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AJánLó

néhány héttel ezelőtt megváltozott 
a világ. A magazin vezetőségével egy 
olyan beszélgetésre gyűltünk össze, 
amelyről soha nem gondoltam, hogy 
valaha is megtörténik. Úgy döntöttünk, 
hogy otthon folytatjuk azt a munkát, 
amit nap, mint nap a szerkesztőségben 
végeztünk. óriási súly hárult ezzel min-
denkire. 

De feltettük a kérDést, 
hogy mI a legfon-
tosabb a számunkra 
ebben a helyzetben?  
A válAsz egyértelmű: 
Ti, az olvasóink! 

Folyamatosan kérdések vetődnek fel 
bennünk is, nekünk is át kell állnunk egy 
új munkamódszerre, új kommunikációra, 
és új érzéseket kell megtapasztalnunk. 
Helyes kérdéseket kell feltennünk és 

meg kell határoznunk a prioritásokat és 
az értékeket. Biztos vagyok benne, hogy 
nektek is nehéz döntést kell hoznotok a 
hétköznapok folyamán.
Természetesen a célunk továbbra is 
az, hogy tartalmas olvasnivalóval szol-
gáljunk nektek. nagyon büszke vagyok 
a Vital magazin munkatársaira, akik 
nemcsak azért szorgoskodnak hónapról 
hónapra, hogy megtervezzék az ak-
tuális lapszámot, hanem azért is, hogy 
erős csapatmunkával előre lássunk és 
a lehető legjobb utat mutassuk szá-
motokra.  

Lapozgassátok örömmel és végtelen 
kíváncsisággal a májusi lapszámot. Cik-
keinkből kiderül, hogyan lehetsz képes 
győzedelmeskedni a lustaságon, a 
csüggedésen, a bizonytalanságon. Légy 
a saját hősöd ebben az időszakban, ami 
megtaníthat mind az önfegyelemre, 
mind az élet apró dolgainak az élve-
zetére.    
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A tejsav, mint 
energiaforrás 
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Ennek megértéséhez kicsit vissza kell mennünk az 
izmok energiatermeléséhez, valamint az aerob/anaerob 
fázis témájához. A tejsav nemhogy ellenség, hanem 
éppen, hogy plusz energiaforrás! Ennek kihasználására 
azonban „meg kell tanítani” a testünket. Elsődleges 
fontosságú az alap állóképesség fejlesztése.

dr. Csisztu attila  
ironman és edző írása

Az izmokban az ott tárolt, valamint 
a májból a vér által szállított gli-
kogénből a szervezet glükózt állít 
elő, amit aztán munkavégzés 
(fizikai terhelés) során az izomsej-
tekben elégetve energiává alakít 
– egy ATP (adenozin-trifoszfát) 
nevű vegyület formájában. 

Mellette tejsav (laktát), valamint 
szén-dioxid és víz keletkezik. Ez 
utóbbi kettőt kilélegezzük. 
Amikor aerob jellegű mozgást 
végzünk (alacsony intenzitás) akkor 
mindez elegendő mennyiségű 
oxigén jelenlétében történik és a 
kis mennyiségű keletkező tejsavat 
az izomsejtek kiürítik, és a vér el-
szállítja.
Anaerob terhelés esetén (nagy in-
tenzitás, mint pl. tempós futás, in-
tervall edzés, stb.) nincs elegendő 
oxigén jelen, ezért a sejtekben al-
koholos erjedés indul, amit enzimek 
tejsavvá alakítanak. 

tejsaV és Izomláz
Mivel a már említett anaerob 
terhelés során a nagy mennyiségű 
tejsavat nem tudja azonnal el-
szállítani a vér, az izomsejtek pH-
jának megváltozása – savasodás 
– izomfájdalmat, izomfáradtságot 
okoz („mintha ólomból lennének a 
lábaink”).

a tejsaV, mInt  
energIaforrás 
Az anaerob fázisban felhalmozódó 
tejsavat a vér elszállítja a májba, 
ahol az újra glükózzá alakul (glü-
koneogenezis), ami aztán visszajut 
a sejtekhez, és ott elégve a már 
elmondott módon újra energia ke-
letkezik. 
ez a folyamat az úgynevezett Cori-
ciklus (nevét Carl Ferninand Coriról 
kapta, aki Nobel-díjat kapott ezért 
felfedezésért). 

az alaP állóké-
pességet AlACsoNy 
INteNzItásÚ – tehát 

AeroB FázIsBAN – 
Végzett munkáVal 
tuDjuk elérnI. nem  
Véletlen, hogy az 
úgyneVezett télI 

alaPozás során ez az 
egyIk legfontosabb 

felaDat.

Ahhoz, hogy a szervezetünk a lehető 
legjobban tudja kihasználni a laktát 
adta plusz energiaforrást, rá kell ne-
velnünk, szoktatnunk. Ennek módja 
pedig – a megfelelő alap állóké-
pesség megléte esetén az aerob/
anaerob határ emelése, és erre az 
edzésrendbe szisztematikusan be-
iktatott magas intenzitású, meg-
terhelő tréningek a legjobb eszközök. 
Ezek az intervall (résztávos) edzések, 
hegyi futások, de a kiegészítő sport-
ágakban, például kerékpározásban, 
vagy akár úszásban is megvannak 
a lehetőségek, amikor elérhetjük 
azokat a szívfrekvencia-értékeket, 
hogy testünk már anaerob fázisban 
fog dolgozni. 

konklúzIó
ne féljünk a tejsavtól, inkább dol-
gozzunk azon, hogy a testünk a jobb 
teljesítmény érdekében a lehető leg-
hatékonyabban használja ki ezt a 
plusz energiaforrást.
Az izomláz kezelését pedig bízzuk a 
speciális krémekre, fürdőkre és persze 
a megfelelően beiktatott regeneráló 
edzésekre!

www.vitalmagazin.hu

egészen a 2000-es 
éVekIg tartotta 
magát az az elmélet, 
hogy ez maga az 
Izomláz, és ezért 
egyértelműeN 
A teJsAv tehető 
Felelőssé. márA 
azonban mInDez 
megDőlt, Az IzomlázAt 
az IzomszöVetekben 
KeletKező 
mIkrosérülések 
okozzák. 
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Ha te is gyakran futsz, akkor bizo-
nyára tisztában vagy azzal, hogy 
elengedhetetlen a kiegyensúlyozott, 
tápláló étrend mind a felépülés, mind 
a teljesítmény maximalizálása érde-
kében. Bemutatunk 10 olyan alap-
vető mikrotápanyagot, amelyekre 
szükséged van, illetve a legjobb 
élelmiszerforrásokat, amelyekből 
hozzájuk lehet jutni.

mikro-
tápanyagok: 
hogy A lEgjobbAt hozd  
ki mAgAdból! 
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Fésűs veronika főszerkesztő, sportfejlesztési mentor írása

A mikrotápanyagok az élelmiszerekben ta-
lálható vitaminok és ásványi anyagok, ame-
lyekre a szervezetnek szüksége van az op-
timális működéshez.

Valójában a mikrotápanyagok kulcsfontosságúak a fe-
hérjék, hormonok, enzimek és más, a test által elvégzett 
alapvető folyamatok előállításában, valamint a fizikai és 
mentális működés optimalizálásában.

egy futónak többre Van szüksége
Ha a futás rendszeres sporttevékenység az életedben, 
és mellé hosszú távokat futsz, akkor kiürülhet a vitamin- 
és ásványianyag-raktárad – különösen akkor, ha nem 
követsz kiegyensúlyozott étrendet. 

lehetőleg KerülD A 
felDolgozott ételeket és a 

sós hArApNIvAlóKAt! ehelyett 
fogyassz sok zölDséget, 

sováNy hÚst, telJes KIőrlésű 
gabonaféléket, hüVelyeseket 

és gyümölCsöt.

AlApvető mIKrotápANyAgoK
 C-vitamin A C-vitamin amellett, hogy antioxidáns, az 
egyik legfontosabb mikrotápanyag. Ez a két tulajdonság 
segít a szabadgyökök leküzdésében és késlelteti az 
izomfájdalmat. A kollagén építőköve, azé a nyersanyagé, 
amelyet a szervezet az izmok, az erek, a porc és a csont 
építéséhez használ. Ezenkívül a C-vitamin felgyorsítja 
a – nem húsból származó – vas felszívódását (a vér-
szegénység kockázatának csökkentésének kulcsa!), és 
fokozza az energiatermelést. A legjobb források a kali-
forniai paprika (½ csésze = 100 mg), narancs (egy közepes 
= 70 mg), kiwi (egy közepes = 70 mg), szamóca (1 csésze 
= 50 mg), grapefruit, egy csésze főtt brokkoli (= 50 mg), ½ 
csésze kelbimbó (= 50 mg), ½ csésze ananász (= 28 mg) és 
½ karfiol (= 30 mg).

 D-vitamin A szervezetnek D-vitaminra van szüksége 
a kalcium felszívódásához, ami nélkülözhetetlen az 
erős és egészséges csontok megőrzéséhez. 
A hiánya növelheti a stressztörések koc-
kázatát. A D-vitamin döntő fontosságú 
az izmok energiájának biztosításához.  

A D-vitamin valójában egy 
hormon és nem vitamin, és 
előállíthatjuk a testünkben, 
amikor közvetlenül a napon 
tartózkodunk. „napfényvita-
minnak” is nevezik. 
A legtöbb szakértő szerint, ha a délelőtti 
napsütésben 10-15 percet „fürdőzünk”, 
akkor körülbelül 10.000 nemzetközi egységnyi vitamint állít 
elő a szervezetünk. Az étrendi források közé tartoznak a 
tejtermékek, az uV-fény alatt termesztett gombák, zsíros 
halak és a D-vitaminnal dúsított ételek. Például: egy csésze 
nem zsíros, teljes és D-vitaminnal dúsított tej (= 120 nE) 
egy csésze D-vitaminnal dúsított narancslé (= 140 nE), 85 
gramm konzerv tonhal (= 150 nE), egy evőkanál tőkehal-
májolaj (= 1300 nE). *nE = nemzetközi Egység
Napi ajánlott adag 2000-3000 nemzetközi egység (NE) 
férfiak és nők számára egyaránt. 

 a-vitamin Az A-vitamin egy zsírban oldódó vitamin, 
amely a test-szervezet funkcióit segíti, ideértve a növe-
kedést, az immunrendszer erősítését, a látás javítását. 
De ami a legfontosabb, az A-vitamin antioxidáns, amely 
megvédi a test sejtjeit a szabadgyököktől, aminek futás 
közben vannak kitéve.
Érdekes tény: az A-vitamin volt az első felfedezett 
vitamin. Ezért kapta az ábécé első betűjét.
Legjobb források: édesburgonya (egy közepes = 1000 
mikrogramm), sárgarépa (½ csésze = 680 mikrogramm), 
tök (½ csésze = 950 mikrogramm), spenót (½ csésze = 
570 mikrogramm), paprika (½ csésze édes, piros = 120 
mikrogramm), tojás, marhamáj (kb. 57 gramm máj = 
4000 mikrogramm), mangó (egy közepes mangó = 112 
mikrogramm A-vitamin). 
Napi ajánlott mennyiség 900–1000 mikrogramm férfiak 
számára és 700–800 mikrogramm nők számára.

 e-vitamin Az E-vitamin egy másik erős, zsírban 
oldódó antioxidáns, amely kulcsfontosságú a test rugal-
masságának megőrzésében, a sejtmembrán károsodásának 
megelőzésében és az immunrendsz er védelmében a bak-
tériumok és vírusok ellen. A Journal of Clinical Epidemiology-
ban közzétett kutatás szerint a megfelelő bevitel 69%-kal 
csökkentheti a tüdőgyulladás esélyét a nem-
dohányzó emberek között. napi ajánlott 

mennyiség 12-16 mg mind férfiak, 
mind nők számára.
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# magas térDemelés 

Legjobb források: 28 gramm pirított mandula (= 7 mg); 
28 gramm pörkölt napraforgómag (= 8 mg); egy evőkanál 
búzacsíraolaj (=20 mg két evőkanál földimogyoróvaj (= 
2,5 gramm).

 kalcium A kalcium nélkülözhetetlen a csontsűrűség 
szempontjából – és az erős csontok elengedhetetlenek 
minden erős fizikai igénybevételhez, különösen a fu-
táshoz. Az Amerikai Fizikai orvostudományi és Reha-
bilitációs Akadémia kutatása szerint napi egy csésze 
sovány tej fogyasztása akár 60 százalékkal csökkentheti 
a futóknál a stressztörés kialakulásának kockázatát.
A csontok kalciumtartályként működnek. Ha az ét-
rendben nem megfelelő az ásványi anyag mennyisége, 
akkor az csökkentheti a csontsűrűséget, ami súlyos sé-
rüléseket okozhat. A kalcium elősegíti a megfelelő vér-
alvadást, és az izmok összehúzódását is.
Legjobb források: tej, 227 gramm alacsony zsírtartalmú 
joghurt (= 415 mg kalcium); 57 gramm mozzarella sajt 
(= 400 mg); 85 gramm konzerv szardínia (= 320 mg); 
½ csésze tofu, kalcium-szulfáttal készítve (= 260 mg); 
sötét leveles zöldek; egy szelet teljes kiőrlésű kenyér (= 
30 mg).
A kutatás azt javasolja, hogy az aktív embereknek 
naponta legalább 900-1200 mg kalciumot kell bevinniük.

Vas A vas egy olyan ásványi anyag, amely meg-
található a test sejtjeiben és szerveiben, és számos 
létfontosságú funkciót szolgál. Vasra van szükség 
a mioglobin és a hemoglobin, az izomsejtekben és a 
vörösvértestekben az oxigént hordozó vegyületek 
képződéséhez. Ez segíti a vörösvértesteket az oxigén 
szállításában az izmokhoz, ami javítja az oxigén átviteli 
hatékonyságát.

egy futónak különös figyelmet kell fordítania 
ennek pótlására, mivel egy óra aszfalton 
történő futás az ásványianyag-szint 6-8 szá-
zalékát is felhasználhatja.

Ezért gyakori a vashiány a sportolók, különösen a nők 
körében. Legjobb források: tojás; egy csésze konzerv fe-
hérbab (= 8 mg); ½ csésze főzött lencse (= 3 mg); ½ csésze 
főtt spenót (= 3 mg); datolya, mazsola, mandula, egy 
adag reggeli gabonapehely (= 18 mg); ½ csésze konzerv 
paradicsom (= 2 mg).
Férfiaknak napi 8 mg, míg a nőknek legalább 16 mg-ra van 
szükségük.

 kálium A kálium, a nátrium mellett, az egyik leg-
fontosabb elektrolit. A kálium segíti az izmok összehú-
zódását, felgyorsítja a gyógyulást és elősegíti a test fo-
lyadékegyensúlyát.
Legjobb források: egy közepes banán (= 422 mg); egy 
édesburgonya (= 700 mg); egy csésze sárgadinnye (= 500 
mg); 227 gramm nem zsíros joghurt; ½ csésze szójabab 
(= 485 mg); ¼ csésze őszibarack (= 400 mg).
Napi 4000-5000 mg férfiak és nők számára egyaránt – le-
hetőleg az étrenddel.

 magnézium Az emberi testben körülbelül 25 gramm 
magnézium van. Ennek felét a vázizmok tárolják, a másik 
50 százalékát az izmok, a lágy szövetek és a testfo-
lyadékok. A magnézium elengedhetetlen több mint 300 
kémiai folyamathoz, amelyek fenntartják az alapvető bi-
ológiai funkciókat és az egészséget. Ide tartozik (de nem 
korlátozódva ezekre) az idegműködés, az izmok össze-
húzódása, az energiatermelés, az inzulin anyagcseréje, 
a vérnyomás, a szívműködés, a csontok egészsége, a 
fehérje szintézise, stb.
Legjobb források: levélzöldek, 28 gramm tökmag (=150 
mg); mandula; 28 gramm korpás gabonafélék (= 100 
mg); ½ csésze spenót (= 80 mg); 28 gramm mandula (= 
78 mg); ½ csésze feketebab (= 60 mg); ½ csésze barna 
rizs (= 42 mg).
Napi 350-400 mg a férfiak és 300-340 mg a nők esetében.
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Forgalmazó: Vitabalans Oy, 13500 Hämeenlinna  Varastokatu 8.
Az étrend-kiegészítő használata nem helyettesíti a változatos, 
kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot!

Magas hatóanyag-
tartalmú  magnézium 
készítmény a 
szív, az izmok és 
az idegrendszer 
támogatásáért!

Maradj egy lépéssel előrébb!
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 Cink A cink természetesen megtalálható egyes élel-
miszerekben, és étrend-kiegészítőként is elérhető. 
nélkülözhetetlen a fehérjeszintézishez, az optimális 
immunfunkcióhoz, a sebgyógyuláshoz, a sejtosztó-
dáshoz, az energiatermeléshez az izomsejtekben, a 
megfelelő agyi működéshez, a DnS-szintézishez, stb.
Jelentős mennyiségű cinket veszíthetsz el az izzadás 
és a vizeletürítés során – különösen testmozgás után. 
Ezért az intenzív és rendszeres edzés fokozhatja a 
hiány kockázatát, különösen, ha az étrended is cink-
hiányos.
Legjobb források: 85 gramm sült marhahús (= 7 mg); 
85 gramm baromfi (= 2,5 mg); búzacsíra, teljes ki-
őrlésű gabonák, reggeli gabonapelyhek és 85 gramm 
nyers osztriga = 74 mg (az RDA 500 százaléka!).
Napi 10-12 mg férfiak és nők számára egyaránt.

 nátrium Más ásványi anyagokkal ellentétben a 
nátrium különleges és kellemes ízű. Ezt az ásványi 
anyagot általában étkezési sóban találjuk, amely 
durván 40 százalékban nátrium. nátriumra van 
szükség az izmok összehúzódásához, a pH-egyensúly 
szabályozásához, az idegátvitelhez és a megfelelő 
hidratációhoz. Egyéb funkciók közé tartozik az ízületek 
rugalmasságának megőrzése, a vérnyomás szabá-
lyozása, az izmok összehúzódásainak elősegítése, 
az energia anyagcseréjének elősegítése és a vérben 

oldódó ásványi anyagok fenntartásának elősegítése.
Akár 600-2000 ml is elveszíthető edzés/óránként. 
Ezért a nátriumot rendszeresen pótolni kell. Ez kü-
lönösen akkor érvényes, ha hosszú távon csak vízzel 
hidratálsz. 
ne fogyassz több mint 2300 mg nátriumot naponta – 
ez megegyezik egy teáskanál asztali sóval.
Legjobb források: 1 teáskanál só (= 2300 mg); 28 
gramm kenyér (= 100-200 mg); 227 gramm paradi-
csomlé (= 700-1100 mg); 28 gramm burgonyacsipsz 
(= 160 mg).

Amikor futsz, vagy bármilyen testmozgást 
végzel, akkor az étkezésed ugyanolyan 
fontos, mint maga az edzés, hogy az edzé-
sekből a legtöbbet hozd ki – és a mikrotáp-
anyagok ennek kritikus részét képezik.
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A futás az egyik legkényelmesebb 
sport. Csak egy pár jó futócipőre van 
szükséged, és persze kényelmes 
sportruházatra. Beszéljünk a „költ-
séges” igazságról. Ha aktív futó 
vagy, akkor bizony több pár cipőre 
van szükséged egy időben. nem 
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
legalább négy-hat havonta érdemes 
lecserélni a cipőket. 

a futócipő, 
mint 
befektetés 

Fésűs veronika főszerkesztő, sportfejlesztési mentor írása 

Ez a néhány trükk hasznos lehet a számodra, amellyel 
pénzt takaríthatsz meg a futócipők vásárlásakor, kü-
lönösen akkor, ha már komoly kilométereket futsz és/
vagy kicsi a költségvetésed.

mINőségI CIpő
nincs mit tenni, mint belátni, a pénzmegtakarítás egyik 
legjobb módja az, ha minőségi futócipőt vásárolsz. A leg-
jobbak kiváló anyagokból készülnek, amelyek hosszabb 
ideig tartanak, és fordítva is igaz. 

Inkább ne költs egy láthatóan rossz minőségű 
cipőre, mert a tervezettnél hamarabb ki kell 
cserélned. ráadásul ezek nem nyújtanak 
ugyanolyan védelmet, mint a minőségi cipők.

Keress jó ajánlatokat a jobb minőségű cipőkről, mert 
azok nemcsak tartósabbak, hanem a sérülések megelő-
zésében is nagy szerepet játszanak. 

goNDolJ Úgy A FUtóCIpőre,  
mInt egy befektetésre, nem PeDIg 

trIvIálIs eDzőeszKözre.
áltAláBAN egy Jó CIpő árszíN-

voNAlA 30-35 ezer ForINt. 

vásárolJ AKCIósAN 
Mielőtt beleveted magad a vásárlásba, érdemes körül-
nézned az áruházakban, természetesen online is. Szinte 
mindig vannak leértékelések a magas árfekvésű cipők 
esetében. Ezek általában lassú értékesítésű termékek, 
ezért nem fukarkodnak az árengedménnyel. 
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FÁRADT?
NEM FÁRASZTÓ MINDIG 
FÁRADTNAK LENNI?

Étrend-kiegészítő vassal és vitaminokkal
KRÄUTERBLUT®
FLORADIX®

SZIRUP

...mert partnerünk a természet!

•  A benne lévő vas, valamint a B6 és a B12-vitaminok 
hozzájárulhatnak a normál vörösvérsejt-képződéshez

•  A vas(II)-glükonátból származó szerves kötődésű vas, a B2, B6 és B12 
vitaminok jótékony hatással lehetnek a fáradtság és kimerültség 
csökkentésére, valamint a normál energiatermelő anyagcsere-
folyamatokra

•  A tápanyagokat már oldott formában tartalmazza, 
könnyen bevehető

•  Nem tartalmaz alkoholt, tartósítószert, színező- vagy 
mesterséges aromaanyagokat és laktózt

•  Vegetáriánusok számára is alkalmas
•  Különösen előnyös nőknek, beleértve a várandós és szoptató 

anyákat, gyermekeknek, serdülőkorúaknak, idősebbeknek, 
betegségből lábadozóknak, sportolóknak és aktív életmódot 
folytatóknak

Forgalmazza:  Sal-Bert Kft.
További információkért keressen bennünket 
az alábbi elérhetőségeinken: 
Tel.: 36/517-367,  Mobil: 20/974-28-10
Web: www.vashiany-verszegenyseg.hu
E-mail: salbert@gyogy-salbert.hu

Kapható gyógyszer tárakban és 
gyógynövény-szaküzletekben, 
vagy megrendelheti honlapun kon.

Az étrend-kiegészítő nem 
helyettesíti a kiegyensúlyozott, 
vegyes étrendet és az  
egészséges életmódot.
OGYÉI szám: 7521/2010

x44882.indd   1 2019.03.19.   9:28:16
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A shoeKICKer segít  
meghAtározNI A CIpőK lehető  

legAlACsoNyABB árAIt.

Ha online vásárolsz, akár 40 százalékot is megtakaríthatsz. 
Mielőtt azonban előveszed a bankkártyád, ne felejtsd el fi-
gyelembe venni a szállítás költségeit, és ellenőrizd, hogy a 
webhely jó visszatérítési politikát kínál-e számodra.

keress taValyI moDelleket
nincs abban semmi szégyellnivaló, hogy nem a legújabb 
modellben pózolsz! Sok futóüzlet alacsonyabb áron 
kínálja az elmúlt években népszerű cipőmodelleket. 
Ezeknek a cipőknek funkcionálisan semmi bajuk nincs, 
gyakran az egyetlen dolog, ami megváltozott a cipőfris-
sítések során, az a színük vagy általános kialakításuk. 

NövelD CIpőD élettArtAmát
A cipő helyes kezelése nagyban befolyásolja élet-
tartamát. A cipő jó állapotának megőrzése érdekében 
tedd a következőket:

 A futócipőt csak futáshoz használd
Az átlagos pár élettartama körülbelül 650-800 kilométer. 
ne használd sétáláshoz, boltba járáshoz, csakis futáshoz!

 tisztítsd a megfelelő módon
Persze, ha nem csillog-villog sem lesz semmi baja. 

soha ne tedd a futócipőt a mosógépbe! ehelyett 
távolítsd el a szennyeződést a cipőről cipő-
kefével vagy száraz ruhával, használat után 
pedig töröld le. hagyd, hogy a cipő teljesen 
megszáradjon, ahelyett, hogy fűtőtest kö-
zelében helyeznéd el vagy a szárítóba dobnád.

 Váltogasd gyakran
ne viseld ugyanazt a futócipőt két napig egymás után! 
Időre van szükségük, hogy visszanyerjék a formájukat. 
Tehát például, ha hosszabb versenyre készülsz, akkor 
fontold meg kettő vagy több pár cipő forgatását 
ugyanabban a szezonban. Ez akkor is hasznos, ha a cipőt 
a futás típusához igazítod.

 tárold helyesen 
Tárold mérsékelt hőmérsékleten, lehetőleg nyílt helyen, 
ahol szabad levegőn száradhatnak és tudnak „lélegezni”.

A fenti irányelvek minden bizonnyal hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy komoly forintokat takaríts meg a futócipőn. 
Tedd meg ezeket az intézkedéseket minél hamarabb!
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BrooKs glyCerIN 17 FUtóCIpő 
– összességéBeN A legJoBB
A Glicerin 17 az egyik legjobb futócipő 2020-ban. 
Légzőképessége 8 és 10 között van, leginkább 
aszfalton használható. Szuper DnA Loft puha 
középtalppal rendelkezik az extra kényelem ér-
dekében. A 3D Print technológiával készült felső-
részének köszönhetően sokkal jobban illeszkedik 
a lábra, az ortholite talpbetét pedig plusz kom-
fortot ad. 
előNyöK
 Könnyű és nagyon kényelmes.
 A cipő illeszkedése felhasználóbarát.
 Kiváló minőségű anyagból készül.
 nem kell „bejáratni” a cipőt.
 A hosszabb használat esetén kevesebb fáj-
dalmat lehet tapasztalni.
hátrányok
 A cipő gallérja dörzsölheti a bokát.
 Előfordulhatnak, korai kopásjelek.

a legjobb női futócipők 
A futáshoz nincs szükség sok felszerelésre, de egy pár jó futó-
cipő minden futást kényelmesebbé tehet, miközben elkerülöd 
a sérüléseket.

mIzUNo WAve CreAtIoN 19 
FUtóCIpő – A legJoBB A Ne-
hezeBB NőI FUtóK számárA
Ez a cipő közúti használatra alkalmas, és semleges 
ívtartóval rendelkezik. Légzőképessége 8-10. A 
szár felső része Airmeshből készül, így nagyszerű 
légzési képességgel rendelkezik. A jobb illeszkedés 
érdekében még anatómiai zoknit is tartalmaz. A 
talp u4icx habból készült, ez simább, lágyabb és 
rugalmasabb futást eredményez.
előNyöK
 nagyon kényelmes.
 Kiváló párnázás a lábad támogatására.
 A cipő úgy „viselkedik”, mint egy kesztyű.
 Megfelelő tapadást biztosít. 
hátrányok
 nem alkalmas szélesebb lábfejre. 
 Ezek a cipők drágák
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sAUCoNy CohesIoN 11 FUtóCIpő –  
A legJoBB Költségvetésű CIpő
A külső talp tartós gumiból készült, ami biztosítja a jobb tapadást 
nedves felületeken. A légzőképesség 7 és 10 között van, és 
semleges ívtámogatást nyújt. Leginkább közúti közlekedéshez 
ajánlott. Kétféle anyag található a középtalpban. Az egyik a 
GRID párna a sarok közelében. A középtalp többi része REACT2u 
habból készül, amely nagyon könnyű és kényelmes. A felső rész 
elsősorban lélegző hálóból készül, és nagyszerű a szellőzése. 
előNyöK
 nagyszerű kényelem, jobb tartósság.
  Megfizethető ár.
 nagyon könnyű.
 A GRID párnázás stabilan tartja a lábat. 
 A megerősített gumitalp jobb tapadást biztosít nedves felületen.
hátrányok
 nem alkalmas magas boltívű lábfejekhez. 

AsICs gel – KAyANo 24 FUtóCIpő  
– A stABIl FUtóCIpő 
Ez az ASICS az Impact Guidance System (IGS) 
használatával készült. Ez a kialakítás elősegíti a 
természetesebb mozgást a saroktól a talpig. A 
köztes talprészen lévő FlyteFoam-nak köszön-
hetően az első lépéstől az utolsóig maximális ké-
nyelemben részesít. Ez a cipő magában foglalja az 
újonnan kialakított felsőrészt is Jacquard ráccsal, 
a jobb tapadás érdekében. Ez egy stabil futócipő, 
amelynek lélegzőképessége 8-as és 10-es. 
előNyöK 
 Ez egy nagy teherbírású cipő nagyszerű párná-
zattal az extra kényelem érdekében.
 nagyszerű tapadás és stabilitás.
 A középtalp ütéscsillapító és nem feszíti ki a lábad.
hátrányok
 Drága
 Lehet, hogy nem kényelmes egész napos hasz-
nálatra, mivel a talp középső része merevebb.
A lábujj rész kissé keskeny. 

BrooKs BeAst 18 FUtóCIpő   
– A legJoBB CIpő KezDő, tÚlsÚlyos 
futók számára
Ez egy mozgásvezérelt cipő, amely segít fenntartani a termé-
szetes járást. A Cushcole középtalp nagyon kényelmessé teszi 
a futást, még nagy futásteljesítmény esetén is. Az ütközőpárna 
szegmentált, így jobb rugalmasságot biztosít. A cipő felépítése 
megbízható, és megfelelő stabilitást biztosít. Ez egy aszfaltra 
szánt futócipő, amelynek légzési képessége 7 és 10 között van. 
előNyöK
 nagyon kényelmes viselet.
 A középtalp hosszabb távon is kiváló védelmet biztosít. 
 Ha sarokfájdalomtól szenvedsz, ez a cipő megkönnyebbülést 
fog nyújtani. 
 Mivel mozgásvezérelt cipő, kiváló stabilitást biztosít a túlzott 

pronációval rendelkező emberek számára.
hátrányok 

 Az elülső részen lévő anyag nem tűnik nagyon 
tartósnak. 
 Keskenyebb lábakra ajánlott. 



16

FITnESz

A tavasz a megújulás évszaka és egyben a legfontosabb időszak a nyári strand-
szezonra történő felkészülésben. Ráadásul a május hónap már igencsak a 
véghajrája minden hölgynek, aki a legjobb formáját szeretné hozni nyáron mini-
szoknyákban és bikinikben. 

horváth tünde fitneszedző,  
a metime stúdió tulajdonosának írása

Sajnos idén tavasszal nem lehetséges a megszokott 
módon, a klasszikus helyeken és eszközökkel – fitnesz- 
teremben, fitneszstúdiókban, közös sporteseményeken 
– elérni a vágyott formát. 

az idei évben rendhagyó megoldásban kell 
gondolkoznod, hiszen a „home office” és a 
gyerekekkel történő közös tanulás mellett kell 
megtalálnod a 40 percet, amit alakformálásra, 
sportra tudsz fordítani. 

Ahhoz, hogy ebben a 40 percben a legcélravezetőbb 
gyakorlatokat végezd, összeállítottam neked egy eszköz 
nélkül is kivitelezhető alakformáló gyakorlatsort.

szöKKeNésBől érKezés gUggolásBA
Helyezkedj el zárt állásban, a kezeket tedd csípőre. 
Végezz két szökdelést, majd érkezz csípőszélesnél szé-
lesebb terpeszbe, süllyeszd a csípőd guggolásba. Innen 
rugaszkodj el, és folytasd újra két szökkenéssel zárt ál-
lásban. Figyelj rá, hogy a térdek ne menjenek a lábfejek 
vonala elé, és a hátad végig tartsd egyenesen. Próbáld 
a törzset függőleges helyzetben tartani, ne dőlj előre. 
Végezd folyamatosan a gyakorlatot 1 percen keresztül!

Vital magazin

Body shaping  
az otthonodban
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guggolás lábemeléssel 
olDalra
Helyezkedj el csípőszélesnél szélesebb 
terpeszbe, a kezek maradjanak csípőn. 
Hajlítsd a térded és süllyeszd a csípőd 
guggolásba, majd nyújtsd a térdeket és 
emeld el a jobb lábat a talajról kb. 20 
centiméterre oldalra. Majd végezd el a 
gyakorlatot újra ugyanígy, csak most a 
bal láb oldalra emelésével. Guggolásnál 
figyelj rá, hogy a térdek ne menjenek 
a lábfejek vonala elé, és a hátad végig 
tartsd egyenesen. Végezd folyamatosan 
a gyakorlatot 1 percen keresztül! 

FeKvőtámAszBAN  
KArhAJlítás-NyÚJtás
Helyezkedj el fekvőtámasz hely-
zetben. Figyelj arra, hogy a kéz ujjai 
előre nézzenek nyitott helyzetben. 
A tenyerek vállszélességben helyez-
kedjenek el, vagyis a csukló-könyök-
váll egymás fölött, egy vonalban 
legyen. Hátul a lábujjakon támaszkodj. 
Fontos, hogy figyelj a derekadra, tartsd 
meg egyenesen, a hasizmaidat aktiváld. A lapoc-
káidat hátul próbáld összehúzni és zárva tartani. 
A térdeidet nyújtsd ki, a farizmokat feszítsd meg. 
Ha megvan a helyes kiinduló helyzet, hajlítsd be 
mindkét könyököd egészen addig, míg mellkassal 
meg nem érinted a talajt. A könyökök szűken, a test 
mellett mozogjanak, ne engedd kifordulni őket. Ha 
nehéznek érzed a gyakorlatot, könnyebbé teheted, 
ha a térdeidet is leteszed a talajra. Ismételd a gya-
korlatot 15-ször!

hasonfekVésben ellentétes  
kar- és lábemelés
Feküdj le hason fekvésbe a talajon. A karjaid nyújtva a 
füleid mellett legyenek, a lábaid pedig nyújtva. Hom-
lokodat helyezd a talajra, hogy a nyakad egyenesen 
legyen. nyújtózz meg karjaiddal előre, a lábaiddal 
hátra. Emeld el a talajról a jobb karod és a bal lábad, 
majd helyezd vissza mindkettőt kiinduló helyzetbe 
a talajra. Majd emeld meg a bal karod és jobb lábad. 
nagyon fontos hogy az emelések alatt is figyelj végig 
a karokkal-lábakkal végzett nyújtózásra! Végezd fo-
lyamatosan a gyakorlatot 1 percig!

hasPrés bokaérIntéssel
Feküdj le hanyatt fekvésbe, hajlítsd a térdeidet és 
támaszkodj meg csípőszélességben a talpaiddal 
a talajon. A karok rézsútos mélytartásban a törzs 

mellett helyezkedjenek el. Emeld meg a fejed és a 
törzsed annyira, hogy a derekad a talajon maradjon, 
de a lapockáid már a levegőben legyenek. A megemelt 
törzsed fordítsd el jobbra és a jobb kezeddel érintsd 
meg a jobb bokád. Majd fordulj vissza középre és 
érkezz a törzzsel és a fejjel kiindulóhelyzetbe. Ter-
mészetesen végezd el a gyakorlatot balra is. A gya-
korlat során végig figyelj nagyon, hogy derekad ne 
emelkedjen el a talajról, szorosan tartsd lent. Fo-
lyamatosan, mindkét oldalra végezd a gyakorlatot 1 
percen keresztül!

ha a hasprés végére értél, pihenj 1 percet, fújd ki 
magad és kezdd újra az elejétől! 

egy alapos bemelegítés után csinálj 4 kört 
ebből a tuti alakformáló gyakorlatsorból, majd 
alaposan nyújtsd le az izmaidat az edzés végén. 

Ha otthon minden nap kompletten végigcsinálod ezt a 40 
perces köredzést és odafigyelsz az egészséges táplál-
kozásra is, akkor pár hét után jól fogsz mutatni a kedvenc 
nyári ruhádban is.

ha elhatároztad magad az életmódváltás mellett, 
keress meg a www.metimestudio.hu oldalon, hogy 
velem testreszabott, biztonságos és élményalapú 
edzéssel érd el a kitűzött célodat.
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JóGA

a jóga és 
a sport: 
a kiváló 
párosítás

Figeczky emese tradicionális  
hathajóga-oktató írása 

A rendszeres mozgás nagyon fontos testi és lelki 
egészségünk számára. A gyermekek ezt még ösz-
tönösen érzik. Pici koruktól, ahogy elég fejlettek már 
az izmaik, folyton mozognak és milyen boldogok 
közben! Aztán elérik az óvodás és iskolás kort, amikor 
a nap nagy részében ülve kell maradniuk. Innen kezdve 
elkezd csökkenni izmaik és ízületeik rugalmassága és 
hajlékonysága. 

sPortolnI tuDsz hobbIszInten 
vAgy hIvAtásszerűeN
Minden esetben nagy terhelést kapnak az izmok és az 
ízületek. Bármilyen sportot is űzöl és legyen az bár-
milyen szintű, monoton mozgásnak és nagy terhe-
lésnek teszed ki közben az izmaidat és az ízületeidet. 
Az iskolában megismerkedünk a sportágakkal és jó 
esetben az izmok nyújtásának fontosságával is. Az 
én iskolás éveim alatt nemigen volt szó a nyújtásról, 
a testnevelésórákat néhány kör futással kezdtük, 
azután vetettük bele magunkat valamelyik sportágba. 

Nagyon fontos lenne ezt már gyerekkorban 
rutinná tenni és felhívni a figyelmet arra, hogy a 
megfelelő idejű és minőségű nyújtás rendkívül 
sok hasznos dolgot tartogat számunkra.

 

Az egész test rugalmasabb és hajlékonyabb lesz. Az 
ízületek megerősödnek, és így kevésbé lesznek sé-
rülékenyek. A mozgás érzése is más lesz, mert az 

nagyon jó, ha az ember a napi rutin 
mellett tudatosan figyel arra, hogy 
átmozgassa az egész testét. Találj 
magadnak egy sportágat, amiben 
jó vagy és élvezed a mozgást, ezzel 
már sokat teszel egészségedért.

18 Vital magazin
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izmok kötöttsége csökken, ezáltal 
kitágul a mozgástartomány. 
és mindennek a legjobb kö-
vetkezménye az lesz, hogy 
javulni fog a sporttelje-
sítmény. Azt gondolom, hogy 
nagyon fontos kell, hogy 
legyen egy rendszeresen 
sportoló ember számára, 
hogy a sport ne okozzon fáj-
dalmat, ne legyen gyakran 
sérülése, élvezze a mozgást 
és fejlődni tudjon benne. éppen 
ezért szoktam javasolni min-
denféle sport mellé a jógát. 

A JógA megtANít A helyes 
nyújtásra és légzésre 
A relaxáció segít feloldódni a stresszes állapotból, ami 
gátolja az izmok munkáját. Sportolás során ugyanazok 
az izmok dolgoznak percekig, órákig. Ez a monoton 
mozgás oda vezet, hogy az izmok megrövidülnek. 
Ezért fontos a nyújtás minden sportolás előtt és után 
is. Előtte azért, mert ezzel felkészíted az izmokat és 
az egész testet a megterhelésre, ez olyan, mint mikor 
az autó eléri az üzemi hőfokot. Erről a pontról indítva 
a sportolás nem okoz károkat a testednek, megóvod 
magad a sérülésektől és a fájdalomtól. A sportolás 
után azért ajánlott nyújtani, mert ahogy már emlí-
tettem, a hosszú percekig tartó monoton mozgástól 
az izmok rövidülésnek indulnak. 

A légzésszabályozás, amit jógaórán tanulhatsz 
meg, elősegíti, hogy megtanulj helyesen lé-
legezni. Az irányított, mély légzésekkel teljesen 
át tudod lélegezni a tested, amivel oxigénhez 
juttatod a szerveidet, izmaidat. ezzel eléred 
azt, hogy az izmaid és a belső szerveid hatéko-
nyabban működjenek. 

 

Rendszeresen tartok futók számára speciális jó-
gaórát és sajnálattal tapasztalom, hogy milyen kevés 
hangsúlyt fektettek eddig a rendszeres nyújtásra. 
Az alapvető gyakorlatok nehezen mennek. A láb ki-
nyújtása, a csípő ellazítása nehéz feladat, mert ezek 
az izmok náluk nagyon be vannak állva. Ezeket a jóga-
órákat úgy állítom össze számukra, hogy a csípőt és a 
láb izmait teljesen átmozgassuk és lenyújtsuk.
Válaszd a kedvenc sportod mellé a jógát, használd ki 
az általa nyújtott előnyöket és élvezd sokáig egész-
ségesen, mozgásban az életet.
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JóGA

A jóga egy belső út, mely 
során megtalálod önva-
lódat és ezáltal a tartós 
boldogságot. Ha az ember 
testileg és mentálisan is 
harmóniában van, akkor 
boldognak érzi magát. 
Ebből következik, hogy 
ilyenkor egészséges önbi-
zalommal rendelkezünk.

Figeczky emese tradicionális  
hathajóga-oktató írása 

Amikor hiszel magadban és érzed, 
hogy jó úton jársz, és szíved szerint 
cselekszel, az egy csodás érzés. Vi-
lágunkban óriási zaj van, minden 
irányból ömlik felénk az információ, 
mi pedig csak kapkodjuk a fejünket, 
nem tudjuk, hogy mire figyeljünk, és 
merre induljunk. Sok területen kell 
teljesíteni, és ha valamelyik felada-
tunkat nem sikerül elvégezni, akkor 
csorbát szenved az önbizalmunk, 
ami odáig romolhat, hogy depresz-
szióba eshetünk.

az önbIzalom egy  
Belső tUlAJDoNság 
De külső jelei is vannak. Látszik egy 
ember testtartásán, mozdulatain, 
hogy épp a helyén van e, rendben 
van e saját magával. Ha nem érzi 
magát jól valaki a saját életében, 
akkor megváltozik a testtartása. 

az önbizalom és 
az önbecsülés 
növelése jógával
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A fejét leszegi, kedvetlen, nem 
húzza ki magát, vállai elő-
reesnek, mellkasa beesik. Egy 
önbizalomhiányos ember tele 
van gátlásokkal és félelmekkel, 
ami megakadályozza őt abban, 
hogy megmutassa a világnak 
valódi énjét. 

Az önbizalomhiány gyakori a ti-
nédzserkorban, amikor a testi 
változások megindulnak és még 
nincs kialakult énképünk és vi-
lágképünk sem. Könnyen el tud 
tévedni az ember a média vi-
lágából érkező hamis „ideálok“ 
hatására. De bármely életsza-
kaszban jelen lehet. 
Ennek a problémának a megol-
dásában segítségedre lehet a jóga, 
melyet bármikor elkezdhetsz. 

a jóga fIzIkaI  
és lelKI síKoN  
Is segítségeDre 
lehet 
Fizikai síkon a rendszeres gya-
korlásokkal érhetsz el fejlődést, 
amitől változni fog a tested. 
A kezdeti időszakban a jóga-
órákon próbáld ne másokhoz 
mérni a tudásod, adj időt ma-
gadnak, csak gyakorolj rend-
szeresen és kitartóan és meglesz 
az eredménye. Egyre erősebb és 
rugalmasabb leszel, a testedben 
megindulnak a változások. Jobb 
lesz a kiállásod, az ászanák egyre 
könnyebben mennek majd, ami 
sikerélményt okoz számodra. A 
külső változás meghozza a belső 
változást.

Lelki síkon a befelé figyelés, a 
meditáció az, ami segíthet neked. 
Kezdj el rendszeresen meditálni, 
elcsendesedni. Gyakorolj, mert 
ezzel egy csodás útra lépsz, ami 
sokkal többet fog számodra 
hozni, mint önbizalmat. Megta-
pasztalhatod igazi önvalódat, a 
belső harmónia, nyugalom és a 
teljesség állapotába kerülhetsz 
általa.

Vágj bele és légy kitartó 
ezen a csodás úton!

az egyIk legjobb önbIza-
lomNövelő JógAászANA 
a sIrsászana, VagyIs a 
fejenállás. nem rögtön 
KezDőK számárA AJáNlott, 
De IDővel elJUtsz mAJD 
ehhez a gyakorlathoz. 
és mIre IDeérsz, aDDIgra 
már lehet, hogy nem Is 
lesz szükségeD önbIza-
lomnöVelésre, mert az IDe 
vezető ÚtoN megerősöDtél 
testben-lélekben és hely-
reállt Az öNBeCsüléseD.
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Fésűs veronika főszerkesztő, sportfejlesztési mentor írása 

A jóga az önfejlesztés és a közösség átalakulásának 
eszközévé vált. De először beszéljünk a szellemi as-
pektusról. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a 
jóga nem tartozik a fizikai, érzelmi és szellemi biro-
dalmakhoz. A szellemi irány azt jelenti, hogy megha-
ladjuk létezésünk ezen dimenzióit.
Biztos vagyok abban, hogy ismered a jóga előnyeit, 
azaz a megnövekedett fizikai erőt, a rugalmasságot 
és az immunerősítő hatását. ugyanakkor kár lenne 
tagadni, hogy mind mentális tisztaság, mind érzelmi 
stabilitás szempontjából is jó hatással van az életre.

hogyan tuDjuk elérnI  
a szellemI nöVekeDést?
Ha sportolsz, nyilvánvaló a számodra, hogyan ja-
víthatod fizikai állóképességedet. Talán kissé kevésbé 
nyilvánvaló, ha érzelmi vagy mentális állapotodat 
szeretnéd fejleszteni. 
Aki rendszeresen jógázik, elmondhatja: a fejlődés egy 
hosszú folyamat. Erőfeszítésre, fegyelemre és nyitott 
gondolkodásra van szükség a fejlődéshez. 

De miért nevezzük a 
jógát tudománynak?
három Fő oKA vAN ANNAK, hogy  
a jógát, mInt tuDományt és  
tUDásreNDszert DeFINIálJáK:
  Módszertani: van egy eljárás vagy módszer, amelyet 
be kell tartani.
Világos recept van a sikerhez
nem számít, melyik jógastílust választod, létezik egy 

A jóga és 
a szellemi 
fejlődés

Vital magazin

JóGA

A jóga nemcsak az edzéseink erősítő 
és regeneráló tevékenysége, hanem 
a lelkivilágunk felfedezésének egyik 
módszere is. A jóga gyakorlása jó út 
lehet az önfelfedezéshez és a szellemi 
növekedéshez.



világos módszer. Ha igazi, belülről fakadó lelki fej-
lődésre vágysz, akkor meg kell vizsgálnod annak a 
jógának az útját, amelyet választottál. 
Minél jobban megérted a kiválasztott utat és az al-
kalmazott módszereket, annál gyorsabban haladsz 
előre. olyan, mintha biológus, mérnök vagy mate-
matikus lennél. Mindannyiunknak megvan az eljárási 
módszere, amelyet követünk, hogy az megalapozott 
tudássá váljon.

 Bizonyítékok alapján: a szerzett tapasztalatok el-
ismerik a módszereket.
 A bizonyíték kulcs
A tudomány bizonyítékokon alapul. El kell végezned 
egy eljárást vagy kísérletet, majd meg kell figyelned 
az eredményeket. Látok magamban vagy magamon 
valamilyen mértékű előrehaladást és változást? Talán 
láthatsz fizikai, érzelmi fejlődést, és ez csodálatos! 
De ne feledd, hogy szellemi növekedést és haladást is 
keresünk! Ha nem tapasztalod ezt a haladást, akkor 
leszel-e magadhoz annyira őszinte, hogy megfigyeld 
a módszeredben a hibát? Lehet, hogy szorosabban 
kell követned az ősi bölcsességeket, hogy megérezd 
a szellemi kapcsolatot.
Saját tapasztalatból állíthatom, hogy a rendszeres 
gyakorlásnak köszönhetően sokkal elfogadóbb leszel 
azokkal a dolgokkal vagy történésekkel szemben, 
amik az életed részeivé váltak – jó, s rossz egyaránt. 
Mindezt  fel is használhatod a fejlődésed érdekében.

ne feleDD, hogy a jóga egyszerI 
kIPróbálásáVal nem fogsz 
szellemI változást elérNI! 
A jóga gyakorlását az életed részévé kell tenned. 
Csakis ebben az esetben fogod megtapasztalni a 
szellemi növekedést.
A fő különbség a tudomány és a dogma között, hogy 
egy dogmát el lehet fogadni bizonyítékok nélkül, azaz 
vakon hinni a szellemi lehetőségekben. A jógatudo-
mányban viszont nem várható el, hogy higgy. Inkább 

alkalmazd te magad a módszereket, az eredményeket 
pedig saját tapasztalataid alapján érvényesítsd.

 Nem számít, ki követi az eljárást, a bizonyítékok 
ugyanazok.
mindenki egyenlő az úton
nem számít, ki gyakorolja a jógabölcsek által leírt 
módszereket, az eredmények garantáltak. Ha hiszel 
az általad kijelölt útban, amely életed minden részét 
összehangolja, akkor a végeredmény: szellemi nö-
vekedés. 
Ha nem érjük el a kívánt szellemi eredményeket, ez 
fontos jel! A bizonyítékok hiánya azt jelenti, hogy nem 
köteleződtünk el teljesen a jóga hiteles módszereinek. 
Például mindenki ismeri a fogyás alapelveit. Sokan 
kipróbálják és küzdenek ezzel. Annak ellenére, hogy 
erőfeszítéseket tesznek az étrend és a testmozgás 
terén, előfordulhat, hogy nem érik a kívánt testsúlyt 
vagy egyszerűen képtelenek fogyni. Ez nem azt jelenti, 
hogy a fogyás alapelvei tévesek: a megfelelő étkezés 
és a testmozgás hozzájárul a fogyáshoz. Ez azt jelenti, 
hogy az alapelvek alkalmazásában valami hibás. 

egy eDzővel törtéNő mUNKA 
segíthet JoBBAN IgAzoDNI Az 
AlApelveKhez. Az eDző tUDJA, 

hogyan kell alkalmaznI az 
elveKet A KíváNt ereDméNy 

eléréséhez.

Bármi, amit csinálsz az életben, bátorítást és ösz-
tönzést igényel a folytatásra. Az ebből következő 
eredmények bizonyítékok lesznek arra, hogy a csele-
kedeteid hatásosak.
De az eredmények hiánya szintén fontos bizonyíték. 
Azt mutatják, hogy valami hiányzik a gyakorlatból. Ez 
utalásokat ad arra vonatkozóan, hogy mit kell tenned 
a kívánt eredmények megtapasztalásához.
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Fésűs veronika főszerkesztő,  
sportfejlesztési mentor írása 

Amerikát évek óta lázban tartja a 
barre (ejtsd: bár) módszer. Pár héttel 
ezelőtt olvastam róla, és mivel 
elég izgága természet vagyok, úgy 
gondoltam, végzek egy kis kutató-
munkát erről a mozgásformáról. 

a módszert lotte berk, 
német származású táncosnő 
találta és fejlesztette ki 
az 1940-50-es években. 
ötvözte a balettet, a pilatest 
és a jógát, így jött létre egy 
hatásos mélyizomtorna. 

a barre lényege 
Lotte szerint az izmoknak „hosszúnak” 
és nyújtottnak kell lenniük, mint a tán-
cosoknak. Hosszan kitartott, statikus 
pózok és kis mozgásterjedelem jel-
lemzik, amelyek célja az erő és a ki-
tartás növelése egy meghatározott 
izomkészletben. A gyakorlatokat 
zenére koreografálják, hogy ösztö-
nözzék a gyakorlókat a mozgásra. 
Bemelegítés után a felsőtest izmait 
célozzák meg, majd talaj- vagy ba-
lettrúd-gyakorlatok követik láb- és 
farizom-erősítésre koncentrált fel-
adatokkal. Ezeknek a gyakorlatoknak 
köszönhetően a célzott területek szép 
tónusosak lesznek. Elsősorban nőknek 
találták ki. 

barre Vs. PIlates
A pilates nevét annak alkotója, 
Joseph Pilates után kapta, aki az 
I. világháború után megalapította 
elme-test módszerét annak ér-
dekében, hogy meggyógyítsa a 
sebesült háborús veteránokat. Ha-
sonlóan a barre-hoz, a pilates egy 
teljes testet igénylő, alacsony in-
tenzitású, erőn alapuló edzés. noha 
a pilates a lábakra fókuszál, a fő 
hangsúlya általában a törzs. 

A barre-tól eltérően a pi-
latesórák gyakran nagy 
hangsúlyt fektetnek a 
légzésre, lehetővé téve, hogy 
a légzés egyfajta járműként 
szolgáljon az önellenőrzés és 
a koncentráció javításához.

A pilatesórák általában kétféle 
formában zajlanak: 
Egy csúszós felületen gyako-
rolnak, amely ellenállást nyújt, 
 illetve, amikor a gyakorló a 
testtömegét nagyobb mértékben 
használja fel az erő megterem-
téséhez. Ez a verzió hasonlít a 
barre-ra és kezdőbarátabb, mert 
megtanítja a gyakorlókat, hogyan 
kell ellenőrizni az izmaikat, mielőtt 
elkezdenek dolgozni olyan felsze-
reléssel, ami bonyolultnak bizo-
nyulhat.

próBálD KI mINDet!
A jóga, a barre és a pilates egye-
dülálló gyakorlatok, amelyek kiegé-
szíthetik egymást. Például azoknak 
a jógaszerelmeseknek, akik kar-
egyensúlyozással szeretnének, a 
barre és a pilates rendkívül hasznos 
lesz, míg önmagában a pilates 
és jóga segít, a rugalmasság ja-
vításában és a stressz csökken-
tésében. 

ha meg szeretnéd tudni, hogy 
melyik módszer áll leginkább kö-
zelebb hozzád, ne félj kipróbálni 
őket.

VITAL ExTRA
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Hallottál már egy olyan 
otthoni  edzésprog-
ramról, amely ötvözi a 
balettet, a pilatest és 
a kardio mozgásokat? 
Az edzés során nincs 
ugrálás, a pulzusszám 
mégis megemelkedik. 
A program bárkinek 
kiválóan alkalmas – a 
kezdőktől a haladókig.

mi az a 
barre?
És miben 
különbözik a 
jógától, illetve  
a pilatestől? 
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b12-vitamin- 
kisokos, i. rész: 
Hogyan lehet azonosítani a hiányt? 

A B12-vitamint a szervezetünk elenyésző mennyi-
ségben termeli, amit a szervezet nem tud haszno-
sítani, ezért más forrásokból kell pótolni, például 
húsból. De ez felveti a kérdést: ha a sovány hús és 
a növényi alapú étrend egészségesebb és elősegíti 
a hosszú életet, hogyan élvezhetjük a B12-vitamin 
alapvető előnyeit? és lehetséges-e B12-pótlás 
külső forrás nélkül?

EGéSzSéG
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Fésűs veronika főszerkesztő,  
sportfejlesztési mentor írása

Fontos, hogy megtanuljuk, hogyan kell ezt a vitamint 
fogyasztani. 

A B12-vitamin (más néven kobalamin) 
alapvető vitamin. ez azt jelenti, hogy tes-
tünknek szüksége van rá, viszont a szerve-
zetünk szinte egyáltalán nem termeli.

A B12-vitamin elengedhetetlen a sejtek anyag-
cseréjéhez. Felelős a sejtek fejlődéséért és osz-
tódásáért, ami elősegíti a DnS kialakulását. Segít 
nekünk az energia kinyerésében a fehérjékből és a 
zsírokból. Ha B12-vitamin-hiányban szenvedünk, 
a vörösvértestek képződése károsodik. Vörösvér-
testeink hemoglobint tartalmaznak, mely segít-
ségével oxigént szállítanak a sejtekhez a szer-
vezeten belül. Vízben oldódó vitamin, a felesleg a 
vizelettel ürül ki. Az emberi szervezet nem képes 
sokáig tárolni. Ezért nagyon fontos, hogy napi 
szinten feltöltsük a B12-vitamin-raktárunkat. 
Ellenkező esetben hiánytünetek jelenhetnek meg. 

6 tünet, amIre érDemes fIgyelnI

#1 Fáradt vagy még akkor is, ha eleget aludtál 
A fáradtság a B12-hiány egyik első jele lehet. 

Mivel a B12-vitamin elősegíti a vörösvértestek elő-
állítását, ha csökken a szintje, kevesebb oxigénhez 
jutnak a sejtek. Ügyelj arra, hogy napi szinten fo-
gyassz B12-vitaminban gazdag élelmiszert.

#2 ha ködösek a gondolataid 
Ha úgy érzed, hogy nehezen koncentrálsz, 

akkor lehet, hogy alacsony a B12-vitamin-szinted, 
melynek során kognitív nehézségeket vagy akár me-
móriavesztést is megtapasztalhatsz. Ha alacsony az 
étrendben az állati eredetű étel, akkor ennek kikü-
szöbölésére fogyaszthatsz még több állati terméket, 
ami csökkentheti a memóriavesztés előfordulási 
esélyét, de ilyen esetben érdemes külső forrásból is 
pótolni a B12-vitamint.

#3 érzelmi problémáid vannak 
A B12-vitamin-hiány tünete lehet a rosszkedv, le-

hangoltság is. A hangulatod ingadozása esetén is érdemes 
egy orvossal konzultálnod arról, hogy mi okozhatja ezt. 

#4 végtagfájdalom és/vagy érzészavar
A B12-vitamin az idegrostokat védő mi-

elinhüvely felépítésében is szerepet játszik, így az 
idegrendszer megfelelő működéséhez is elenged-
hetetlen a szervezet normális B12-szintjének fenn-
tartása. Az alacsony B12-vitamin-ellátottság kö-
vetkezménye lehet az idegek károsodása, ami olyan 
tünetekkel járhat, mint pl. a kezek vagy lábak égő 
érzése, zsibbadása vagy fájdalma.

#5 egyensúlyi problémáid vannak 
Akiknél ez a vitaminhiány jelentkezik, járás 

közben egyensúlyi problémák léphetnek fel. A B12-
vitamin részt vesz a központi idegrendszer műkö-
désében is. A központi idegrendszer felelős az ér-
zékszervi észlelésért, a motoros funkciókért és az 
egyensúlyért. Ha nem működik optimálisan, akkor 
egyensúlyproblémák merülhetnek fel.

#6 A bőröd sápadt vagy sárga színű 
Bilirubin halmozódhat fel a B12-hiány miatt. A 

vörösvértestek előállításához a testnek szüksége van 
B12-vitaminra. A bilirubin a vörösvértestek hemoglobin 
részének egyik bomlásterméke. A B12-vitamin nélkül 
a vörösvértestek termelése, valamint az azt követő 
kiválasztás is megszakad, ami a vérben a bilirubin fel-
halmozódásához vezet. Ez a felhalmozódás a szem, a 
bőr sárgulásában nyilvánul meg. Egy másik jel a sápadt 
bőr. Ha a bőr vagy a szem sárgulását észleled, azonnal 
fordulj orvoshoz!
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mIBeN segíthet A pótlásA? 

energiapótló
A testünk egyik legfontosabb funkciója az energia 

kinyerése az élelemből és az oxigén átvitele a vé-
rünkön keresztül.

Csökkentheti a fáradtságot
Ez a vitamin segíthet a fáradtság leküzdésében. 

A fáradtság az energiahiány krónikus formája. 


nyugtatja az idegeket
A B12-vitamin részt vesz az idegrostokat 

védő burok, a mielin felépítésében, így nemcsak a 
központi, de a környéki idegrendszerünk megfelelő 
működése számára is alapvető a normális B12-
szint. Mindaddig, amíg a mielinképződés zavartalan, 
az idegproblémák előfordulásának kockázata csök-
kenthető. Pontosabban: segít az idegrendszer meg-
felelő működésében. 

A mielin a gerincesek idegrendszerében ta-
lálható lipid. Az elnevezés a görög „mielosz”  
(„velő”) szóból ered, mert az idegrendszer 
velőállományai igen gazdagok mielinben. 

Karbantartja a memóriád
Ez a vitamin javíthatja az emlékezetünket 

is. Tudományosan az a vélekedés elfogadott, 
hogy a B12-vitamin-hiány demenciához ve-
zethet, melynek egyik jele az emelkedett 
homociszteinszint. Fontos tudni a magas 
homociszteinszinttel kapcsolatban, hogy 
károsíthatja az érfalakat és kockázati 
tényező a kardiovaszkuláris megbetege-
désekkel kapcsolatban.

Csökkenti a makuladegeneráció 
kockázatát

A B12-vitamin-hiány a látás romlásához 
vezethet. Világszerte 25-30 millió embert 
érint. Kialakulása és az emelkedett ho-
mociszteinszint között szoros összefüggés 
van. A homociszteinszint gyakran akkor mutat 
emelkedett értéket, ha hiányzik a sejtekből a B12-
vitamin és a folsav. 

mi a helyzet az idősekkel?
Idős korban az agy zsugorodásának bizonyos 

szintje normálisnak tekinthető, arra viszont fontos 
figyelni, hogy milyen sebességgel történik ez a zsu-
gorodás. Ahhoz, hogy a homocisztein-anyagcsere nor-
málisan működjön, háromféle B-vitamin szoros együtt-
működése szükséges: a B12-, a folát és a B6-vitamin.
Idős korban a B12-vitamin-hiány oka az lehet, hogy 
nem jutnak elég B12-vitaminhoz a táplálékukból, vagy 
csökken a felszívódás mértéke, ez viszont vérsze-
génységet is okozhat. Esetükben különösen fontos a 
felismerés és megelőzés. Vizsgálatok is igazolják, hogy 
szignifikánsan csökkenthető a kognitív hanyatlás a 
megfelelő mennyiségű B12-vitamin-pótlással.

A fent említett tünetek csak „néhány” a sok közül. A 
B12-vitamin alapvető fontosságú vitamin, amelyet van 
lehetőséged pótolni akár ételből, akár megfelelő ható-
anyagtartalmú külső forrásból. Tehát semmi akadálya 
nincs annak, hogy beilleszd a napi rutinodba.

EGéSzSéG

A cikk a Wörwag 
Pharma Kft.  

támogatásával  
jött létre.
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A B12-VITAMIN ENYHÍTHETI A FÁRADTSÁG
SZELLEMI ÉS FIZIKAI TÜNETEIT.1

B12-vitamin Ankermann® bevont tabletta  
Kényelmes és egyszerű módja a B12-vitamin-hiány kezelésének.

GYENGE,  

KIMERÜLT?

Nagy dózisú* 

B12-vitamin 
tabletta

ÚJ!

B12-vitamin Ankermann® bevont tabletta 1000 mikrogramm cianokobalamin (B12-vitamin) tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer, 
ára patikánként eltérő lehet.
1Green et al. Vitamin B12 deficiency. Nature Reviews Disease Primers. 2017 Jun 29;3:17040.
*Jelenleg az egyetlen, gyógyszerként törzskönyvezett, szájon át bevehető B12-vitamin (forrás: www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis)
**A B12-vitamin-hiány tünete lehet a fáradtság, zavartság és az ítélőképesség károsodása (forrás: B12-vitamin Ankermann® 1000 µg bevont tabletta betegtájékoztató)

Wörwag Pharma Kft. 1037 Bp., Montevideo u. 5. Tel: (1)345-7350, info@woerwagpharma.hu, woerwagpharma.hu, b12ankermann.hu
B12LaiU4.20.04.06. Szöveg lezárása: 2020.04.06.

Nagy dózis:  
1000 mikrogramm *

Napi 1 
tabletta

Könnyű 
bevenni

Szellemi 
felfrissülés **

B12

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

EP 
KÁRTYÁRA 

IS!
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EGéSzSéG

Védekezz  
D3-vitaminnal!
Ellenőrzött körülmények között zajló vizsgálatok 
azt mutatják, hogy a D-vitamin immunrendszer-
serkentő funkciókkal rendelkezik, és gyulladás-
csökkentő hatása van. A kiegészítő étrend java-
solt D formája a D3 vitamin.

Fésűs veronika főszerkesztő, sportfejlesztési mentor írása

A D-vitamin csökkenti a tüdő gyulladásos sejtjeit. Egy 
tanulmányban napi 4000 nE (*nemzetközi Egység) 
D3-vitamin két hónapig tartó szedése, szemben a napi 
400 nE-vel, jelentősen csökkentette a gyulladást. 

NINCs BIzoNyítéK ArrA, hogy  
A D-vItAmIN CsöKKeNtI A  
vírUsterhelést, eNNeK elleNére  
JeleNtős mértéKBeN segíthet A 
Fertőzés megelőzéséBeN Az Im-
mUNreNDszer és A légzőseJteK 
egészségének stabIlIzálása réVén. 
hAszNos lehet A FolyAmAtBAN lévő 
Fertőzés leKüzDéséBeN Is.

a D-VItamIn-hIány nöVelI  
az érzékenységet
A tanulmányok kimutatták, hogy a D-vitamin hiánya 
növeli az érzékenységet az akut vírusos légúti fer-
tőzésekre, különös tekintettel a burkolt vírusokra, 
például a koronavírus. A D-vitamin-hiány télen 
sokkal gyakoribb, amikor a légzőszervi vírusfer-
tőzések is aktívabbak. Számos tanulmány kimutatta, 
hogy a D-vitamin hiányával összefüggő légzőszervi 
fertőzések mind egészséges egyéneknél, mind lég-
zőszervi rendellenességekkel, például az asztmában 
szenvedőknél gyakoribbak.

A D3-vItAmIN 87 százAléKKAl  
hAtéKoNyABB A FertőzéseK elleN
ugyancsak fontos, hogy a D3-vitamin légzőszervi 
fertőzések elleni védő hatása a napi adagoláson 
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alapul. Például, 250.000 nE D3-vitamin egyszeri 
adagolása 5 nap után szignifikánsan befolyásolta a 
D3-szintet, de 90 nap elteltével ez a hatás elveszett.

Mivel a D3-vitamin-kiegészítők nagy mennyiségben 
történő felhasználásakor nem találtak jelentős koc-
kázatot, és hasznosak lehetnek a légzőszervi fer-
tőzések megelőzésében és kezelésében, valamint 
az immunrendszer javításában, úgy tűnik, hogy a D-
vitamin magasabb adagjának alkalmazása a koro-
navírus-fertőzések elleni védekezésre biztonságos 
és ésszerű.

A D-vitamin széles spektrumú an-
tibiotikumként is működhet. Ha 
a D-vitamint hozzáadod a cink-, 
az A-vitamin- és a szelén-ki-
egészítőkhöz, akkor remek 
gyógymódja lesz a vírusfertőzé-
seknek. 

tuDtaD? 
tudtad, hogy az összes fertőzés 75 szá-
zaléka vírusos? A D-vitamin harcol a víru-
sokkal és akár 50 százalékkal csökkentheti 
a vírusfertőzéseket.

Ennek eredményeként a napi javaslat 10-20.000 
nE D3-vitamin. néhány éve magam is fogyasztom 
ezt a mennyiséget, és nincs jelentős egészségügyi 
problémám. A cikk nem jelent orvosi tanácsadást és 
kezelés céljára sem szolgál. 
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hámori Blanka aerobikedző, személyi  
edző és életmód tanácsadó írása

Az SMS-nyakról már lehet, hogy hallottál, de a gör-
gető-hüvelykujj és az instagram-derék is egyre gya-
koribb jelenség. 

sms-nyak
Az elnevezés egy ausztrál orvostól, James Cartertől 
származik: azt a gerincdeformitást illette ezzel a névvel, 
mely egyértelműen az okoseszközök használatának kö-
szönhető, és ami tömegesen jelent meg az elmúlt évti-
zedben. 
az sms-nyak kialakulása: telefonozás és tabletezés 
közben görnyedünk és a fejünket enyhén megdöntjük. Ez 
a körülbelül 60 fokos szögben történő fejdöntés többlet-
terhet jelent a gerincünknek, az S-alakú görbület helyett 
C-alakban görbül a gerinc. Ráadásul az izomzat is alkal-
mazkodik ehhez a pozícióhoz, és ebben a deformált hely-
zetben rögzítik a gerincet. 

A 21. századi élet megkerülhe-
tetlen eszközei az okostelefonok, 
tabletek, laptopok. Sokan online 
tájékozódunk, dolgozunk, és 
szinte mindannyian fent vagyunk 
valamilyen közösségi platformon. 
Mindezek számos áldásos pozi-
tívummal bírnak, de egy csomó 
veszélyt is magukban hordoznak. 
Most azt gyűjtöttük össze, hogyan 
hat a szervezetünkre, ha kontrol-
lálatlanul használjuk ezeket az 
eszközöket. 

az okos-
eszközök 
(mellék)
hatásai

EGéSzSéG
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mihez vezet?  
A nyak és a váll merevségéhez, gyakori fejfájáshoz, 
rossz közérzethez, sőt, akár komolyabb gerinckáro-
sodást (porckopás vagy porckorongsérv) is okozhat, 
akár fiataloknál is!

mit tehetünk?
 Telefonhasználatkor kissé emeljük meg az eszközt 
és a fejünket is, állítsunk be például emlékeztetőt, 
hogy félóránként tudatosan javítsunk a testtartáson!
 napi 30 percet tudatosan mozogjunk, szakítsuk 
meg a munkát és görgetést.
 Heti minimum 1 alkalommal végezzünk olyan 
tornát, jógát, amely kifejezetten a gerincünkre fó-
kuszál: erősíti és nyújtja a gerinc menti izmokat.
 Ha már kialakult a probléma, kérjük gyógytornász 
személyre szabott segítségét, aki majd a megfelelő 
speciális mozgásanyagot (például nyaki porcko-
rongsérv-torna) összeállítja.

görgető-hüvelyKUJJ
A „görgető”- vagy „Facebook-
hüvelykujj” elnevezés valójában 
azt a fájdalmas, és nehezen 
gyógyuló ínhüvely-gyulladást 
takarja, mely a folyamatos, 
ismétlődő, ugyanolyan 
mozgásból – nevezetesen 
telefon-, tablet- és lap-
tophasználatból – ered. 
(Egyébként hangszer hasz-
nálatakor is kialakulhat 
hasonló probléma.) A 
fájdalom a kézháton, 
a hüvelykujj és csukló 
találkozásánál je-
lentkezik, és néha csak 
akkor kezdünk vele ko-
molyabban foglalkozni, 
mikor már a kezünket 
mozgatni sem tudjuk. 

mihez vezet? 
olyan fájdalommal 
járhat, hogy az érintett 
kezet szinte mozgatni 
sem bírjuk, így nemcsak 
a további munkában, de a 
napi tevékenységben is aka-
dályoztatva vagyunk. 

mit tehetünk?
 A monoton kézmozgást, gépelést és 
görgetést igyekezzünk csökkenteni, vagy 
meg-megszakítani, mozgassuk át rend-

szeresen a kezünket nap közben.
 Amint elkezd fáradni vagy fájni ez a terület, 
kezdjük tudatosan pihentetni, és semmiképp ne eről-
tessük tovább (például edzés során).
 Ha már kialakult a probléma, csak a kímélés, 
hideg borogatás, gyulladáscsökkentő krémek hasz-
nálata segít.
 Rosszabb esetben a gyógyulás hetekig is el-
tarthat, ortopédiai kezelésre szorulhat: sínezéssel 
nyugalomba helyezik a kezet, gyógyszeres gyulladás-
csökkentés jár hozzá.

Instagram-Derék
Az elmúlt évek új őrülete, hogy minden lány da-
rázsderékkal, kerek popsival szeretne kitűnni a 
legnagyobb képmegosztón, az összképen pedig a 
csípő hátrabillentése „segít” optikailag. Aki naponta 
többször felveszi ezt a pózt, sőt, nemcsak szelfi-

zéshez, de egy idő rutinból napközben 
is, az egy idő után számolhat az úgy-

nevezett fokozott lordózissal: ez a 
túlzott ágyéki gerincgörbületet 
jelenti. 
A rossz tartás rögzülhet, a has 

kitolódik, és ez többféle gerinc- 
és egyéb problémához ve-
zethet. Fontos, hogy az ülő 

életmódunk és az esetleges 
súlyfelesleg szintén ront az 

esélyeinken a hiperlordózissal 
szemben!

mihez vezet?
A fokozott lordózis vezethet gerinc-

ferdüléshez, gyulladáshoz és fájda-
lomhoz, később akár emésztőrendszeri 
és szív-érrendszeri panaszokhoz is. 
Sőt, „púppal” (hiperkifózis) is páro-
sulhat!

mit tehetünk?
 A has kitolása helyett tartsuk 
megtartva (enyhén megfeszítve) 
azt, a fenék kitolása helyett álljunk 
egyenesen!
 A sok ülést szakítsuk meg napi 
30 perc mozgással, figyeljünk rá, 
hogy a nyak és váll ne essen előre. 
 Ha már kialakult a probléma, CT 
és RTG után a fájdalom és gyulladás 
csökkentése az első lépés, majd sze-
mélyre szabott gyógytornával erő-
sítjük az érintett izmokat és javítunk 
a rugalmasságon.
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Készítsünk 
kézfertőtlenítő-
szert házilag

EGéSzSéG
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Ha természetes védelmet szeret-
nénk a baktériumok és vírusok 
ellen, mi magunk is elkészíthetjük 
rá a megoldást, többfajta variáci-
óban, ízlés szerint. Természetesen 
ismét az illóolajok segítségével.

www.vitalmagazin.hu

Pápai juci aroma- és bőrterapeuta írása 

Kulcsfontosságú összetevő a teafa illóolaj, melyet 
akár önmagában is használhatunk. Két-három 
cseppjével áttörölhetjük kezünket, de akár egy vé-
céülőkét is – utána papírtörlővel áttörölve. Maga a 
teafa ellenjavallatok nélkül, nagy biztonsággal hasz-
nálható: fertőtlenítő, baktérium-, gomba-, vírus- és 
parazitaölő illóolaj, melyet emellett immunerősítésre 
és sebgyógyításra is jól lehet alkalmazni. Jól jön a házi 
patikában is, horzsolások fertőtlenítésére, fájdalom, 
csípő érzet nélkül. Ha nemcsak önmagában, de fo-
lyékony vagy géles oldatként szeretnénk belőle ke-
veréket készíteni, azt is megtehetjük.

szükségünk lesz  
gyógyszertárI alkoholra,  

IlletVe egy szórófejes  
flakonra.

Alaprecept 100 ml spray-hez:
 97 ml alkohol
 3 ml teafa illóolaj

A géles állaghoz használhatunk aloe vera gélt. A 
keverék elkészítéskor arra ügyeljünk, hogy a vég-
eredmény mindig tartalmazzon 70 százalék alkoholt, 
illetve az összekeveréskor az illóolajat először mindig 
az alkoholban oldjuk fel, utána keverjük csak el a 
gélben. Ezt már csak fokozhatjuk olyan bőrápoló ösz-
szetevőkkel, mint búzacsíra- vagy jojobaolaj a géles 
állagú keverékbe rakva. Az illóolajoknál is az alapvető 
3 ml teafa mellett szóba jöhet még pár, szintén fer-
tőtlenítő és vírusölő citrom, de csupán néhány csepp, 
mivel a citrusfélék családjába tartozó olajok fényér-
zékenyítenek. Hasznos lehet még pár csepp, szintén 
vírusölő Eukaliptus radiata, mely szintén vírusölő 
és immunerősítő hatású, melyet gyermekek is 
használhatnak.

fontos, hogy mInDIg 
beVIzsgált, származásI 

hellyel megjelölt 
Illóolajat használjunk, 

enélkül ugyanIs a teráPIás 
hAtás – JeleN esetBeN A 

FertőtleNítés – elmArAD.

A fent elkészített kézfertőtlenítő nem helyettesíti a 
szappanos kézmosást, inkább az után használjuk, de 
hirtelen helyzetekben, mint például bevásárlás, bank-
automata használata után elpusztítja a vírusokat, 
baktériumokat, és megelőzhetjük vele a továbbfertő-
ződést is.
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a  rovatot a                          szponzorálta

Egészséges 
finomságok 

nyárváró friss 
saláta
Hozzávalók:
• 1 csomag SPAR 
Classic Mix friss 
salátakeverék
• 2 alma
• 2 marék friss rukkola
• 1 doboz feta sajt
• 1 csokor petrezselyem
• 2 evőkanál DESPAR Premium 
modenai balzsamecet

Elkészítés:
Az almákat és a feta sajtot apró 
kockákra vágjuk és egy nagyobb tálban 
összekeverjük a salátakeverékkel, a 
rukkolával és a petrezselyemmel. Meg-
locsoljuk két evőkanál olasz ecetkülön-
legességgel, adunk hozzá egy kevés 
őrölt borsot, majd összekeverjük. Kiváló 
választás sült, grillezett húsok mellé.
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Mentes túrótorta 
Hozzávalók:
• 2 doboz SPAR Free From félzsíros 
laktózmentes tehéntúró
• 12 dkg vaj
• 3 evőkanál SPAR Free From laktózmentes 
félzsíros tejföl (15%) 
• 1 citrom reszelt héja
• 3 teáskanál zselatin
• 1,5 dl SPAR Free From laktózmentes ESL tej  (2,8%)
• 2 érett banán 
• 250 gramm málna vagy más gyümölcs 
ízlés szerint a torta tetejére díszítésnek

Elkészítés:
A vajat elkeverjük a tejföllel, majd hozzáadjuk a reszelt 
citromhéjat. Egy külön tálban jól összetörjük a 2 
érettebb banánt, majd hozzáadjuk a vajas-tejfölös 
keverékhez. Válasszunk érettebb banánokat, ha lehet, 
hiszen ez édesíti a tortát, a cukor és az édesítőszer 
helyett. Legutoljára a túrót adjuk hozzá és szépen 
összedolgozzuk a masszánkat. Ezután a 3 evőkanál 
zselatint kevés langyos vízzel csomómentesre ke-
verjük, majd hozzáadjuk a 1,5 dl forró tejet, és még 
melegen hozzákeverjük a túrós masszához. Az így 
kapott krémet egy szilikonos tortaformába töltjük, 
majd hűtőbe tesszük, hogy megdermedjen. Miután 
megdermedt kiborítjuk a tortaformából és ízlés 
szerint, gyümölcsökkel díszítjük a tetejét. 

a  rovatot a                          szponzorálta

Tejszínes 
kukoricakrémleves
Hozzávalók:
• 2 konzerv SPAR natur Pur Bio 
morzsolt csemegekukorica
• 0,5 liter víz
• 2 dl SPAR uHT főzőtejszín (10%)
• kevés olívaolaj
• 150 g reszelt sajt
• 1 csipet szerecsendió
• 1 kocka SPAR natur Pur Bio 
zöldségleveskocka

Elkészítés:
A kukoricát a forró olívaolajon picit meg-
pirítjuk, majd felöntjük vízzel. Ha a víz 
felforrt, beletesszük a leveskockát, 
sózzuk, borsozzuk. Közepes fokozaton 
főzzük, majd hozzáadjuk a főzőtejszínt, 
aztán összeforraljuk. Ha felforrt, hoz-
záadjuk a szerecsendiót és a reszelt 
sajtot. Levesszük a tűzről és összetur-
mixoljuk. Tálaláskor a leves tetejére szór-
hatunk egy kis reszelt sajtot. 



38 Vital magazin

mikrobiom: 
szervezetünk 
belső pajzsa

Ha egészséges táplálkozásról 
beszélünk, általában az elfo-
gyasztott ételek mennyiségére és 
minőségére, illetve az étkezések 
időpontjára fókuszálunk. Azonban 
fontos foglalkoznunk azzal is, hogy 
a bejuttatott tápanyagok hogyan 
hasznosulnak szervezetünkben. 

TáPLáLKozáS
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horváth tünde fitnesz-vezetőedző,  
a metime stúdió tulajdonosának írása

Hiába a vitaminokban, rostokban, energiában gazdag 
étkezés, ha csak akkor biztosítják az optimális ener-
giaszintünket, amikor az emésztésünk tökéletesen 
működik, az emésztőszervrendszerben lévő mikro-
biomunk gazdag. A bél-mikrobiom komplex védelmi 
szerepéről Horváth Tünde táplálkozási szakértőnk 
cikkében olvashatsz.

mI Is az a mIkrobIom? 
A mikrobiom a mikrobák (mikrobioták) összessége, 
ökológiai rendszer, amelyek velünk, bennünk, 
rajtunk élnek, táplálnak, védenek minket.
A mikrobiom (bélflóra) jelentősége pár éve komoly fi-
gyelmet kezd kapni. olyannyira, hogy egyes kutatók 
már az emberi szervek közé sorolják. Kutatások je-
lennek meg sorban arról, hogy a bennünk élő mik-
robióták (baktériumok, vírusok és gombák) kölcsön-
hatásban állnak az emberi sejtekkel, jelentősen 
befolyásolják az anyagcserét és az immunválaszainkat 
is, fontos szerepük van nemcsak a testi folyama-
tokban, de akár az idegrendszer működésében is. 

Felnőtt korunkra a bélrendszerben már 
legalább 1200 féle mikroorganizmus él. 
A későbbiekben összetételét befolyásolja 
az étkezés, az életmód, a genetikai háttér, 
gyógyszeres kezelések és az egyéb be-
tegségek is. 

A sok változást előidéző tényező által a mikrobiomunk ösz-
szetétele személyenként olyannyira jellegzetes, mint ahogy 
az ujjlenyomataink által egyediek vagyunk. A mikrobiomunk 
nagyfokú diverzitása (sokfélesége) teszi emésztésünket 
könnyebbé, mindennapjainkat zökkenőmentessé.

mIt (t)ehetüNK A 
gazDagabb mIkrobIomért?
A magas rost- és alacsony zsírtartalmú étrend segít 
kialakítani a gazdag, nagyfokú diverzitású bél-mikro-

biomot, mely pozitív hatással van a 
túlsúly elkerülésére és a tápanyagok 
hatékony felszívódására. 
A rostok növényi eredetű szénhidrátok, melyeket a 
szervezet nem képes megemészteni, így eljutnak a 
vastagbélbe, és elsődleges tápanyagot jelentenek 
az ott lévő mikrobióták számára. Ilyenkor a növényi 
anyag rostjai megerjednek a bélben és rövid láncú zsír-
savakat hoznak létre, amelyek – egy 2018-as kutatás 
szerint – szabályozzák az immun- és idegrendszert, 
így közvetetten is hatnak a közérzetünkre.
ezért a magas zöldség- és gyümölcsfogyasztás, a 
teljes kiőrlésű gabonák bevitele a rosttartalmuk 
miatt kiemelkedően fontosak a bélflóra szem-
pontjából. 
Segíthetnek a fermentált (erjesztett) ételek, amelyeket 
nem ért hőkezelés (pl. savanyított káposzta, élőflórát 
tartalmazó joghurt, kaukázusi kefír). A fermentáció 
során felszaporított mikroszervezetek segítik az 
emésztőrendszer természetes egyensúlyának hely-
reállítását. Ezek fontos probiotikum- (jó baktérium) 
források, fogyasztásuk hozzájárul a kiegyensúlyo-
zottabb bélflórához. 

Rombolja a bélflórát és ezért kerülendő is a tipikus 
nyugati étrend (gyorséttermi ételek, telített zsírsavak, 
a finomított szénhidrátok és a feldolgozott ételek) 
amely tele van a bélflórát károsító tartósító- és nö-
vényvédőszerek maradványaival, viszont hiányoznak 
belőle az emésztést segítő mikrotápanyagok, melyek 
a céltudatos nemesítés során alárendelődtek a fő 
tápanyagok mennyiségi növelésének. Ezért érdemes 
minél több természetes, feldolgozásmentes alap-
anyagot választani.

Az egészséges életmód a bél-mikrobiom vagy bélflóra 
megőrzésével kezdődik, amit táplálkozási szokása-
inkkal nagy mértékben befolyásolni  tudunk. Ha vi-
gyázunk rá és gazdagítjuk, meghálálja a figyelmünket 
az értékes mikro- és makrotápanyagok zavartalan fel-
szívódásával és hasznosításával.

ha elhatároztad magad az életmódváltás mellett, 
keress meg a www.metimestudio.hu oldalon, hogy 
velem testreszabott, biztonságos és élményalapú 
edzéssel érd el a kitűzött célodat.
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TáPLáLKozáS

az ezerarcú 
gyömbér
A gyömbért az egyik legnagyszerűbb 
gyógyító hatással bíró fűszernövény-
ként tartják számon. Gyökerének 
gyógyhatásokat tulajdonítanak, igazi 
orvosságként tekinthetünk rá. 



róka eszter sporttáplálkozás- és táplálék- 
kiegészítés-tanácsadó írása

A gyömbér jelentősebb mennyiségben tartalmaz A-, 
C-, E- és B-vitaminokat, magnéziumot, foszfort, ká-
liumot, vasat és cinket. Ismert kiváló immunerősítő 
hatásáról, köhögéscsillapítóként is alkalmazzák és a 
gyomor védelmezőjeként is számontartjuk. Ezeken 
felül még számtalan problémánkra alkalmazhatjuk, 
de nem árt azzal is tisztában lennünk, hogy nem 
mindenki számára ajánlott fogyasztása. Termé-
szetesen minden esetben konzultáljunk először az 
orvosunkkal. 

kIknek nem ajánlott  
A gyömBér FogyAsztásA:

A gyömbér gátolja a véralvadást, ezért ha vérhígító 
gyógyszert szedsz, a gyömbér növeli a gyógyszer 

hatását, ami veszélyes lehet. 
Kismamáknál a túlzott gyömbérfogyasztás méhösz-
szehúzódásokat okozhat.
A gyömbér ugyan segít szinten tartani a vércu-
korszintet, azonban ne feledjük, hogy cukrot és 

keményítőt is tartalmaz, ezért óvatosan fogyasszák a 
cukorbetegek! 

CsINálD mAgAD teA!
Ezeket a kivételeket leszámítva a gyömbér nagyon 
egészséges növény, amelyet bátran fogyaszthatunk.  
Kapható patikákban, drogériákban étrend-kiegészítő 
formában is, de ajánlott inkább a zöldségesnél kapható 
gyökeret fogyasztanunk. Ebből akár készíthetünk mi 
magunk is teafőzetet, készíthetünk belőle egy szimpla 
gyömbéres vizet, vagy egy igazi immunerősítő bombát 
mézzel és fokhagymával összekeverve. 

Vásárlásnál fIgyeljünk arra, hogy frIss 
gyökeret Válasszunk. ne legyen fonnyaDt, 
sem Puha, mInDIg a súlyra nehezebb és ke-

méNyeBB gyöKeret vegyüK le A polCról. 

A gyömbérnek fájdalomcsillapító hatása van a benne 
található acetilszalicilsav miatt. Ezért, ha szeretnénk 

elkerülni a fájdalomcsillapító tabletták szedését, akkor 
készítsünk házilag gyömbérteát.  
Forraljunk föl fél liter vizet, majd öntsük rá a meghá-
mozott, apró darabokra vágott gyömbérre. Hagyjuk állni 
15 percig, majd utána kortyolgatva fogyasszuk.

Kiválóan alkalmazható reumás és ízületi panaszok 
esetén. Ahogy a tea esetén is, egy gumónyi gyömbért 

meghámozunk, durva darabokra vágjuk, felöntjük fél liter 
vízzel, 10 percig állni hagyjuk. nyugodtan öntsük bele a 
fürdővizünkbe és üljünk bele egy negyed órára. 

A gyömbértea nemcsak fejfájás ellen alkalmazható, 
hanem a megfázásnak is remek természetes el-

lenszere. Készítsük a fentebb leírt módon a teát, és 
ha szeretnénk, nyugodtan ízesítsük egy kis mézzel is. 
Köhögés ellen igazi szuper megoldás. 

A gyömbér ezeken felül a gyomor igazi orvosa. Ki-
válóan alkalmazható emésztési zavarok leküz-

désében. Csökkenti a hasi puffadást, a hányingert, a 
menstruációs görcsöket, serkenti az anyagcserét. Tá-
mogatja az emésztőrendszert, ami egyik alapfeltétele az 
egészséges immunrendszernek. 

A vitamindús gyömbérnek potencianövelő hatása 
is van. Fogyasztása javítja a vérkeringést, így segít 

növelni a véráramlást a nemi szervek területén. 
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fogyasszuk bátran a 
gyömbért egészségünk  

érDekében, azonban 
túlzásba sem szabaD esnI,  

a mértékre mInDIg  
fIgyeljünk. Probléma 
esetén PeDIg mInDIg  

konzultáljunk  
orvosUNKKAl!



róka eszter sporttáplálkozás- és  
táplálékkiegészítés-tanácsadó írása

Igyekezzünk minél több gyümölcsöt és zöldséget 
fogyasztani, hiszen antioxidánsokat tartalmaznak, 

amelyek harcolnak a szabadgyökök ellen és így 
vesznek részt a sejtkárosodásokkal szembeni véde-
kezésben. 

szerVezetünknek szüksége Van 
NAgy DózIsÚ C-vItAmINrA
A C-vitamin megtalálható olyan zöldségekben, mint 
a karfiol, brokkoli, paprika, káposzta, petrezselyem. 
Már csak ezekből a zöldségekből is változatos ét-
kezést alakíthatunk ki. Fogyaszthatjuk őket kö-
retként akár húsokhoz, főzhetünk belőlük levest, 
főzeléket.

Emlékszem, gyerekként nálunk gyakran került a 
vacsoraasztalra héjában főtt krumpli savanyú ká-
posztával, amelyet édesanyám és nagymamám pi-
rospaprikával szórt meg. Bizony-bizony, amellett, 
hogy nagyon finom volt, a savanyúkáposzta igazi C-
vitamin-bombát jelentett a szervezetnek. 
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étkezéssel az erős 
immunrendszerért
Táplálkozásunkkal nem magától 
a vírustól óvjuk meg magunkat, 
hanem erős immunrendszerre tehe-
tünk szert, amely ellenállóvá 
válik a vírussal szemben. Most 
érdemes még jobban figyel-
nünk a megfelelő vitaminbevi-
telre, elsősorban természetes 
forrásból. 
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a savanyúkáposzTáT a bélrendszer 
seprűjének is szokás nevezni, már 
1 dl savanyúkáposzTa-lé elfo-
gyasztása megsemmisíti a 
belekben TalálhaTó káros 
baktériumokat és erősíti a 
bélflórát, amely elenged-
heTeTlen egészségünk ér-
dekében. 

Együnk minél több C-vitamin 
tartalmú gyümölcsöt, mint például 
a kiwi, narancs, eper, ananász, alma, 
fekete áfonya. Ezeknek a gyümöl-
csöknek a fogyasztása kiváló lehet akár 
napközben is tízóraira vagy uzsonnára. De fo-
gyaszthatjuk akár a reggeli zabkásánkba vagy joghur-
tunkba is belekeverve.

szerVezetünknek szüksége 
Van D-VItamInra Is
A D-vitamin szintén hozzájárul az erősebb immun-
rendszerhez. Ha ételeinkből szeretnénk D-vita-
minhoz jutni, akkor érdemes gombát, tojást, lazacot, 

heringet és májat fogyasztanunk. A D-vitamin 
immunerősítő hatása miatt mérsékeli az 

influenzás és felsőlégúti megbete-
gedések előfordulásának valószí-

nűségét is.
 

együnk mInél több 
ProbIotIkumot tar-
talmazó ételt ebben 
Az IDőszAKBAN 

A már fentebb említett savanyúká-
poszta mellett fogyasszunk tejter-

mékeket, mint a kefir, joghurt. Ezeket fel-
használhatjuk akár dresszingként, akár egy 

alakbarát vacsoránál is. Fogyasszunk gyógyteákat, 
mint például a csipkebogyót a kiemelkedően magas C-
vitamin tartalma miatt, kardamomteát az erősebb immun-
rendszerért, vagy gyömbérteát, amely csillapítja a köhögést 
és izzasztó hatása révén lázcsillapító tulajdonsággal bír. 

étkezzünk változatosan, ne pánikoljunk, 
mozogjunk rendszeresen, lehetőség szerint 
egyedül a friss levegőn és vigyázzunk ma-
gunkra és másokra is! 
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Édesanyák 
köszöntésére!

SzéPSéG

Vital magazin

Parfüm
A hosszú téli hónapok után sok parfümhasználó 
hölgy vágyik egy olyan évszakhoz illő illatra, mely 
kibontakoztatja auráját és személyiségét. Az ön-
feledt, napos pillanatokhoz könnyű, életörömöt 
árasztó illat való. Az s.oliver FEELS LIKE SuMMER 
a friss virágok legszebb esszenciáival árasztja el 
viselőjét. 
s.oliver Feels lIKe summer   
eau de toilette, 30ml  5816 Ft

lush  
AJáNDéKCsomAg
Virág és csoki? Inkább 
válassz olyan ajándékot, 
amit igazán szeretnek 
az anyák. Csillámlóan lila 
fürdővíz és egy pompásan 
vaníliás testradír vár.
Flower Pot lush 
ajándékcsomag  
ára: 6790 Ft

lábkrém
Hatóanyagainak köszönhetően kiválóan 
alkalmazható a visszeres lábszár keze-
lésére. Vegán. nem tartalmaz szintetikus 
tartósítószert, illatanyagot, színezéket, 
állati eredetű és ásványi olaj alapú össze-
tevőket. Kíméletességét bőrgyógyászati 
tesztek igazolják. 
herBioticum  
vadgesztenyés lábápoló krém  
250 ml javasolt fogyasztói ára: 1290 Ft

bb krém
A nutra Effects Radiance ragyogást 
kölcsönző BB krém három csoda-
összetevővel küzd arcbőrünk el-
színeződései, sötét foltjai és fáradt 
megjelenése ellen. Magas E-vitamin-
tartalma mélyen hidratált hatást 
eredményez, a kurkuma és a pa-
pajakivonat nyugtatja bőrünket és 
fokozza annak ragyogását.
avon nutra effects radiance BB krém
ajánlott fogyasztói ár: 2200 Ft

tUsFürDő
Kirobbanóan energikusan indulhat a 
napod a nIVEA Fresh Blends tusfür-
dőkkel! A bennük lévő gyümölcsök 
és növényi tejek nemcsak a bőrödet, 
hanem az érzékeidet is kényeztetik! 
Mindkét tusfürdő bőrbarát, köszön-
hetően a kímélő, kiegyensúlyozott pH-
értékű formulának, amelyeket növényi 
tejekkel gazdagítottunk.
nIvea Fresh Blends raspberry  
Blueberry almond milk tusfürdő          
ajánlott fogyasztói ár: 300 ml 1499 Ft
nIvea Fresh Blends apricot  
mango rice milk tusfürdő 
ajánlott fogyasztói ár: 300 ml 1499 Ft
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Egy magas hozzáadott értékkel ren-
delkező kozmetikai család, ami a 
koherencia, funkcionalitás és átlát-
hatóság alapján kiemelkedik a többi 
termék közül. A természet által ins-
pirált, tiszta és esszenciális formulák, 
igazi professzionális bio és vegán 
kozmetikumok, amelyek valóban mű-
ködnek és tesztelten hatékonyak. A 
BIo+ nem csak gondosan válogatott, 
minősített alapanyagokból lett meg-
alkotva, de a természet, az ember és 
az állatok iránti tiszteletből fakad, a 
„fenntartható fejlődés” fogalmának 
teljes elfogadásával.

A megfelelő otthoni bőrápolási rutin 
nagyon fontos, mert segít a bőrt ha-
tékonyan egészségesen és fiatalon 
tartani. Főleg, ha azonos ható-
anyagokat juttatunk a bőrbe a kü-
lönböző lépések során, az azonos 
termékcsalád termékei azonos ható-
anyagokkal is rendelkeznek különböző 
textúrákba zárva, így képesek maxi-
málisan átitatni a bőrt a különböző 
rétegekben a tökéletes eredményért. 
A helyes bőrápolás első kötelező 
lépése az arclemosás! A szép bőr titka 
a bőrtípusodnak megfelelő lemosó 
használata reggel és este. A bőr-
problémák 60-70%-a a helytelen bőr-
tisztítási szokások miatt nem javul! 
A vagheggi bio+ arclemosó tonik 
könnyű, puha textúrával kíméletesen, 
de alaposan tisztítja meg a bőrt. A 
közvetlenül a termékbe kerülés előtt 
gőzzel desztillált málnavíz garantálja 
a maximális frissességet és tonizálást. 

Ezzel a termékkel egyben le is tud-
hatjuk a bőrápolás 2. lépését a to-
nizálást. Te próbáltál már professzi-
onális arctonikot használni? néhány 
nap használat után teljesen meg-
változik a bőröd komfortérzete, bár-
sonyos, puha és hidratált érzést nyújt. 
A professzionális tonikok feladata, 

hogy a bőrfelszínt egészségesen és 
hidratáltan tartsák. A Vagheggi arcto-
nikjai tele vannak értékes hatóanya-
gokkal, amivel a bőrt támogatják. Ha 
a kedvenc krémed mellé ugyanabból 
a termékcsaládból használod a tonikot 
is sokkal intenzívebb hatást érsz el. 

A napi krémezés az általában 
mindenki napi rutinjában benne van. 
De mi a fő funkciójuk a nappali kré-
meknek és milyen nappali krémet 
érdemes használni? A fő funkció a 
védelem, a speciális, bőrt támogató 
hatóanyagok bevitele és a hidratáció. 
A professzionális termékek legalább 
10-12 féle aktív hatóanyagot tartal-
maznak és képesek látványosan ja-
vítani a bőrállapoton, míg egy átlagos 
hidratáló krém csak a felszínen 
dolgozik. a bio+ 24 órás hidratáló 
krém fehér üröm kivonattal ideális 
minden bőrtípusra, még a legérzé-
kenyebb bőrökre is, a Bio+ eszen-
ciákkal tökéletesen kombinálható és 
személyre szabható.

most a BIo+ termékek tartósan 
alacsony áron érhetők el webáruhá-
zunkban. a BIo+ arcápoló csomag 
tökéletes anyák napi ajándék is lehet!

a Bio+ iDEntitás
HIRDETéS
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a kúraszerű 
bőrápolás: 
látványos 
eredmények!

napjainkban egyre inkább teret 
hódít egy új szépségápolási trend: 
a kúraszerű bőrápolás. népszerű-
ségét elsősorban annak köszönheti, 
hogy segítségével nagyon látvá-
nyos eredményt érhetünk el, akár 
egy hét alatt. 

SzéPSéG
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Károlyfi edit szépségtréner,  
sminkes írása 

Ennek magyarázata abban rejlik, hogy ilyenkor egy hétig 
a megszokottnál nagyobb dózisban látjuk el bőrünket 
ápoló összetevőkkel. Egy ilyen kúra alkalmával bőrünk 
látványosan feltöltődhet és kisimulhat, visszanyeri el-
vesztett fényét, rugalmasságát. 

A Népszerű AmpUllAKÚráK
Egy-egy ilyen ampullakúra eltérő hosszúságú lehet, 
de legalább egy hét. Egy ampullakúrában szere-
pelhetnek minden napra különböző ampullák, amik 
más és más módon harcolnak az adott bőrprobléma 
ellen, vagy állhat akár egy bombabiztos készít-
ményből minden napra. 
Az egyszerhasználatos ampullakiszerelés steril, le-
hetővé teszi az arcápolás legtisztább formáját. 

Az AmpUlláK speCIálIs 
KoNCeNtrátUmoK, 
NAgy DózIsÚ AKtív 
összetevőKKel. 
kIfejezetten hatékony 
FelszívóDásÚAK és 
áltAláBAN CélzottAN 
egy bIzonyos kozmetIkaI 
Problémára nyújtanak 
megolDást. azonnal 
érezhető és láthAtó hAtást 
BIztosítANAK. 

a fátyolmaszkok  
a maszkok szuPersztárjaI
Bőrápolási kúrát azonban nem csak ampullák segít-
ségével végezhetünk. Hasonló hatást érhetünk el, ha 
egy hétig minden nap valamilyen fátyolmaszkkal ké-
nyeztetjük a bőrünket. 
Amellett, hogy magas hatóanyagú esszenciával 
vannak átitatva, használatuk is nagyon egyszerű.
 

legNAgyoBB előNyüK, 
hogy nem engeDIk elPá-
rologNI A Bőr Felületéről 
a neDVességet és a ható-
ANyAgoKAt, hANem véDő-
réteget kéPeznek, és szInte 
BezárJáK A BőrBe Az ápoló 
összetevőKet. 

népszerűségüket elsősorban annak köszönhetik, hogy 
20 perc alatt szinte átváltoztatják az arcbőrt. Bőrünk 
bársonyosabb, rugalmasabb, ragyogóbb, egyenle-
tesebb tónusú és persze tökéletesen hidratált lesz.
Akár az ampullák, akár a fátyolmaszkok mellett 
döntünk, nagyon fontos, hogy a kúrát egy gyengéd, 
de alapos radírozással vagy hámlasztással kezdjük. 
Segítségükkel könnyedén eltávolíthatjuk az az elhalt 
hámsejteket, serkenthetjük a vérkeringést és felké-
szíthetjük bőrünket arra, hogy még hatékonyabban 
magába szívja az ampullák és fátyolmaszkok ható-
anyagait. 
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SzéPSéG

Stresszoldó 
illóolajok
Az aromaterápia, mint alternatív gyógyá-
szat az élet számos területén támogathat 
bennünket. Története és felhasználása már 
az ókorba visszanyúlik, hiszen már akkor is 
használták őket bebalzsamozásra, szépítő 
masszázsokhoz és fürdőkhöz. 
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Pápai juci aroma- és  
bőrterapeuta írása

Az idegrendszerre, légzésre és vér-
nyomásra gyakorolt hatásukat 1920 
körül kezdte el vizsgálni Renato Cayola 
és Giovanni Gatti, a két olasz orvos. Fel-
ismerték, hogy általuk támogathatóvá 
vállnak olyan pszichés zavarok, mint 
a szorongás, a depresszió és a füg-
gőségek is. Maguk az olajok belélegezve 
képesek hatni az agy limbikus rend-
szerére, így fejtve ki hatásukat. összes-
ségében elmondhatjuk, hogy az egyes 
ellenjavallatok és kontraindikációk fi-
gyelembe vételével használhatjuk őket, 
akár keverékként is, terápiás keze-
lésként egy-egy élethelyzetre is.

Párologtassunk  
A citrom új lendületet ad, segít előrelépni 
a stresszes helyzetekben, kombinálva 
a frissítő rozmaringgal kiváló társ lehet 
a tanuláshoz. 8-12 cseppet párolog-
tatóba töltve használhatjuk, ébren tartva 
ezzel elménket. Párologtatóba, szintén 
ilyen mennyiségben ajánlom továbbá az 
édesnarancs illóolajat, ami oldja a szo-
rongást, a mandarin segít az elalvásban, 
a majoranna pedig erőteljesen nyugtat. 
Az orvosi levendula szintén támogatja az 
alvást és antidepresszáns is egyben, így 
ezekből akár keveréket is készíthetünk, 
betartva a cseppszámokat.

relaXálás máskéPP
Kádfürdőben, sóban vagy mézben, tej-
színben feloldva az illóolajokat szintén 
relaxálhatunk, erre is 8-12 cseppet 
használva levendulával, egy-egy csepp 
naranccsal vagy citrommal. utóbbiakból 
bőrirritáló, fényérzékenyítő hatása 
miatt javasolnék kevesebb arányt.
Az ylang-ylang sokak számára a 
csábító afrodiziákum jelképe, ám 
görcsös helyzetekben, citrusos illa-
tokkal kombinálva segít laza, könnyed 
gondolatokat formálni. Mivel ez egy 
erőteljes, émelyítő illat, így ebből 2 
cseppet például 8 csepp citrommal 
kombinálva ajánlok.

érDekesség még az Il-
lóolajok VIlágából, hogy  
CélzottAN, proBlémáKrA 
Is lehet használnI 
AzoKAt.  ím e Né h áNy 
pélDA ezeKre:
a római kamilla az anyai 
vigasz, nyugtat
a brazil eukaliptusz önbi-
zalmat ad
az eukaliptus radiata oldja 
a konfliktusból eredő, feszült 
helyzeteket, frissít
a kubebabors stresszoldó
a tömjén segít az elenge-
désben

KészíthetüNK szAgló-
üvegCsét Is KeDveNC 
KomBINáCIóNKBAN 
A fent említett olajok napközben is 
kéznél lehetnek, hogy segíthessenek 
bennünket. 
10 ml-es üvegcsébe 5 ml jojoba-
olajat és 5 ml illóolaj-keveréket rakva 
(például 2 ml kubebabors, 2,5 ml brazil 
eukaliptusz és 0,5 ml ylang-ylang) 
bármikor elő tudjuk venni a stressz 
oldására. napi 5 alkalommal, 7 mély 
levegőt véve használjuk, mellé pozitív 
megerősítő mondatokat is használ-
hatunk. Ilyenek például:

SzERETEM önMAGAM
BízoM önMAGAMBAn
MInDEn REnDBEn LESz

A megerősítések rendszeres rituá-
léként, az illat mellé használva rög-
zülnek az idegrendszerben, így egy 
idő után automatikusan napi gondo-
lataink részévé válnak, amint az illatot 
megszagoljuk. így terápiázhatjuk és 
segíthetjük saját magunkat.
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az egészséged 
záloga: juice

Tanulmányai során több táplál-
kozással és praktikus életmóddal 
kapcsolatos elméletet sajátított el, 
majd ezután szakosodott a kuli-
náris táplálkozástudomány és a léte-
rápia irányába. az általa kidolgozott 
– személyre szólóan összeállított 
– programokkal segít ügyfeleinek a 
civilizációs betegségek testi és lelki 
ártalmait csökkenteni, valamint élet-
módjukon változtatni és egészsé-
gükön javítani. 
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az interjút készítette: Fésűs veronika  
főszerkesztő, sportfejlesztési mentor

Magyarország első juice-terapeutájaként megszületett 
az első könyved. Található benne egy energizáló és íny-
csiklandó receptgyűjtemény is, melyben megoldásokat 
kínálsz különféle egészségügyi-, testsúly-, közérzet-, illetve 
motivációs problémákra.
Régóta dédelgetett álom volt a könyv megírása vagy 
hirtelen és váratlan ötletként bukkant fel benned? 
 Ügyfeleimnek elkészítettem egy több fejezetből 
álló, életmódváltással kapcsolatos segédanyagot. 
Ennek volt egy része a juice, amiből önálló könyv 
lett. Úgy éreztem, hogy a témával kapcsolatban nem 
készült itthon olyan szakmai kiadvány, ami könnyed 
hangvételű és a préselt levekkel ismerkedő kezdők 
számára is befogadható lett volna.  

Ma már nem okoz nehézséget beszerezni a zöldségeket 
és gyümölcsöket. Számtalan lehetőség a rendelkezé-
sünkre áll: hipermarketek, bioboltok, piacok vagy akár 
a saját kertünk. Viszont nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a modern növényvédő szerek, a talaj minőségének 
romlása, az egyéb szennyező anyagok, drasztikusan 
csökkentik élelmiszereink tápanyagtartalmát.
Mit tanácsolsz, hol a legérdemesebb megvásárolnunk 
ezeket a kincseket? 
 Azt gondolom, hogy ezt a kérdést nem annyira 
egyszerű megválaszolni. Amennyiben van lehető-
ségünk saját magunk számára jól táplált földben, vegy-
szermentesen megtermelni, amit csak lehet, talán az 
lenne a legjobb forrás. Vásárolhatunk biopiacokon, szál-
líttathatunk vegyszermentes gazdálkodásokból házhoz, 
amennyiben ezt megengedhetjük magunknak, de azt 
gondolom, bármilyen zöldségből vagy gyümölcsből a 
legjobbat tudjuk kihozni a préseléssel.

Mint fanatikus zöldség- és gyümölcsrajongó, jómagam 
is kísérleteztem préseléssel. Tapasztalatom szerint jóval 
táplálóbbak, ami pedig az ízvilágukat illeti, számomra iz-
galmas és kreatív. Javíts ki, ha tévedek, de úgy gondolom, 
hogy megvan ennek a pontos technikája: képesnek kell 
lennünk összehangolni az ízeket. 
El lehet rontani a kombinációkat?   
 Előfordulhat, hogy egy ad hoc kombináció nem 
ízlik, de mi történhet ilyen esetben? Semmi tragikus. 
ugyanúgy, mint egy kicsit elbénázott étel készítésekor. 

Lehúzzuk gyorsan, beleborzongunk és azt mondjuk: „na, 
erre sem kapok ma Michelin csillagot!” Vagy: megpró-
báljuk feljavítani. Egy almával szinte minden juice-recept 
ízét helyre lehet billenteni!

Kutatások alátámasztják, hogy a flavonoidokban 
gazdag zöldségek és gyümölcsök csökkentik a 
szervezet gyulladásszintjét. Bizonyos kísérletek be-
bizonyították, hogy már heti 500 ml préselt vérna-
rancslé elfogyasztása is képes pozitív változásokat 
elindítani az artériák állapotában. 
Vannak-e olyan receptjeid a könyvben, amik célzottak 
egészségi szempontból (szív- és érrendszer, cukorbetegség, 
immunerősítés, stb.)? 
 Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a levek nem 
gyógyítanak. Azok „csak” megfelelő tápanyagokkal 
látják el a szervezetünket, amelyeket a sejtek szükség 
szerint használnak fel. Kutatásokra támaszkodva 
tudjuk, hogy bizonyos alapanyagok tápanyagtartalma 
milyen pozitív hatással bír a szervezetünket ért meg-
betegedések ellen. Ezek egy részét gyűjtöttem össze 
és alapanyagonként listáztam ki. 
Például egy 1949-ben(!) végzett tanulmányt veszek 
alapul, amikor gyomorfekélyre a frissen préselt ká-
poszta levét javaslom fogyasztani. 

mattheIsen márIa okleVeles holIsztIkus 
heAlth CoACh-CsAl, más NéveN egészségmeN-
torrAl és JUICe-terApeUtávAl BeszélgeteK.
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Sokan tisztában vagyunk azzal, hogy a frissen préselt 
levek hőre rendkívül érzékenyek, olyan enzimeket tartal-
maznak, amik főzéskor vagy hőkezeléskor elbomlanak. 
Milyen hatással van az emésztőrendszerünkre, ha 
frissen, feldolgozás nélkül fogyasztjuk el ezeket a 
leveket? 
 A hidegen préselt, kezeletlen lé tulajdonképpen 
tápanyagban, enzimekben gazdag víz, mely az 
emésztőrendszerbe kerülve gyorsan felszívódik és 
kb. 15 perc alatt eljut sejtjeinkhez. Az enzimeket a 
nyers ételekben találjuk meg, mivel hőre rendkívül 
érzékenyek. Tapasztalatom szerint nagyon kevesen 
fogyasztanak zöldségeket nyersen. Mikor rákérdezek, 
akkor általában paradicsom, paprika, uborka szerepel 
a felsorolásban, ezek pedig technikailag gyümölcsnek 
számítanak. zöld leveleseket, gyökérzöldségeket 
viszont nagyon ritkán. 

Visszatérve a kérdésre, az emésztőenzimek építő-
elemeire hasítják az elfogyasztott tápanyagot, hogy 
az a gyomor-bélrendszerből fel tudjon szívódni. A 
préselt lé, mondhatjuk úgy is, hogy már egy elő-
emésztett forma, így kevesebb teher hárul az emész-
tőrendszerre és marad lehetősége a regenerálódásra. 
általánosságban erre hagyjuk a legkevesebb időt, 
hiszen az ébrenléti órákban szinte mindig eszegetünk 
valamit. 

Ha a kezembe veszek egy gyümölcsöt vagy zöldséget, 
számomra úgy tökéletes, ahogy van. Azt látom, hogy 
egy teljes, egészséges élet „képviselője”. Talán a leghi-
telesebb képviselője. Nem csupán energiaforrás, hanem 
motivátor arra vonatkozóan, hogy mi is teljes életet 
akarjunk élni. 
Mint holisztikus egészségmentor és juice-terapeuta mit 
gondolsz a természetnek eme kincseiről? És hogyan 
változtatta meg az életminőséged az a döntésed, hogy 
napi rendszerességgel táplálod zöldségekkel és gyü-
mölcsökkel mind a saját, mind pedig a családtagjaid 
szervezetét?
 15 évvel ezelőtt szinte semmi élő ételt nem 
ettem. A gyümölcsöktől nem különösebben éreztem 
jól magam, a zöldségek íze főzve egyáltalán nem 

ízlett, arra pedig nem is gondoltam, hogy nyersen is 
lehetne fogyasztani őket. 
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HIRDETéS

seGítséGnyújtás 
FelsőFoKon

Ha fáj a nyaka, a háta, a dereka, esetleg fejfájások gyöt-
rik, szédül, zsibbadnak a kezei akkor forduljon bizalom-
mal dr. Seszták Sándor orvos-természetgyógyászhoz, 
aki segít mozgásszervi fájdalmai megszüntetésében! 
Dr. Seszták Sándor közel 40 éve tevé keny kedik az 
egészségügyben. Csaknem 10 évig dolgozott ortopéd-
traumatológusként, és 14 évig az Ormos Egészségügyi 
Alapítványnál a gerincfunkció-terápia területén – orvo-
solva a mozgató-, tartó rendszer reverzibilis, azaz hely-
reállítható elváltozásait.

dr. seszták sándor 
orvos-természetgyógyász, ortopéd-traumatológus

Telefon: 0620/255-3138  
E-mail: drsesztaksandor@gmail.com 

A banános és sós karamellás turbó Diéta újra kapható!
Különleges ízekkel bővíti a kínálatát a turbó Diéta: visz-
szatért a tavalyi év két legkedveltebb turmixa!
Az egzotikusan lágy banán mostantól az állandó kínálat 
részét képezi, az izgalmasan pikáns sós karamella 
pedig marad limitált íz.
mind a két termék gluténmentes, így az erre érzé-
kenyek is bátran fogyaszthatják. 

részletek: www.turbodieta.hu

A levek segítségével megváltozott a közérzetem, 
energikusabbá, nyitottabbá váltam és kísérletezőbbé, 
tudatosabbá. Alapjaiban változtatta meg a táplálko-
zásomat. Soha többé nem szeretnék a régi úton járni, 
mert lehetőség szerint minőségi életet szeretnék élni 
idős koromban is, és úgy gondolom, amit csak meg 
lehet tenni ennek érdekében, én a tudatos táplálko-
zással és a rendszeres testmozgással meg is teszem. 

Nem kétség számomra, hogy a családod mindenben 
támogat. A gyermekeid szívesen részt vesznek a gyü-
mölcslégyártásban?  
 A nagyobb gyerekek már felnőttkorúak. ők ugyan 
préseléssel nem töltik az idejüket, mégis úgy gondolom, 
hogy a nutrifunkcionális táplálkozási alapokat meg-
tanítottam nekik, illetve tudom, hogy fogyasztanak 
juice-okat. A legkisebb el van kényeztetve, mivel a 
présüzemből napi szinten kapja a friss leveket, de elő-
fordul, hogy leadja nekem az alapanyagrendelését és 
önállóan alkot itthon valamit. Valamelyik nap például 
brokkolit, zöldalmát, répát és karfiolt rendelt. Az ará-
nyokon múlik majd, hogy beleborzongósat készít vagy 
jóízűen kortyolgatós lesz belőle.

A könyvedben a gyümölcsökön és zöldségeken túl fű-
szerekről is olvashatunk. Megosztod velünk a kedvenc 
alapanyagaid?  + 1-1 jótanácsot ezekhez, ha van? 
 Megosztó ízű és relatíve nehezen beszerezhető 
a koriander, de én szerencsére imádom az ízét! 
zöldséges levekbe bátran szoktam használni belőle, 
mert többek között antioxidáns, antimikrobiális, 
vagyis képes elpusztítani vagy inaktiválni a mik-
robákat, például baktériumokat, gombákat, vírusokat, 
illetve gyulladáscsökkentő hatással bír. 
nagyon szeretem használni még a rozmaringot is. Sár-
garépával együtt szoktam préselni, majd a léhez öntök 
egy kevés almaecetet, olívaolajat és ezt öntöm salátára. 
Jó hatással van a koncentrációra és a memóriára, amire 
pedig még hosszú éveken át szükségem lesz. 

J U I C E
Mattheisen Mária

AMIRE A TESTED VÁGYIK..

Mattheisen Mária

A JUICE A SZENVEDÉLYEM. 

Időnként azon kapom magam, hogy egyfolytában az ivólevekről beszélek. 
Baráti beszélgetések alkalmával is majd’ minden apróbb egészségügyi problémára 

a JUICE A VÁLASZOM.

 

Holisztikus Juice-Terapeutaként tudom, hogy lehet ezt nagyon tudományosan is 
csinálni – vannak helyzetek, amikor muszáj is –, most azonban az volt a cél, hogy 

útmutatót kapjanak azok is, akik a frissen préselt levek fogyasztásával szeretnének tenni
az egészségükért, de nem tudják, hogy hogyan kezdjenek hozzá.

 
Egy baráti összejövetelen “útmutatásom mellett” gyerekek és felnőttek egyaránt 

ismerkedtek a zöldségek és gyümölcsök préselésének technikájával és 
kísérleteztek az ízek kombinálásával. Gabit megkértem, hogy hozza magával 

fényképezőgépét és dokumentálja ezt a jókedvű délutánt. 
Ennek eredményeként született ez a könyv.
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Csurgó Krisztina no diet Personal training,  
személyi edző írása

Amikor elvesztettem az első rendes munkahelyemet, s 
ezzel az első rendes fizetésemet, szó szerint a padlón fe-
küdtem a nap utcai albérletemben és nem láttam a kiutat. 
Feküdtem és üres volt az agyam. Tudtam, hogy mekkora 
az az összeg, amiből kijövök havonta lakásbérlettel, re-
zsivel, étkezéssel, tömegközlekedéssel és az extrákkal.

a változtatás képessége

Csakis arra koncentrál az ember, 
hogy meglássa a megoldási 
lehetőségeit. S míg ezzel van 
elfoglalva, nem tud beszűrődni a 
pánik, egyfajta objektív optimiz-
musba kerül.

gyors helyzetfelismerés, analizálás, megértés 
és alkalmazkodás
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Alig fél éve költöztem el Gárdonyból és kezdtem meg 
a budapesti életem, máris összeomlott az egész. 

fIgyelembe kellett Vennem  
A lehetőségeImet
Egyértelmű volt, hogy nem tudok egyedül élni saját al-
bérletben, be kell társulnom másokhoz, ám akkoriban 
nem volt nagy az ismeretségem a városban. Tehát 
gondolatban felkészültem a nagyon kellemetlen es-
hetőségre: együtt lakni teljesen idegen emberekkel. 
Talán másoknak ez nem drámai, de én különösen 
szerettem a saját magam csendjét és rendszerét. 

ott és akkor azonban nem Volt 
IDőm és KApACItásom páNIKrA, 
CseNDes KrízIs volt ez, Az A 
fajta, amIkor nem VeszteD 
szem elől A Célt és hIszeD, A 
zsIgereIDben érzeD, hogy kI 
Fogsz Belőle JöNNI. 

Végül aztán az élet valóban megoldotta a kérdést 
azzal, hogy egy otthoni barátnőm is készült Buda-
pestre költözni, s együtt tudtunk bérelni egy lakást. Ha 
teret engedünk az életnek, ő teszi a dolgát, ez törvény!
Ekkoriban tehát valóban megpróbált a sors, bár nem 
sejtettem, hogy a jövőben ennél sokkal drámaibb 

helyzetekkel is lesz még dolgom. Mégis, itt már ér-
zékeltem – ha nem is tudatosan –, hogyan működöm 
én, ha előáll egy vészhelyzet. Huszonhat éves voltam 
ekkor.

tUDAtos FelelősségvállAlás 
A legjelentősebb felismerésem az volt, hogy teljesen 
egyedül vagyok. De nem negatívan mérlegeltem az 
erre való ráeszmélésem, éppen ellenkezőleg: egyedül 
vagyok, egyedül dönthetek, azt választom, amit csak 
szeretnék, ez tehát megnyugtató.  
Ma már tudom, hogy ezt hívják tudatos felelősség-
vállalásnak. Ez lenne tehát az egyik pillér, amikor 
pszichológiai rugalmasságról beszélünk. ugyanis ennek 
megléte automatikusan hozza magával a nyugalmat 
és fókuszt. 

megVáltoztak az  
életkörülményeIm 
Ebben az élethelyzetben azt is tudtam ugyanakkor, 
hogy bármilyen új pozíciót találjak is, a fizetésem 
mindenképp kevesebb lesz, mint az előző munkahe-
lyemen volt. Ez újabb problémákat vetett fel, mert 
nagyban kellett szűrnöm az álláslehetőségeket, 
melyek viszont szintén erősen szűrtek engem és a 
készségeimet. Jelentősen kevesebb lett a bevételem 
ettől az évtől.
40 évesen visszatekintve elmondhatom, hogy a 
legszebb éveim következtek ezután!
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Beszéld ki 
magadból!
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lippai roland coaching  
szemléletű tanácsadó,  
amatőr maratonista írása

Tényleg csak kapkodjuk a fejünket, 
szélvész gyorsan történik minden. S 
bizonyos szempontból éppen ilyen 
sebességgel hullanak szét addig 
stabilnak hitt rendszerek, érték-
rendek, belső meggyőződések és 
emberi kapcsolatok is. Van, amit 
érdemes megmenteni, míg más 
dolgokat érdemes elengedni, hogy 
egy új minőség jöhessen létre. 
Az elmúlt hónapok-hetek sok 
mindent megmutattak az emberből 
és abból, amit felépített(ünk), de az 
előttünk álló időszak, ami biztosan 
kőkemény lesz, sok mindenre 
megtanít majd bennünket. 

Folyamatosan tanulunk egymásról, 
egymástól és leginkább önma-
gunkról. Erről az útról senki sem tud 
letérni. Egyetlen gramm kétségem 
sincsen afelől, hogy minderre em-
lékezni fogunk életünk végéig – ki 
ezért, ki azért. Sok emberrel be-
széltem az elmúlt hetekben is, 
mindenkinek máshol jelentkeztek 
a fájdalompontjai. Merthogy fáj-
dalompontjai mindenkinek vannak. 
óriási erőt jelent, ha ezekről 
merünk őszintén beszélni. Majdnem 
mindegy ki ül veled szemben vagy 
melletted; a párod, a barátod, vagy 
akár egy coach. 

Lényeg, hogy beszélj, érezz, rakd 
helyre magadban korunk egyik leg-
nagyobb kihívását. 

érezni, aggódni, félni pedig nem 
tilos. Sőt, ezek az érzelmek valami 
fontosat, valami értékeset je-
leznek. Egy olyan minőséget, 
ami képes reflektálni önmagára, 
felmérni az erősségeit, számba 
venni, hogy mire van szüksége 
ahhoz, hogy megőrizze mentális 
egészségét ebben a nehéz idő-
szakban is.

ha mélyebben is kíváncsi vagy a 
„miértjeidre”, a téged mozgató 
motivációra, vagy csak szeretnél 
szintet ugrani, akkor keress bi-
zalommal az inspiracioscoaching.
hu, illetve a www.facebook.com/ 
lippairolandtanacsado címeken, 
vagy írj bátran az inspiraciosco-
aching@gmail.com email címre.

Az ember egyik legnagyobb stresszforrását az 
jelenti, ha elveszíti a kontrollt a folyamatok felett. 
Ha nincsen – vagy csak korlátozottan van – bele-
szólása az őt és szeretteit érintő történésekbe. Ha 
már nem tud, nem képes irányítani.
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lippai roland coaching  
szemléletű tanácsadó,  
amatőr maratonista írása

„Majd ha visszatérünk a régi kerékvágásba, rendben 
lesz minden” – igen sokszor jön velem szembe a 
reménykedésnek ez a fajtája a koronavírus-járvány 
terhelte napokban. Bízom benne, hogy mielőbb vége 
lesz ennek a rémálomnak. Bízom benne, hogy sok 
millió embernek újra lesz állása és anyagi biztonsága, 
hogy a megdőlt iparágak újra talpra tudnak állni. 
Bízom benne, hogy a posztmodern bizonytalanság 
egy picit enyhülni fog. Bízom benne, hogy az egyedül 
élők újra emberek közé mehetnek. 

nem az otthoni munka adja a helyzet nehézségét, 
hanem, hogy közben fejleszteni, tanítani kell a gye-
rekeket, az egészen picikkel-kicsikkel pedig folya-
matosan foglalkozni kell. Sok helyen kell(ene) egy-
szerre egy időben lenni. S miközben mindez egy 
rendkívül energiaigényes rendszert hozott létre, 
mégis azt mondom: ha teheted, és ha még mindig 
szükséges, maradj otthon! 

rád is vár 
egy első 
lépés

A koronavírus feladta a leckét 
az emberiségnek, feltéve azt az 
egymillió dolláros kérdést, hogy 
vajon az ember képes-e a teljes 
változásra és egy új minőség 
létrehozására?
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ValamI újra Van szükség
ugyanakkor kifejezetten nem lenne jó, ha tényleg 
a régi kerékvágásba térne vissza az emberiség, 
merthogy éppen a járvány előtti működés hozta 
magával a jelenlegi helyzetet is. A „régi kerékvágás” 
többek között nem jelent mást, mint fenntarthatatlan 
gazdasági rendszert, a súlyos természetkárosítást, a 
technológiai fejlődésbe vetett vak hitet, a döbbenetes 
egoizmust, valamint az ember esszenciájának meg-
tagadását. 
Valami egészen másra van szükség. Valami olyasmire, 
ami igent mond a jó életre. Új felismerésekre van 
szükség, egyfajta ébredésre, tisztázásra. Hallom, 
hogy „ezt büntetésként kaptuk és meg kell változnia 
az emberiségnek”. Előbbiről nem tudok semmit, de 
az utóbbi állítással nehéz lenne vitatkozni. Viszont 
az is biztos, hogy több mint hétmilliárd ember és egy 
komplex gazdasági-társadalmi rendszer nem változik 
meg hétfőről keddre. Az is biztos, hogy hiba lenne 
másoktól várni az első lépést, itt és most ez nem 
fog működni azok esetében sem, akik akár egy egész 
életet képesek leélni a „megúszás” elvét követve. 

hogyan érzel  
A Jövővel KApCsolAtBAN
Az első lépést mindenkinek magának kell megtennie 
a saját életében; hogyan élt eddig, ki ő és mit csinált? 
Alaposan és kellő őszinteséggel kell feltérképezni, hol 
vannak a kijavítandó dolgok, hol érdemes változtatni 
a mindennapokon. Ha az egyén alaposan meg-
vizsgálja a saját működését és hajlandó a fejlődésre, 
akkor happy end lehet a sztori vége. 
Megváltozhat-e teljes mértékben emberiség? én 
nem tudom, de tegye fel a kezét, aki tudja erre a 
választ. A választ a gyerekeink és az ő gyerekeik adják 
meg. De azt hiszem, akkor járunk el igazán felelősen, 
ha éppen miattuk kapjuk magunkat össze. Méghozzá 
nagyon gyorsan. 

ha mélyebben is kíváncsi vagy a „miértjeidre”, a 
téged mozgató motivációra, vagy csak szeretnél 
szintet ugrani, akkor keress bizalommal az inspi-
racioscoaching.hu, illetve a https://www.facebook.
com/lippairolandtanacsado címeken, vagy írj bátran 
az inspiracioscoaching@gmail.com email címre.
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Keresd a  
változás 
szerethető  
útját!

Ahogyan ma döntesz, úgy élsz a 
jövőben, ez az egyik alapelvem. 
Többször írtam már ezen olda-
lakon is, hogy minden mély és 
tartós változás többek között egy 
jó ok megtalálásával és az azzal 
való azonosulással kezdődik. 
Ennek hiányában az ember csak a 
„semmi ágán ül”. 

PSzICHé



lippai roland coaching szemléletű  
tanácsadó, amatőr maratonista írása

Vajon mI ösztönözhetI 
az embert a Változásra?
Például a félelem és a fájdalom. Vagy például egy pozi-
tív jövőképpel való azonosulás. olyan mélyen, ami már 
képes aktivizálni is őt, cselekvésre sarkallja. Valószínű-
leg nem létezik olyan ember, akinek nincsenek nehe-
zebb – vagy akár pokolian nehéz – időszakai. Amikor 
„fáj” egy adott élethelyzet. Sokan leélik úgy az egész 
életüket, hogy a fájdalom az életük részévé válik, egy-
fajta rutinná, s mozdulatlanságba dermednek. Viszont 
sokan elmennek a falig. Addig, amíg olyan mértékűvé 
válik a szenvedésnyomás, hogy a mindennapok fájdal-
ma és stressz-szintje nagyobbá válik, mint a változás-
tól való félelem. így kényszerítve ki az első lépést egy 
másik, remélhetőleg jobb élethez vezető úton. 

Akinek ilyen fájdalma van, elvész a min-
dennapokban, az emberi kapcsolataiban; 
konfliktusai kívül-belül szaggatják, le-
csendesedni nem tud, élete filmje meg-
akad a legnehezebb részeknél, azt nézi 
újra és újra. egyre romlik az emberi és 
munkahelyi teljesítménye. 

Mindennek súlyos következményei lehet-
nek: a félelem szorongássá válik, krónikus 
megbetegedések alakulnak ki, a kiégés szédí-
tő örvény képében jelenik meg. Vannak biztos 
dolgok az életben, így az is, hogy nem érdemes 
megvárni, amíg leérünk a gödör aljára. A legelső 
jelekre is oda kell figyelni, s azonnal cselekedni. 
Csak azt tudja megtartani magát, aki minden nap 
tesz saját magáért.

De Van a Változásnak  
egy szerethető ÚtJA Is. 

Ilyen, amikor elképzeled – akár le is rajzolhatod –, hogy mi-
lyen életet szeretnél élni néhány év múlva. Amikor együtt 
érzel a jövőbeli éneddel; ha ez megvan, akkor kisebb való-
színűséggel akarsz majd ártani neki. Akár a dohányzást is 
abbahagyhatod még ma, e cikk elolvasása után. Egy pozi-
tív jövőkép megalkotása – legyen szó egyéni vagy családi 
szintről, karrierről –, valamint az ahhoz való kapcsolódás 
és a változásért befektetett munka is sokkal kellemesebb 
és fenntarthatóbb, mint egy félelemmel és szorongás-

sal övezett működés. A félelem az ember legpusztítóbb 
üzemanyaga, ebből nem érdemes sokat tankolni. noha 
abszolút a (destruktív) egó korát éljük, mégsem az a kér-
dés, hogy mások mit tehetnek értünk, hogy mit tehetünk 
önmagunkért s azon keresztül másokért is. önmagunkért 
önmagunk tehetünk a legtöbbet!

ha mélyebben is kíváncsi vagy a „miértjeidre”, a téged 
mozgató motivációra, vagy csak szeretnél szintet ug-
rani, akkor keress bizalommal az inspiracioscoaching.
hu, illetve a www.facebook.com/lippairolandtanacsado  
címeken, vagy írj bátran az inspiracioscoaching@
gmail.com email címre.
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zöLD VonAL

Hogyan lehet csökkenteni  
a hulladékot?
Könnyű módszerek  
a változtatáshoz
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Fésűs veronika főszerkesztő,  
sportfejlesztési mentor írása

A hulladéklerakókban összegyűlt 
szemét metángázokat juttat a le-
vegőbe, szennyezik mind a vizet, 
mind a közvetlen környezetünket. Az 
online vásárlás pedig egyáltalán nem 
könnyíti meg a helyzetet. Még több 
hulladék keletkezik. én sem vagyok 
egy szent, viszont az elmúlt hónapok 
eseményei felnyitották a szemem. 
A jó hír, hogy változtathatsz! 

a hullaDék  
CsöKKeNtéséNeK 
előNyeI
 Energiatakarékos.
 Csökkenti az üvegházhatású 
gázok kibocsátását, amelyek hozzájá-
rulnak a globális éghajlatváltozáshoz.
 Segít fenntartani a környezetet a 
következő generáció számára.
 Pénzt takaríthatsz meg.
 Csökkenti a hulladék meny-
nyiségét, amelyet újrahasznosítani 
szükséges, vagy hulladéklerakókba, 
hulladékégetőkbe kell továbbítani. 
 Lehetővé teszi a termékek ma-
ximális felhasználását.

hogyAN lehet CsöK-
kentenI a hullaDékot?
egyszerűsíts!
Amikor a lehető legnagyobb mér-
tékben leegyszerűsíted az életed, és 
csak azokat a tárgyakat vásárolod 
meg, amelyeket rendszeresen 
használsz, akkor jelentősen csök-
kented az ökológiai lábnyomod. 

CsöKKeNtsD A vásárlásoKAt!
Mielőtt bármit vennél, gondolkodj 
el: „Valóban szükségem van erre?” 
Milyen hatással van a vásárlásom a 
környezetre? 

próbáld ki a 30 napos 
szabályt: várj 30 napot az 

első alkalom után, amikor 
úgy döntesz, hogy egy 

terméket meg akarsz vá-
sárolni. ez segít megállítani 

az impulzusvásárlást. 

Természetesen, ha valóban szükséged 
van valamire, akkor nem kell várnod. 
De győződj meg arról, hogy olyan vál-
lalatoktól vásárolsz, amelyek támo-
gatják a fenntarthatóságot, és újra-
hasznosítható anyagokat használnak. 

FeKtess Be Jó mINőségű 
terméKeKBe!
A kiváló minőségű termékek megvá-
sárlása hozzájárul a hulladék csök-
kentéséhez. összpontosíts azokra a 
vásárlásokra, amelyek hosszú távú 
befektetések lesznek.

tArts öKo-szüNetet!
Legyen egy olyan nap, 
délután vagy heti egy óra, 
amikor nem vásárolsz 
semmit, nem használsz 
elektronikát, nem főzöl, 
nem válaszolsz a tele-
fonhívásokra. Röviden: ne 
használj semmilyen ener-
giaforrást! Vegyél magadhoz 
egy könyvet, menj ki a parkba, 
és pihenj. olyan sok mindent meg-
tehetsz, amelyhez nincs szükség 
energiaforrásra.

élJ FAmeNteseN!
íme, néhány módszer a famente-
sítésre otthonodban:
 Cseréld le a papírszalvétát szövet 
szalvétára.
 Cseréld le a papírtörlőket mos-
ható, újrafelhasználható törlőkre.
 Használj 100 százalékban újra-
hasznosított WC-papírt.
 olvass könyveket, folyóiratokat 
és újságokat a helyi könyvtárból. 
 Jegyzeteket készíthetsz digitális 
eszközön papír helyett. 

kerülD az egyszer 
hAszNálAtos CsomAgolást!
Vásárolj csészéket és tárolódo-
bozokat az ételek és italok csoma-
golására, az egyszeri csomagolás 
használata helyett. 
Kövesd ezeket a rendkívül egyszerű 
tippeket egy tisztább, élhetőbb kör-
nyezetért. 

CserélD KI Az elDoBhAtó 
elemeKet!
Amennyiben lehetséges, cseréld ki 
az eldobható termékeket újrafel-
használható termékekre. 
Cseréld le az eldobható borotvákat, 
a papírtörölközőket, a szalvétákat, 
a kávészűrőket, elemeket stb. új-
rafelhasználható lehetőségekre. Ez 
csökkenti a hulladék mennyiségét, 
és így havonta sokkal kevesebb ke-
letkezik.

Megteheted a lépéseket a hulladékmentesebb 
életmód megteremtése érdekében. A hulladék 
csökkentése az egyik ilyen lépés. A szemét óriási 
problémát jelent kultúránkban, hiszen felhasz-
nálja a bolygó erőforrásait. 
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zöLD VonALHíREK

#hírek
a ProfI brIngás reménykeDIk
Bízik az országúti kerékpárviadalok nyári újraindulásában 
Valter Attila, a CCC World Tour-csapatának versenyzője. A 21 
éves bringás az M1 aktuális csatornának adott interjúban 
kifejtette: a dinamikusan változó helyzetben egy héttel ko-
rábban még kicsit pesszimistább volt, most már kissé biza-
kodóbb. „Remélem, hogy a nyáron már el tudunk kezdeni 
versenyezni, és hogy a Tour de France-ot nem nagyon kell 
eltolni, legfeljebb egy, két vagy három héttel” – utalt a 
tervek szerint június 27-én rajtoló francia körversenyre. 
Valter az MTI szerint hangsúlyozta: első éves profiként 
nem szeretné kihagyni az ilyenkor megszerzendő 
fontos tapasztalatokat. 

hatalmas Pénzeket buktak a 
VIlág leggazDagabbjaI

A világ száz leggazdagabb emberének a vagyona 
408 milliárd dollárral apadt február-márciusban a ko-

ronavírus hatásaként. A Forbes magazinhoz hasonló 
profilú sanghaji Hurun Report című kínai havilap szá-

mításai szerint a legnagyobb vesztes Bernard Arnault, a 
francia LVMH luxusipari társaság elnök-vezérigazgatója, 

aki 30 milliárd dollárral lett szegényebb, vagyona a január 
végi 107 milliárd dollárról 77 milliárd dollárra olvadt. A világ 

tíz leggazdagabb emberének együttes vagyona két hónap 
alatt mintegy 125 milliárd dollárral lett kisebb. Sok milliárd 

dollárt bukott Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft) és 
Warren Buffett (Berkshire Hathaway).

Az oNlINe segít, Nem mArADsz  
sport NélKül!
online mozgáskampányt indított a Magyar 
Diáksport Szövetség (MDSz), amely a saját 
közösségi médiacsatornáin napi rendsze-
rességű edzéseket, otthoni környezetben vé-
gezhető sportolással kapcsolatos ötleteket 
és inspiráló videókat, posztokat tesz közzé. 
A szervezet célja, hogy a koronavírus-
járvány miatt bevezetett otthoni oktatás 
jelentette új helyzetben motiválja a fia-
talokat, és napi testmozgásra buzdítsa 
őket. A program élsportolókat, közéleti 
személyiségeket, influenszereket, 
testnevelőket, edzőket és egyetemi 
hallgatókat fog össze. 
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neymar kemény krItIkát kaPott
A minden idők legjobb futballistái között számon tartott 
brazil zico szerint honfitársának, a Paris Saint-Ger-
mainben játszó neymarnak profibbnak kell lennie, 
olyannak, mint amilyen Messi és Ronaldo. A 67 éves 
volt középpályás – aki hosszú éveken át edzősködött 
is – azt mondta a brazil nemzeti együttes jelenlegi ka-
pitányáról, hogy példát kell vennie az argentin Lionel 
Messiről és a portugál Cristiano Ronaldóról, „akik a 
futballért élnek”. „nagyon szeretem neymart, igazán 
tetszik, amit csinál. Hihetetlen a játékstílusa, de 
még hiányzik nála a tökéletes professzionalizmus. 
Sok gondolata van, ami elvonja a figyelmét” – idézi 
zicót az olasz La Gazzetta Dello Sport. 

szABályFelIsmerő 
aPPot aDott kI az Itf

Szabályismertető applikációt adott ki 
a nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF). 

A telefonon, tableten és okostévén fut-
tatható újdonság az általános előírá-

soktól a ritka vétségekig tartalmazza a 
sportág főbb tudnivalóit. „Ez a fejlesztés 

kulcsfontosságú eszköz a jelenlegi sza-
bályzat megismertetésére a teniszezők sok 

milliós táborának” – olvasható az ITF állás-
foglalása az insidethegames.biz portál hétfői 

hírlevelében. Az ingyenesen letölthető al-
kalmazás a strand- és a kerekesszékes tenisz 

előírásait is magában foglalja.

NőI vezetőJe vAN A 
BerNI hoKICsApAtNAK

Florence Schelling személyében női 
sportigazgatója lett a berni jégkorong-

csapatnak, a férfi hoki históriájában 
először – írta szerdán az SRF.ch portál, 

amit az MTI idézett. A 31 éves Schelling 
a svájci női válogatott kapusa volt, leg-

nagyobb sikerét a 2014-es szocsi olimpián 
érte el, ahol együttesével bronzérmes lett. 

Pályafutása alatt négy téli olimpián és 11 vi-
lágbajnokságon védett. 2018-ban hagyott fel 

a játékkal, majd a női 18 évesek válogatottjánál 
dolgozott edzőként, amellett televíziós szakér-

tőként is tevékenykedett.
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EGéSzSéGKéP 

ételek rosttartalma
(100 grammban)

Frissítő lábápoló krém korzikai 
cédrát kivonattal és mentollal

Instant
felfrissülés
a lábaknak
Hidratál, hűsít, nyugtat.

Servier Hungária Kft.  | 1062 Budapest, Váci út 1–3. | Telefon: +36 1 238 7799 | Fax: +36 1 238 796620
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Dermokozmetikum, kapható 
a gyógyszertárakban.

Servier Hungária Kft.
1062 Budapest, Váci út 1-3.
Telefon: 1-238-7799  |  Fax: 1-238-7966
www.visszertabletta.hu

*Forrás: IQVIA Pharmatrend 12/2019 országos adatok; időszak: 
2019 teljes év; mérőszám: eladott dobozszám; Detralex

Tisztított, mikronizált fl avonoid frakció hatóanyag tartalmú gyógyszer.
Vény nélkül kapható a gyógyszertárakban.20
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Könnyű lábak
Visszeres panaszok ellen

Egyedi, természetes fl avonoid komplex

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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bab manDula aVokáDó málna

guaVa zölD- 
borsó

kIwI brokkolI 

NArANCs kelkáPoszta barna rIzs zabPehely

16 
gramm

5 
gramm

2,4 
gramm

12 
gramm

5 
gramm

2 
gramm

7 
gramm

3 
gramm

1,8 
gramm

6 
gramm

2,6 
gramm

1,7 
gramm
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Csökkent stressztűrő képesség

szívdobogásérzés

IzomgörCs

Fáradtság

Magnéziumhiány

kezelésére és megelőzésére 

A legmagasabb magnéziumtartalom 
filmtablettánként*
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A Magnézium Béres 375 mg+B6 filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer. 
Gyártja és forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4. I www.beres.hu

* A Magnézium Béres 375 mg + B6 filmtabletta a vény nélkül kapható gyógyszerek között adagolási egységenként a legmagasabb  
magnéziumtartalmú gyógyszer, amelynek a javasolt napi adagja 1 filmtabletta. (OGYÉI Gyógyszer-adatbázis, ATC: A12CC, 2020.04.07. dátum).

A csökkent stressztűrő képesség, fáradtság, izomgörcs, szívdobogásérzés tünetek együttes előfordulása magnéziumhiányra utalhat.

A kOCkáZATOkRól És A MEllÉkhATásOkRól OlVAssA El A BETEGTájÉkOZTATóT, 

VAGY kÉRdEZZE MEG kEZElőORVOsáT, GYóGYsZERÉsZÉT.
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