nyakra, és vezethet érszűkülethez.
Az érszűkület kialakulását elősegíti: dohányzás, magas 
vérnyomás, magas koleszterinszint, cukorbetegség, túl-
súly, mozgásszegény életmód, öröklött hajlam, stressz. 

Ellenőriztesse érrendszerét! Szakorvosi vizsgálatunkon 
most kedvezményesen: Ketten egy áron akció 10.000 Ft 

helyett 5.000 Ft/fő. Vizsgálatokat végzi: Dr. Cserényi László 
érsebész főorvos, Dr. Raskó Endre érsebész főorvos.

KARÁCSONYI AKCIÓ! 11.01-12.31. A kezelések árából 30% 
kedvezményt biztosítunk a kezelések számától függően. 

HUMÁN TERÁPIA CENTRUM 
Kecskemét, Horváth Döme Krt. 8.

06-76/322-993, 06-30/477-4259
www. humanterapiacentrum.hu

HARC AZ ÉRSZŰKÜLETTEL SZEMBEN!
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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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Szürkületben vagy sötétben a közlekedési útvo-
nalakat fényszórók világítják meg, amelyek el-
vakítják a szemünket, ezáltal csak árnyékszerű 
körvonalakat látunk. Elég, ha csak bele pillan-
tunk a szembe jövő autó fényszórójába, már at-
tól is pár pillanatra elvakulunk. 

Aki ragyogó napsütéses időben hajtott már be alag-
útba tudja, hogy ilyenkor eleinte nehezen lát, és idő kell 
ahhoz, hogy a szemünk alkalmazkodni tudjon az otta-
ni fényviszonyokhoz. Ez az alkalmazkodási képesség 
40 éves kor után folyamatosan romlik. A rövidlátás, a 
szürkehályog, a cukorbetegség miatt létrejött szemfenéki 
elváltozások is hozzájárulnak a látás romlásához. 

Nagyon sok közlekedési baleset fő okozója az autóveze-
tők rossz látása. Ezért megoldás a rendszeres látásvizs-
gálat még akkor is, ha az egyénnek nincs panasza. 

A jó látás vezetés közben több tényezőtől is függ. Éjsza-
ka is jól és élesen kell látnunk, vakítás és tükröződés nél-
kül. Fontos tényező a szemüvegkeret, amely behatárolja 
a látóteret. A megfelelő szemüveglencsék és a jól beál-

lított szemüvegkeretek nélkülözhetetlenek a biztonságos 
vezetéshez. A vezetéshez használt szemüveglencsék-
nél elengedhetetlen a kiváló minőségű, fényvisszaverő-
dést csökkentő bevonatok használata. Esős időben, vizes 
úttestről érkező tükröződések még további veszélyforrást 
jelenthetnek. Erre jók a polarizált rétegek, amelyek meg-
szűrik a fényt, és csökkentik a zavaró tükröződéseket, 
amelyek a vizes, havas utak miatt keletkezhetnek. Ezzel 
egyidejűleg a szemüvegek speciális színezése is optima-
lizálja a kontrasztlátást és a színek észlelését. Így jobban 
és korábban felismerhetőek a szembejövő járművek. 

CSÁNYI ORSOLYA
optometrista, Clemens Optika

ŐSZI FÉNYVISZONYOK - TIPPEK A JOBB LÁTÁS ÉRDEKÉBEN

Gyönyörködjön az ősz varázslatos

színeiben egy divatos szemüvegben!Gyönyörködjön az ősz varázslatos

színeiben egy divatos szemüvegben!

A szemüveglencsékre a kedvezmény 
csak SHMC (víz, zsír- és portaszító réteg) 

rendelése esetén érvényes!
A tájékoztatás nem teljes körű, 

az akciók részleteiről 
érdeklődjön üzletünkben! 

Az akció visszavonásig érvényes!
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rendelése esetén érvényes!
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az akciók részleteiről 
érdeklődjön üzletünkben! 

Az akció visszavonásig érvényes!
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Az egészséget test, lélek és szellem harmó-
niája, valamint az egészséges érzelmek je-
lentik. Ezt a harmóniát érhetjük el az ERE-
DETI BACH-VIRÁGTERÁPIÁVAL, mely közel 
100 éve működő emocionális gyógyítás.

Az újszülött kortól az öreg korig és a várandósság idő-
szakában is ajánlott. A 38 virágeszenciából álló rendszert 
kidolgozó Dr. Edward Bach orvos hitte, hogy a lelkiállapot 
szerepet játszik a betegségek kialakulásában és a gyó-
gyulásban. A Bach-virágterápia hatékonysága abban rejlik, 
hogy az eszenciák magas frekvenciájú gyógyító rezgése ki-
egyensúlyozó hatást gyakorol a kibillent érzelmi állapotokra.

Fontos, hogy személyre szabott eszenciakeveréket fogyasz-
szunk, mivel az az egyénre és nem a betegségre, vagy a tü-
netekre fejti ki hatását. Szakemberrel való beszélgetés alap-
ján állítható össze a megfelelő eszenciakeverék. Ajánlott 
például kimerültség, fóbiák, depresszió, alvászavar, gyász, 
magány, önértékelési problémák esetében. Gyermekek 
számára például beilleszkedési nehézségek, tanulási za-
varok, félénkség, túlzott aktivitás esetében. Emellett a kis-
mamáknak is kiváló segítség a nyugtalanság, fáradtság, 

megszüntetésére. Bach doktor kifejlesz-
tette még a Rescue (elsősegély) keveréket, 
amely a mindennapi élet érzelmi kihívása-
iban segít: vizsgák, állásinterjúk, temetés, szorongás, ide-
gesség. A Bach-virágterápia hatásosan alkalmazható or-
vosi kezelésekkel, más terápiákkal együtt is. Mellékhatásai 
nincsenek és allergiások is használhatják.

Kecskeméten, Szabadi Lilla Ibolya 2007 óta alkalmazza a 
Bach-virágterápiát, aki az angol Dr. Bach-Központ által re-
gisztrált, nemzetközi és professzionális terapeutává képez-
te ki magát. Munkáját néhány elismert kecskeméti orvos is 
támogatja.

„Saját megtapasztalásaimon keresztül adom át a Bach-vi-
rágterápia nyújtotta segítséget. Ezáltal tudom, hogy min-
dig van megoldás az élet nehéz időszakaiban. A problé-
mamegoldó beszélgetések által segítek felismerni a valódi 
okot és annak megoldását is.”

ÉLVEZD AZ ÉLETED! 
Szabadi Lilla Ibolya  

Professzionális Bach-virágterápia  
+36 20 315 94 14, www.élünk.hu 

EREDETI BACH-VIRÁGTERÁPIA - ÉRZELMI GYÓGYÍTÁS
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Mindenki egészséges, hosszú, boldog életre vá-
gyik. Az egészséges élet titka, pedig legnagyobb 
részt a táplálkozásban rejlik. Nem véletlenül 
tartja a mondás: az vagy, amit megeszel.

Bogdánné Ubornyák Borit és Hollóné Sánta Ilonát is 
mindig foglalkoztatta a hosszú, egészséges élet eléré-
sének módja. Így találtak rá a nyers- vegán táplálkozás-
ra. Közös álmuk volt az idén megnyílt Vital Élőételbár, ahol 
csak nyers-vegán ételeket szolgálnak fel.

A vitaminban, ásványi anyagokban gazdag zöldségek, 
gyümölcsök főzés, sütés során elveszítik vitamintartalmuk 
50%-át és teljes enzimtartalmukat. A nyers étel fogyasz-
tásnál nem áll fent ez a probléma. A Vital Élőételbárban 
kapható levesek, főételek, turmixok, édességek, kenyerek 
és krékerek elkészítése során nem hevítik 42 fok fölé az 
ételt, mert ez az a határ, ami felett az enzimek elpusztul-
nak a növényekben. Így az ételekben lévő értékes anya-
gok elláthatják vízzel és oxigénnel sejtjeinket, ami segí-
ti a sejtmegújítást. Az élőételbár kínálatában lévő ételek 
csak aprítással, turmixolással, darabolással és aszalással 
készülnek. Ezek a finomságok mentesek a finomított élel-

miszerektől, liszttől és cukortól. A kizárólag növényi alap-
anyagoknak köszönhetően glutén, laktóz és tojásmen-
tesek. Így ételallergiásoknak, fogyni vágyóknak is aján-
lott ez a táplálkozási mód. Torták, kenyérhelyettesítők és 
más finomságok is a kínálatban vannak. Teljes menüsort 
is lehet otthonra rendelni. A zöldturmixokkal, pedig olyan 
egészséges növények, mint a petrezselyem vagy a spe-
nót, almával társítva finom, könnyű emészthető formában 
kerülhetnek a szervezetbe. A két tulajdonos szeretné, ha 
minél többen megtapasztalnák az élőtétel jótékony hatá-
sait testileg és lelkileg is. Hiszen ezek az ételek energiku-
sabbá, jókedvűbbé és derűsebbé is teszik fogyasztóját.

Bogdánnné  
Ubornyák Bori  

és Hollóné  
Sánta Ilona

ÉLŐÉTELLEL AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZETÉRT
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Beszélgetés Márki Nóra Jázmin 
Spiritual Terapeutával.

Mióta képviseled ezt a nehezen 
megfogható munkakört, hivatást? Mit 
jelent Spirituál Terapeutának lenni? 
Több mint tíz éves tapasztalati hát-
térrel foglalkozom a hozzám for-

duló emberekkel. Segítek a lelki problémáik megoldá-
sában, feldolgozásában. A terápiás tréningek által lel-
ki mankókat és iránytűként működő útmutatásokat nyúj-
tok, valamint a hétköznapjainkba beilleszthető gyakor-
latokat, melyek az útkereső embert kivezetik, átsegítik 
megrekedt élethelyzeteiből.

Mi a terápia lényege?
A terápia irányt mutat, megoldhatatlannak tűnő csa-
ládi konfliktusok, traumák, munkahelyi problémák, 
stresszhelyzetek, betegségek, gyász által kialakult re-
zignált, depressziós állapotokból. Az önmagát blokkoló, 
gátló gondolkodásmód feloldása során, a tudatos “újra 
tervezéséhez” is hozzásegít. A mindennapi praktikákon 
túl, egészen a lelki operációkig terjedő oldások által, 
meditációs gyakorlatokkal kiegészítve teljesedik ki mind-
három síkon életünk hajójának helyes kormányzása.

Hogyan működik a tanácsadás, mi a lényege?
Az, hogy segítek megtalálni az egyénben rejlő rejtett 
gondolatokat, érzéseket, ismétlődő újra és újra problé-
mát okozó viselkedés mintákat, ezek alapján kiutat ta-
lálni a megrekedt élethelyzetekből. Az életvezetési ta-
nácsadás során közösen feltárjuk a problémát, kijelöl-
jük az elérendő célokat, s közösen megkeressük azt a 
megoldási módot/stratégiát, amely az egyén számára a 
legmegfelelőbb. Elérendő cél, hogy önismerete, önelem-
ző képessége, probléma megoldási készsége is fejlőd-
jön, hogy az adott helyzetben elsajátított megoldási stra-
tégiát később is tudja alkalmazni. Rohanó világunkban 
egyre kevesebb idő jut egymásra. Ez a felgyorsult tem-
pó konfliktusok forrásává válhat, és kikezdheti a legerő-
sebb emberi kapcsolatokat is. A felgyülemlő megoldat-
lan feszültségek, problémák gyakran a fizikai egészség-
re is károsító hatással lehetnek. Ezeknek a problémák-
nak a megoldásában segít a lazító relaxáció, szellemi-
leg is fitten tartó meditáció, és a pozitív megerősítéseket 
adó önszuggesztió.

Kiknek és miért ajánlanád a terápiát?
Minden olyan személy számára, aki szeretné az életét 
szebbé, jobbá, könnyebbé tenni a hétköznapjainkban.

Kecskeméten kiállító szoktál lenni az Apolló Hotelben. 
Idén is felkértek, hogy színesítsd az étterem hangulatát?
Igen, idén ősszel is részt veszek a XVII. Őszi Festőtábor-
ban Izsákon. Nagyon megtisztelő számomra, hogy olyan 
neves művészekkel alkothatok, mint Mág Tamás, Pósa 
Ede, Gróf Zoltán. Ezekből az új szakrális festményekből 
válogatjuk ki a kiállítás anyagát. Mindenkit szeretettel vá-
runk a megnyitóra: november 4-én 17 órára, Kecskemé-
ten, Tatay András u. 1. szám alatti Apolló Hotelbe.

Honlapodon megtekinthetőek a „Lélekgyógyító szakrális 
képek”. Mi alapján készülnek? Mit fejeznek ki a képeid?
„Ora et Labora” „Imádkozz és dolgozz!” Ez az egyik mot-
tó. Mert hiszem, hogy minden elmélet annyit ér, ameny-
nyit meg tudunk a gyakorlatban valósítani. Alkotásaim 
első sorban gyermekszobák falaira készülnek. Ezért eny-
nyire bátor a szín- és stilizált forma világuk. Izgalmas él-
mény az egymásba kapcsolódó formákat bontogatni, ér-
telmezni. Hiszen minden szemlélőnek egyedi benyomást 
kelt. Születéssel, családdal, párkapcsolattal, áldott állapot-
tal, anyasággal kapcsolatos témákat viszek a vászonra. 

Mit üzennél az olvasóknak?
Kívánom, hogy mindazok az igék, melyek szívünkben zeng-
nek, életünk kertjében ne csak virágot hozzanak, de gyümöl-
csöt is teremjenek! Várok minden gyógyulni, változni vágyót.

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

www.szentmihalyakademia.hu

AZ EMBER SZERETETRE SZÜLETETT
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A mai „Photoshop”-polt világban, a közösségi 
médián keresztül mindenki a legtökéletesebb ar-
cát prezentálja, ránc és szarkalábak nélkül. Nem 
könnyű ezzel szembesülni otthon a tükör előtt. Az 
a tökéletlen valóságot mutatja. 

A plasztikai sebészet, ezért egyre keresettebb a szépül-
ni vágyók körében. Ezek a beavatkozások operációval, fáj-
dalommal, hosszú lábadozással járnak. Sőt olykor rosszul 
sülnek el. Láttunk már félrecsúszott ajkakat, mimika nélküli, 
kifejezéstelen arcokat. De van már lehetőség műtét nélkü-
li arcfiatalításra is. Dr. Pintér Ferenc, akupunktúra szak-
orvos kecskeméti magánrendelőjében operáció nélkül, ter-
mészetes módon szépíti meg azokat, akiknek fontos, hogy 
azonnal kapjanak tartós, szép eredményt.

Dr. Pintér Ferenc évtizedek óta foglalkozik akupunktúrával. 
A klasszikus akupunktúra mellett  fő tevékenysége az esz-
tétikai orvosi beavatkozások végzése és a saját módszer-
rel történő akupunktúrás fogyasztás, alakformálás. Mindig 
nagy szerepet játszott életében a szép megalkotása. Szen-
vedélye a festés. Leginkább az anatómiai pontosságú, rene-
szánsz festészet varázsolja el. Ez a stílus és a szépérzék visz-
szaköszön a gyönyörűen berendezett magánrendelőjében 
is. A művészi látásmód az, ami kiemeli őt ebben a szakmá-
ban és segíti a minél esztétikusabb eredmény elérésében.

Dr. Pintér Ferenc arcfiatalító kezelései műtét nélküliek, mel-
lékhatásoktól mentesek és bármilyen korban aján-
lottak. Az eredmény azonnal látható. Kezelései során 
nem használ testidegen anyagokat: műanyagot, szil-
ikont. Idősebb hölgyeknél is hihetetlen eredményt lehet el-

érni. De a húszas éveik végén 
járó nőknek is érdemes egy ne-
kik ajánlott kezelés szépségük 
konzerválásáért. Így az örege-
dési folyamat eltolható. 

Egyik kezelése a Guna-terápia, amely természetes 
hatású arcfiatalítási módszer. A kezelés során a ter-
mészetes hatóanyagok egy vékony tű segítségével, 
akupunktúrás pontokon keresztül jutnak a bőrfelület-
be, amelyek serkentik azon sejtek működését, ame-
lyek élettanilag a bőr megfiatalodását látványosan fo-
kozzák. A sejtek közötti állomány megtisztul, a bőr he-
lyi keringése jobban működik, a méreganyagok köny-
nyebben távoznak, fokozódik a kollagén és a rugalmas 
rostok termelődése. Ez egy természetesen végbemenő 
látványos változás. A bőr üdébb, fiatalosabb lesz, meg-
őrződik az arc eredeti karaktere és a mimika. A szike, 
pedig elkerülhető. A fél órás kezelés alkalmazható ar-

con, nyakon és dekoltázson is, akár ebédidőben. A Guna-
terápia a hialuronsavas ráncfeltöltéssel is jól kombinálha-
tó. A hialuronsav a bőrben is megtalálható anyag és alkal-
mas a homlokráncok, száj körüli ráncok feltöltésére. De vá-
lasztható a kollagénes ráncfeltöltés is, ami szervezetünk 
fontos fehérjéjeként rugalmasságot és erőt biztosít a szö-
veteknek. Ez ráncfeltöltés mellett ajakfeltöltésre is alkalmas.

Másik évek óta bevált módszer a bioszálas facelifting és 
arcfiatalítás. A kezelés során steril, vékony, felszívódó szála-
kat vezet be a megereszkedett arcba, nyaki részbe. A szál 
bevezetésének és felszívódásának helyén egy szövetmeg-
újító folyamat indul be, ami által új kollagén rostok jönnek 
létre. Az arc és nyak feszesítésére, kontúrozására jól alkal-
mazható ez a kezelés. Előnye, hogy nincs bemetszés, a szál 
felszívódik. Gyorsan, helyi érzéstelenítéssel elvégezhető. 

Dr. Pintér Ferenc fontosnak tartja az egyéni igények és az 
egészségügyi állapot felmérését. Így mindenkinek a leg-
megfelelőbb kezelést tudja ajánlani és nem utolsósorban őt 
magát is rendkívüli örömmel tölti el, mikor a beavatkozás vé-
gén, először tükörbe pillantó páciensek szemében meglát-
ja a boldogságot és a megelégedett örömet. Hangsúlyozza, 
hogy az időben elkezdett kezelésekkel és odafigyeléssel el-
érhető akár a lánykori báj visszaszerzése is, amelynek fenn-
tartásához már nem kell használni drága krémeket.

Vágsélei Csilla

AZONNALI SZÉPSÉG SZIKE NÉLKÜL

DR. PINTÉR FERENC - Akupunktúra szakorvos
Kecskemét, Kápolna utca 15

0630/637-65-55
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Egyre több ember küszködik bőrbetegséggel, 
bőrirritációval. Ezeknek a kialakulásában sze-
repet játszanak azok a tusfürdők, testápolók, 
arcápolószerek is, amelyeket naponta haszná-
lunk. A nagyüzemben gyártott termékek tele van-
nak kemikáliákkal, amelyek rontják bőrünk álla-
potát. Nagyanyáink tisztálkodó szere a szappan, 
viszont évezredekig bizonyított. Érdemes hát visz-
szatérnünk hozzá! 

A kecskeméti Legenda 
Szappanműhely kecske-
tejből és gyógynövények-
ből, kézzel készít tartósí-
tószer-mentes, természe-
tes szappanokat. A kecs-
ketej értékes vitamino-
kat, ásványi anyagokat 
tartalmaz, amelyek táplálják a bőrt. Másik fontos összete-
vői a szappanoknak a gyógynövények. Van a kínálatban le-
vendulás, citromfüves, körömvirágos, fahéjas, mézes, tea-
fás szappan is. Különböző olajak is vannak bennük, ame-
lyek megelőzik a bőr kiszáradását.  A kecsketejes szappan 

a bőr természetes flóráját adja vissza, így már testápolóra 
sincs szükség. Ezekkel a szappanokkal elérhető az önrege-
neráló hatás, ami a bőr természetes működését támogatja. 

Minden bőrtípusra találunk megfelelő szappant. A zsíros, 
pattanásos bőrre jó hatással van a fahéjas vagy teafás, a 
szárazra pedig a sheavajas. A natúr kecsketejes szappan 
a pikkelysömörös vagy ekcémás bőr tüneteit is enyhíti. Az 

ilyen betegséggel küszködőknek a szappan használa-
ta nem vált ki irritációt és kellemetlenséget, mint más 
termékek. A bőrtípusunknak megfelelő kecsketejes 
szappannal kiválthatjuk a kézmosószappant, tusfür-
dőt, testápolót, de akár a sampont is. A Legenda szap-
panokat kézzel, szívvel-lélekkel készítik hagyományos 
módon és biztosak lehetünk a természetes összete-
vőkben. A webshopon keresztül bármikor rendelhe-
tőek vagy Kecskeméten, csütörtökönként személyesen 
a Városháza előtti háztáji piacon is megtalálják őket.

LEGENDA SZAPPANMŰHELY,
06-70/94-22-116, 06-20/344-39-21

info@legendaszappan.hu
www.legendaszappan.hu

VISSZATÉRÉS A SZAPPANHOZ
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A gyermek egészségéhez többek 
között a gyerek lelkének ápolá-
sán keresztül vezet az út. Dr. Kiss 
Katalin, kecskeméti házi gyer-
mekorvos a szakmában eltöltött 
31 év alatt ezt is mindig szem 
előtt tartotta. Vele beszélgettünk 
a mai gyermekekről, őszi beteg-
ségekről és azok megelőzéséről.

•  31 év alatt sok minden változott? Mit ta-
pasztalt, másként kell állni a mai gyer-
mekekhez?

Azt látom, hogy frusztráltabbak, zizegősebbek a mai gye-
rekek. Sok inger éri őket és ezért nyugtalanok. Nagyon 
sok a lelki problémával küzdő gyerek, akik ebből fakadó-
an testi tüneteket produkálnak. Ezeket nevezzük pszicho-
szomatikus betegségeknek. A tünetek mindig megfog-
hatatlanok, mint a hasfájás, hányinger, gyengeség, szé-
dülés. Van amikor rögtön rájövök, hogy lelki eredetű a 
baj, de időnként többedszer kell megjelenni a gyermek-
nek ahhoz, hogy a fizikálisan nem látható tünetek mö-
gött meglássam a lelki eredetet. Akkor általában rákér-
dezek a családi háttérre. Ha megnyílnak a szülők, akkor 
ki lehet deríteni az okokat. A szülők is változtak, a gyere-
keket jobban szabadjára engedik és a kis csecsemőjük-
től sokszor a házimunkát sem tudják elvégezni. Meg kell 
tanulni beosztani az időt és a gyereknek is meg kell ta-
nulnia egyedül is játszani. Persze úgy, hogy éreztetjük a 
közelségünket például: beszélünk hozzá a másik helyi-
ségből és énekelünk neki. A gyermeknek rengeteg figye-
lemre, a szülőnek türelemre van szüksége gyermekének 
neveléséhez. Muszáj korlátokat szabni a gyermek neve-
lése kapcsán, a gyermekkel tudatni kell, hogy mit sza-
bad és mit nem.

•  Ősszel megszaporodnak a kis páciensek? Vannak gya-
kori betegségek?

Igen, az ősz beköszöntével, októbertől kezdődik a na-
gyobb forgalom, ami eltart április közepéig. Az influenza 
január végén kezdődik, ami nagyon kemény hat hetet je-
lent számunkra. A zárt közösségbe kerüléskor megindul 
a légúti megbetegedések időszaka, a nátha, láz, torokfá-
jás. A hányás-hasmenés, pedig egész évben jelen van. A 
közösségben gyorsan terjed a betegség, egymásra kö-
högnek, a közös tárgyakat szájba veszik.

•  Tud adni tanácsot ezen betegségek  
megelőzésre?

Érdemes fertőtlenítő szappannal gyak-
ran kezet mosni, sokat szellőztetni, ré-
tegesen öltöztetni. Sok időt kell sza-
bad levegőn tölteni. Nem lehet „vitrin-
be” zárni a gyerekeket, ki kell vinni őket 
a levegőre és ez által ellenállóbb lesz 
a szervezetük is. Az immunerősítésben 
elengedhetetlen a sport is. Ma a gye-
rekek könnyebben leülnek a tv, számí-
tógép elé. Észrevettem a körzetemben, 
hogy azok a gyerekek, akik legalább 

hetente kétszer sportolnak, sokkal ritkábban betegek. 
Másik fontos pillér az étkezés. Lehetőleg sok idénygyü-
mölcsöt, zöldséget egyenek. Így természetes formában 
bevihetik a szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat. 
Folyadék bevitelben én mindig vízpárti voltam. Próbá-
lom a gyermekeket a vízre szoktatni, akkor is, ha ele-
inte nehéz. Teában vannak olyan anyagok, amik elszí-
nezik a fogat és a cukor rárakódása a fogra folyama-
tos rongálást végez. A sóklinikákról nagyon jó a véle-
ményem. A légutakba bejutó, száraz, porlasztott orvo-
si-só feloldja és eltávolítja a lerakódásokat, baktériumo-
kat. Fontos tudni, hogy először erősödhetnek a tünetek, 
mert kijönnek a mélyen lent lévő váladékok. Amint ezen 
túl van a gyerek, hosszú ideig tünetmentesség várható. 
Nagyon jók a tapasztalataink ezzel kapcsolatban. Éven-
te 2x20 alkalom segít, hogy a gyermek ritkábban legyen 
beteg. A megelőzésre oda kell figyelni. A sok szeretet, 
a gyermek lelkének ápolása nagyon fontos. Ha a gyer-
mek lelke rendben van sokkal ellenállóbb a betegsé-
gekkel szemben.

•  Első közösségbe kerüléskor hogyan készüljünk fel a be-
tegségekre?

A felső légúti megbetegedésekre lehet számítani, ezért, 
ha a gyerek már a közösségbe kerülése előtt beteges 
volt, akkor felkészíthetjük vitaminokkal, immunerősítők-
kel. Nehéz időszak ez a szülőnek a munkahely miatt, ha 
nincs nagyszülői segítség a gyermek betegsége esetén. 
Mindenkinek érdeke, hogy a gyermek egészséges ma-
radjon. Ha megbetegszik, fontos, hogy a szülő időben, 
már az első tüneteknél kezdje el a kezelést - orrszívás, 
gargarizálás, tüneti szerek adása, sok folyadék és sok-
sok szeretet.

A GYERMEK ÁPOLÁSA SOK-SOK SZERETETTEL
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• Mikor forduljunk orvoshoz?
Tartós, három napnál tovább tartó láz esetén, orrváladék 
színesedésénél, ugató köhögésnél, félrenyelésnél, fulla-
dásnál, csillapíthatatlan hányás- hasmenésnél, aluszé-
konyságnál és amikor nem a szokott módon viselkedik 
a gyermek. Csecsemők esetén kiemelem a magas lázat, 
elesettséget, sápadtságot, táplálhatatlanságot.

• Felhívná valamire a szülők figyelmét?
Igen. A láz és fájdalomcsillapítás, a gyerek elsődleges 
ellátása a szülő feladata. Sokszor tapasztalatom, hogy 
nem adnak a gyereknek láz esetén lázcsillapítót és a fáj-
dalmat sem csillapítják, pedig szükség lenne rá. Szeret-
ném kiemelni azt is, hogy az antibiotikum csak bakte-
riális fertőzések esetén hat. A szülők persze szeretnek 
nyomást gyakorolni az orvosra... Tudjuk, hogy a beteg-
ségek 90% -a vírusos eredetű, amire nem hat az anti-
biotikum, sőt még a gyógyulást is hátráltathatja. Tudom, 
hogy sokszor nem megoldható, de ha tudják, vegyék ki 

időben közösségből a gyereket egy kis náthával is, és 
kezdjék el otthon a tüneti kezelést. Sok esetben az or-
vos, az antibiotikum és a szövődmény is elkerülhető, ha 
időben kezelik.

• Van üzenete a szülők számára?
Fontos, hogy mutassuk ki gyerekeinknek, hogy mennyire 
szeretjük. Vegyük ölbe, simogassuk hallgassuk meg, kér-
dezősködjünk a napja felől. Érezze, hogy fontos nekünk. 
Ha megtehetik a szülők, maradjanak otthon óvodás ko-
rig a gyerekkel, mert én visszamenőleg tudom, hogy ezek 
pótolhatatlan évek. Az a három év megalapozza a gyer-
mek jövőjét. A gyerekek nagyon gyorsan felnőnek, önál-
ló életet kezdenek, így érdemes a gyermekkor minden 
szépségét és természetesen nehézségét is megragad-
ni és jól megélni. A szoros családi kötelék jó példa lesz 
majd számára, hogy ő is egy egészséges családot tud-
jon megteremteni.

Vágsélei Csilla

A GYERMEK ÁPOLÁSA SOK-SOK SZERETETTEL

„A 

szoros csalá-

di kötelék jó  

példa lesz majd  

számára, hogy ő is  

egy egészséges csa-

ládot tudjon meg-

teremteni.”



20.

HOMOKTÖVISLÉ 
• vegyszermentes termesztésből
•  daganatos és egyéb betegségek 

megelőzésére, gyógyítására.

06-20/944-9652
Csuri Károly • Cegléd, Víz u. 4.

A kecskeméti Piramis Udvar egy gyönyörű, igé-
nyes női fehérnemű, fürdőruha és ruhaüzlet-
tel bővült. A bolt ékszerdobozos hangulata teljes 
mértékben tükrözi az ott kapható ruhák stílusát. 
A finoman elegáns, nőies vonal minden nőből a 
legtöbbet hozza ki.

Lévay-Bordi Regina, tulajdonos öt évvel ezelőtt brand épí-
tési céllal nyitotta meg a Regina’s Desire webshopot és nem 
sokkal később már viszonteladókkal is üzletet kötött. Így 
több mint 10 magyarországi plázába jutottak el Swarovski 
kristállyal díszített fehérneműi. De külföldről is érdeklődnek 
a kollekciók után. A kecskeméti üzlet és a két emelettel fen-
tebbi Showroom a személyes kiszolgálás mellett egy eset-
leges franchise rendszer alapja is.

A fehérneműk, szép igényes, nagyrészt Swarovski kristá-
lyokkal díszítettek, amelyek között a teljesen visszafogot-
tól az igazán szexi extravagánsig minden megtalálható. 
A dúsabb adottsággal rendelkezők is találnak itt maguk-
nak fehérneműt. Mindezek mellett vadabb, szexi jelmezek-
kel is tud szolgálni az üzlet. A fürdőruhák designer darabok 
és ugyancsak vannak köztük kristállyal díszítettek. A Miss 
Europe Continental szépségverseny támogatója is a márka, 
így a döntős lányok is ezeket a bikiniket viselték.

A ruhaválaszték is igen széles, de mind az igazi nőies stí-
lust képviseli. A ruhák azokat az amerikai trendeket köve-
tik, amelyek a közösségi média által olyan népszerűek let-
tek, de Magyarországon eddig nehezen voltak beszerezhe-
tőek: Bandage ruhák, crop top szoknyával, maxi báli és csi-
nos irodai ruhák. Regina amerikai modell barátnőktől és két 
amerikai útjának tapasztalataiból, mint Miss Tropic Beauty 
Hungary merít inspirációt brandjéhez. Célja, hogy ruháiban 
minden nő kifejezhesse a benne rejlő igazi nőiességet.

REGINA’S DESIRE 
Kecskemét, Csányi utca 1-3 (Piramis Udvar) 

Nyitvatartás: H-P: 10-18 Szo: 10-12:30 
www.reginasdesire.com

IGAZI NŐIES STÍLUS – MEGNYITOTT A REGINA’S DESIRE
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Sokszor nem is gondolnánk, hogy olyan hétköz-
napi panasszal, mint például a fejfájás egy idő 
után érdemes lehet orvoshoz fordulni. Pedig 
egy ideggyógyász szakorvos segítsége jól jöhet, 
hiszen az orvos a tüneti kezelések mellett a ki-
váltó okokat is felderíti. 

A neurológus–ideggyógyász feladata az idegrendszer 
vizsgálata, beleértve a központi és környéki idegrend-
szert is, majd a fennálló, panaszt okozó betegség diag-
nosztizálása, kezelése. A központi idegrendszer agyból 
és gerincvelőből áll. A perifériás vagy környéki idegrend-
szer az egész testet behálózó idegrostokból tevődik ösz-
sze, melyek fő feladata az érzékelő, mozgató, vegetatív 
funkciók ellátása. 

Neurológushoz számos panasszal fordulhatunk, többek 
között szellemi hanyatlás, memóriazavar, fejfájás, szé-
dülés, zsibbadás, gerincpanaszok, különböző akut vagy 
krónikus fájdalom, mozgás- és járászavarok, izomtónus 
zavarai és izomgyengeség, remegés, eszméletvesztés 
vagy epilepsziás rohamok miatt. 

Mi történik a vizsgálat során? 
Neurológiai vizsgálat során első mindig a panaszok ki-
kérdezése, kórelőzmény tisztázása. A részletes beteg-
vizsgálat csak néhány egyszerű eszköz segítségével (ref-
lexkalapács, kalibrált hangvilla, pupillalámpa, stb.) zajlik, 
semmilyen kellemetlenséggel nem jár. 

Ezeket követően ez esetek egy részében már felállítha-
tó a diagnózis, ekkor további eszközös vizsgálatra már 

nincs is szükség. Ha kórkép nem állítható fel, akkor kü-
lönböző vizsgáló eljárásokhoz kell folyamodni, mint pél-
dául CT vagy MRI, ultrahanggal végzett vizsgálatok, vagy 
elektrofiziológiai vizsgálatok (EEG, EMG). 

Mik a kezelési lehetőségek? 
Az idegrendszert érintő betegségek sokszínűsége mi-
att minden esetben személyre szabott kezelést kell al-
kalmazni. 

Számos betegség gyógyszeresen kezelhető (pl. fejfájás-
ok, epilepszia), más betegségeknél (pl. Parkinson-kór, ge-
rincbetegségek) a fizioterápia is meghatározó jelentősé-
gű. Szellemi hanyatlás (pl. Alzheimer-kór) esetén gyógy-
szeres kezelés mellett a gondolkodás tréningezése is 
fontos. Agyérbetegségek esetén a kockázati tényezők el-
lenőrzése, életmódbeli tanácsadás fontossága is kiemelt. 

Nem kell, hogy együtt éljünk a mindennapokat megkese-
rítő fájdalmakkal. Ha van megoldás, akkor azt a szakor-
vos megtalálja. 

DR. FÜLE KÁLMÁN 
neurológus adjunktus

MIKOR VAN SZÜKSÉGEM AZ IDEGGYÓGYÁSZRA?
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GYÓGYHATÁSÚ KÁVÉ
Sokszor már csak betegen jut eszünkbe, hogy 
milyen jó lett volna vitaminokat szedni. A min-
dennapi, rohanó életben a táplálékkiegészítők 
beszedése sokszor elmarad. Ha a reggeli kima-
radhatatlan kávéba van rejtve minden a szer-
vezetnek fontos alkotóelem, akkor az biztosan 
célt ér. A DXN vállalat kávéba keverte a gyógy-
növények királyának nevezett ganoderma gom-
bát, amely már évezredek óta bizonyítja jóté-
kony hatásait.

A ganodermára már az évezredekkel ezelőtti Kí-
nában kiemelt gyógynövényként tekintettek. A gyógy-
növény alkotóelemei, mint a szerves germánium és a 
poliszacharidok olyan jótékony hatásokkal bírnak, mint a 
vér oxigénfelvevő képességének növelése, emésztés ja-
vítása, immunrendszer működésének optimalizálása.

A DXN a világ legnagyobb ganoderma kávé gyártó válla-
lata. Ültetvénye 70 hektáron terül el Malajziában, amely 
minőségbiztosítói tanúsítvánnyal rendelkezik és okleve-
les bioültetvénynek számít. Az ott termelt ganodermából 
kivonatot készítenek, amelyet a legjobb minőségű brazil 
arabica kávéhoz kevernek. Így válik egy olyan élvezeti cik-
ké, amely finom íze és a kávé élénkítő hatása mellett még 
pozitív élettani hatásokat is gyakorol fogyasztójára. 

A DXN ganoderma kávéja semlegesíti a szervezetben 
felhalmozódott savakat, megszünteti a gyomorégést. 
Rendszeres fogyasztásával csökkenthető vagy akár nö-
velhető a vérnyomás. A magas vérnyomással küszködők 
is nyugodtan fogyaszthatják a DXN kávéit, hiszen kutatá-
sok alátámasztják, hogy a ganoderma roboráns és máj-
védő hatású, amely megoldást adhat a magas vérnyo-
másra és vércukorszintre is. 

A DXN ganoderma kávéja nem tartalmaz ízfokozót, mes-
terséges színezéket, tartósítószert. Magyarországi kávé-
kínálatukban jelenleg 8 kávé szerepel, amelyekből min-
denki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.

www.azenkavem.hu



23.




