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Kedves Olvasónk!
Az augusztus a szívószálmentes hónap. 2017-ben, becslések
szerint az amerikaiak napi 500 millió műanyag szívószálat dobtak
el. Ha ez a riasztó sebesség folytatódik, 2050-ig az óceánban több
műanyag lesz, mint hal. De mit tehetünk egyéni szinten?
Mindig is a lelkemen viseltem a szemétkérdést. Tényleg igyekszem
a minimálisra csökkenteni az ökológiai lábnyomomat. Kiegészítem
ezt azzal, hogy nem használok többé szívószálat. Nem könnyű odafigyelni erre, tudom. De talán kezdhetnénk egy 30 napos szívószálmentes kihívással, vagy egyszerűen csak hajtsunk végre egy kisebb
változtatást, amely jobban megfelel a környezetnek: próbáljunk ki
újrafelhasználható szívószálakat, amelyek rozsdamentes acélból,
üvegből, szilikonból vagy bambuszból készültek. Az ezzel kapcsolatos cikkünket elolvashatjátok Zöld vonal rovatunkban.
Ne feledjük! Minden változás pozitív hozzájárulás a bolygónk és az
emberek egészségét illetően.

Kellemes olvasást kívánunk!
Üdvözlettel,

Fésűs Veronika
Főszerkesztő
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A jótékony
masszázs
A futás olcsó, ugyanakkor megterhelő sport
is lehet. Ha hetente többször futsz, akkor
előfordulhat, hogy téged is megérintett már a
sérülés szele. Sok mindent megtehetsz, hogy
megkönnyebbülést nyújts a testednek – ezek
közé tartozik a masszázs. Ebben a cikkben
bemutatom a masszázs előnyeit és a különféle
masszázstípusokat, amelyek kiválóan regenerálják a futókat.
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Fésűs Veronika főszerkesztő,
sportfejlesztési mentor írása

Először is vizsgáljuk
meg az előnyöket



Segít a mikroszakadások regenerációjában
A
nagy
ellenállással
végzett
izommunka következtében kialakulhatnak az úgynevezett mikroszakadások. Ez riasztónak tűnhet, ám
ez egy természetes folyamat része,
amely abban segít, hogy az izmok
erősebbé váljanak. Ez általában olyan
állapotot eredményez, amelyet késleltetett kezdeti izomfájdalomnak
vagy DOMS-nak hívnak.
A megfelelő időzítés mellett (amint
azt később meglátjuk) a jó masszázs
segíthet csökkenteni vagy akár megakadályozni ezt az izomfájdalmat –
mindaddig, amíg a megfelelő mas�százstechnikát alkalmazzák.

a Három leghatékonyabb mas�százstípus a futók
számára
 Mélyszöveti masszázs
A mélyszöveti masszázs, amint a neve
is sugallja, egy erősebb masszázstechnika, mint a többi masszázs. Az
ilyen típusú masszázs az izmok és a
környező szövetek mélyebb rétegeibe
hatolva fejti ki áldásos hatását. A
mélyszöveti masszázs akkor ajánlott,
ha a test bizonyos részein fájdalmakat
tapasztalsz; például a térdet körülvevő izmokban. Célzott nyomás
alkalmazása a problémás területre segítheti a feszültség feloldását.
 ART technika
Az ART masszázs (Active Release
Technique) javítja a szövet rugalmasságát
azáltal, hogy a kezelő csak annyi nyomást
gyakorol egy bizonyos pontra, amennyi
szükség van a tapadások feloldására. Ezt
a technikát lehet a legjobban egy adott
sérülés kezelésére használni, különösen
akkor, ha a hegszövet befolyásolhatja a
test gyógyulási képességét.



„Kiüríti”
a tejsavat
Amikor növeled az edzés men�nyiségét, fájdalmat és fáradtságot tapasztalhatsz – ezt a kellemetlenséget
gyakran a tejsav felhalmozódása
okozza az izmokban. Ha figyelmen
kívül hagyjuk, a tejsav-felhalmozódás
a szövetek rövidüléséhez vezethet. A
masszázs javíthatja ezen a területen
a véráramlást. Valójában ez az egyik
leghatékonyabb
és
leggyorsabb
módszer az izmok helyreállításának
felgyorsítására.

 Svédmasszázs
A svédmasszázs a fiziológiai hatásokra
épít, enyhíti az izomfeszültséget és javítja
a bőr, a keringés és a nyirokrendszer állapotát, ugyanakkor fokozza a teljesítőképességet. Ez a fajta masszázs segíthet
csökkenteni az izomfeszültséget, és
csökkenti a stressz szintjét.

Ne alkalmazzuk a svédmasszázst heti két alkalomnál többször, mert
izomlázhoz, fáradtsághoz
vezethet. Igénybe vehetünk
úgynevezett részmasszázst
is, ami 30 perc, és naponta
ismételhető.
Milyen gyakran és
mennyi masszázst
igényelsz?

A válasz rajtad múlik. Ez az edzésintenzitástól és a költségvetésedtől
is függ. De általánosságban: minél
többet edzel, annál gyakrabban
érdemes alkalmaznod. Ha hetente
háromszor-négyszer edzel, akkor
havonta egy masszázs mindenképpen ajánlott.
 A megfelelő idő kiválasztása
A masszázs egy-két nappal a kemény
edzés vagy verseny után a legideálisabb. Ez elég idő ahhoz, hogy bármilyen izomfájdalom vagy egyéb
fájdalom
csillapodjon.
Ugyanígy
verseny előtt két-három nappal
ütemezd be a masszázst. Javaslom,
hogy konzultálj mozgásterapeutával.
Segíthet azonosítani a problémákat, és
rögzíteni azokat a mozgási mintákat,
amelyek elsősorban a fájdalom okozói
lehetnek.



Javítja a keringési
rendszert
A masszázs növeli a keringési
rendszer hatékonyságát, amely felelős a
tápanyagok felszívódásáért, a megfelelő oxigénszállításért és sejtszinten
a méreganyagok eltávolításáért. Minél
gyorsabb és hatékonyabb a keringési
rendszer, annál gyorsabban regenerálódsz.

www.vitalmagazin.hu
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Sportcipő
=
futócipő?

A kérdés felvetése már sejteni
engedi, hogy nem egyértelmű az
azonosság, vagyis éppen, hogy nem
tehető egyenlőségjel a kettő közé.
Leegyszerűsítve azt mondhatjuk,
hogy minden futócipő sportcipő, de
nem minden sportcipő futócipő.
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Dr. Csisztu Attila ironman, edző írása
Az igencsak széles cipőválaszték, valamint a sokszor
megtévesztően hasonló külső szín és formavilág, és
sajnos a gyakran tapasztalható hibás feliratok az üzletekben igencsak megnehezítik a választást. Különösképpen, ha nem is vagyunk tisztában azzal, hogy milyen
mozgásformához melyiket válasszuk, és egyáltalán
miért is azt.

Miért egyik, miért másik?

Alapvetően határozzák meg a választást a mozgásformák és az ezek eredményeként fellépő – a testet
érintő – terhelések közötti különbség. Emiatt a lábbelik
párnázottsága, rugalmassága, szellőzése, súlya eltérő.
Párnázottság
Futás közben a talajfogás (becsapódás) során egyenetlen
terhelés éri a testet: akár sarokra, akár talpközépre, vagy
épp a talp elülső párnáira történik az érkezés, a testsúly
négy-ötszörösének megfelelő erőbehatás terhelődik
a lábakra, ott is elsősorban a lábfejre, talpra, achillesre,
bokára és onnan vezetődik át és oszlik el a test többi
részére.

Gyaloglás vagy más sporttevékenység során egyenletesebb
a terhelés, és általában kisebb
mértékű, egy-kétszerese a
testsúlynak.
Ennek megfelelően a futócipők párnázottsága, ütéscsillapító rétegei sokkal komolyabb védelmet kell,
hogy nyújtsanak. Ha tehát egy „sima” sportcipőben
futunk, komolyan kockáztatjuk egy sérülés kialakulását.
Fontos, hogy kellő stabilitással is rendelkezzen
mindkettő, ám a fent leírt terheléskülönbség miatt a
futócipőnek ebben is magasabb szinten kell megfelelnie.

talpon.
Sarokmagasság
Pontosabban nem egyszerűen a sarok magassága,
hanem az ún. „drop”, vagyis a sarok és a talprész vastagsága közötti esés tekintetében is jellemző az eltérés.
Míg a futócipők többségénél jellemzően van jelentős
mértékű, addig a sport-fitneszcipők esetében ez elenyésző. (Bár tudnivaló, hogy például a minimalista cipőknél, illetve az ún. „Pose-method” stílusban futók által
használtaknál ez nem jellemző!)
Szellőzés
Sem a futó, sem az egyéb sportcipő nem nélkülözheti
a megfelelő szellőzést. A különbség talán ebben a jellemzőben a legkisebb, a futás során általában fellépő
nagyobb hőtermelés miatt a futócipők szellőzésének kialakítására nagyobb figyelmet fordítanak a gyártók.
Súly
A sport-fitneszcipők általánosságban nagyobb súlyúak,
ugyanakkor a futócipőknél ezt erőteljesen árnyalja, hogy
milyen területen – terep, beton, rekortán –, milyen feladatra – edzés, verseny – kerül bevetésre a lábbeli.
Tartósság–ár:
A speciális technológiák miatt a futócipők általánosságban magasabb árkategóriát képviselnek. Tartósságukat tekintve – figyelemmel arra, hogy a használó
testsúlya, mozgási stílusa, esetleg tartáshibája ezt befolyásolja – megállapítható, hogy a futócipők általában
800-1000 km használatot bírnak, míg a sport-fitneszcipők ettől jóval többet, és a mozgásforma eltérése
miatt az intenzitást is figyelembe véve hónapokban
mérve is tartósabbak lehetnek.
Mindezek alapján, még ha nem is könnyű sokszor eligazodni a boltok polcain felsorakoztatott cipők között,
érdemes a fenti szempontokat mérlegelve vásárolni,
esetleg szaküzletben, hozzáértő eladóktól, vagy edzőtől
tanácsot kérni.
Sok későbbi problémától, sérüléstől óvhatjuk meg magunkat ezáltal. Mert ne feledjük, a sport az egészségről
kell, hogy szóljon!

Rugalmasság
Mindkét csoportba tartozó cipő kell, hogy rugalmas legyen,
de a futáshoz készítettek esetében a talprész a szerkezetének felépítése miatt eltér a sportcipőkétől. Vagy
a talp első részén vagy a talp középrészén rugalmas
(ez a futó stílusához igazodik), a sarokrész merevebb.
A sport-, fitnesz- vagy gyaloglócipők nagyobb rugalmasságot kell, hogy biztosítsanak a lábnak a teljes

www.vitalmagazin.hu
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Futó- és
fitneszcipők
Mielőtt
bármilyen
döntést
hoznál arról, hogy milyen cipőt
vásárolj, határozd meg azt a
tevékenységet, amire használni
szeretnéd. Futni, edzeni vagy
sétálni szeretnél? A megfelelő
cipő használata elengedhetetlen
a helyes testtartáshoz és a test
természetes mozgásának fenntartásához. Nézzük, milyen lehetőségek közül választhatunk.

Nike React Infinity
Run Flyknit Premium
női futócipő
A pókhálóra emlékeztető szálakból, forradalmi technológiával
készült cipő extrém könnyű,
vékony és rendkívül erős. Ennek
köszönhetően tökéletesen illeszkedik a futó lábára.
www.top4running.hu

Nike Quest 2 női futócipő
A Nike Quest 2 egyesíti a technikai megjelenést az ultra lélegző felső felülettel és
könnyű hálóval. A középtalp könnyű, rugalmas párnázással van ellátva.
www.nike.com

Saucony Everun Omni
15 női futócipő
Azoknak, akiknek laposabb a lábboltozatuk, és lábfejük befelé dől, segít,
ezenkívül külön tartást biztosít a
pronálás elleni stabilizáló.
Ajánlott lábtípus: neutrális (normál)
és pronáló (lapos) láb.
Ajánlott talaj: aszfalt vagy egyéb
kemény talaj.
www.vitalclubsportaruhaz.hu
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Reebok Flexagon
Force női edzőcipő
Legyen szó edzésről vagy
sétáról, ez az edzőcipő mindkettőben támogat. Különösen
puha, lágy középtalpuk van,
amely kiterjeszti a láb teljes
hosszát, így a lehető legkényelmesebb érzést nyújtja. Rugalmas gumi található az elülső
részben és a sarokban a tapadás
és a tartósság érdekében.
www.bike24.com

Reebok R Crossfit
Nano 8.0
Az egyik legjobb crossfit-edzőcipő
egyenesen a Reeboktól. A Crossfit
Nano 8.0 remekül találta meg az
egyensúlyt a kényelem és funkció
tekintetében. A mesh felsőrész jól
szellőzik és a Flexweave extra réteggel és párnázott sarokrésszel
stabil tartást ad lábfejednek, legyen
szó súlyemelésről, kötélmászásról
vagy sprintről.
www.sportfactory.hu

Under Armour UA
W Hovr Rise

Légy az edzőtermek királynője!
A könnyű, kopásálló 3D nyomtatással készült kompressziós
hálónak köszönhetően a bevitt
energia visszatérül, és a légáteresztés is biztosított. Teljes
gumi talpa a fokozott többirányú tapadást és tartósságot
hivatott biztosítani.
www.sportfactory.hu

www.vitalmagazin.hu
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2020 fitnesztrendjei
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A 2020-as év már eddig is sok változást és előre
nehezen megjósolható fordulatot hozott, melyek a
fitnesz ipart sem hagyták érintetlenül. A világban
bekövetkező változások a legtöbb ember sportolási
szokásait is befolyásolták, minek eredményeként
teljesen új vagy már korábban feltörekvő trendek
nyertek teret a tömegsportban és a fitneszben
egyaránt. A következő időszak legnépszerűbb fitneszirányzatait mutatom be.

 HIIT
A rövid, pörgős (aktív) és pihenő
(passzív)
szakaszokat
ötvöző,
magas intenzitású intervallumedzés
népszerűsége világszinten is töretlen. Mellette szól, hogy nem kell
feltétlenül zsúfolt, nagy látogatottságú fitneszterembe elmenned,
mert akár a nappaliban is elvégezheted fél óra alatt.
Több tucat tudományos
kutatás bizonyítja, hogy a
HIIT nem csak a szervezet
aerob és anaerob kapacitását fejleszti, és az inzulinérzékenységet segíti,
de minden más edzéstípusnál sokkal hatékonyabb
zsírégető módszer.
Ennek oka, hogy a mozgás alatt
megemelkedett tejsavszint fokozza
annak a növekedési hormonnak a
kibocsátását, amely az öregedési
folyamatok lassítása mellett az
edzést követő kalóriaégetésért is
felel.

Horváth Tünde fitneszedző,
a MeTime stúdió
tulajdonosának írása

Egyedülálló
mozgásformák
Az idei év legkeresettebb mozgásformái a személyi edzés, a HIITedzés, a funkcionális edzések és a
köredzések. Közös pont ezekben az
edzésformákban, hogy elkerülhetők
a zsúfolt nagy fitnesztermek és az
ott használt gépek, eszközök.
 Személyi edzés
A személyi edzés és a privát
edzések a sportolni vágyók
körében a legnagyobb népszerűségnek
örvendenek.
Ez nem is meglepő, hiszen már

nemcsak a nagy fitneszklubokban
elérhető ez a szolgáltatás, hanem
privát, személyi edzésekre kialakított stúdiókban, vagy akár online,
az otthonunkban is tudunk személyi
edzőnkkel tornázni.

Ez a profi személyi
edzővel végzett, testreszabott és biztonságos
edzésforma csökkenti
az emberi érintkezést,
emellett hatékonyságában kiemelkedő az
egyéni preferenciák
figyelembe vétele miatt.

 Funkcionális edzés
A funkcionális edzés lényege,
hogy helyreállítsa a test rendkívül
fontos adaptációs képességét,
miközben testünket és izmainkat
felkészíti a mindennapi élet kihívásaira.
Mivel ennél a mozgásformánál egy
egységes egészként tekintünk a
testre a gyakorlatok és az edzéstervezés során is, a jobb izomegyensúly és a stabilitás, vagyis a
mozdulatok kontrollja és a helyes
testtartás megőrzése is javulni fog.
Így tehát szó sem lehet gépeken
végzett
izolált
mozgásokról,
sokkal inkább a kiegyensúlyozott,
stabil és terhelhető teljes izomzat
kialakítása a cél. Saját testsúlyos
gyakorlatokat vagy egyszerűbb
funkcionális eszközöket használva
egy jó személyi edzővel, itt is elkerülhető a tömeges, kollektív
testedzés.

www.vitalmagazin.hu
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 Köredzések
Ez az edzésforma is népszerűbb
lett az edzőtermekben és a
személyi edzéseken is. A köredzés
során több gyakorlatot kapcsolunk
össze, amelyeket folyamatosan,
szünet nélkül végzünk. Ez kb. 6-8
gyakorlatot jelent, és az utolsó gyakorlat után tarthatsz némi pihenőt.
A gyakorlatokat sokféleképpen
össze lehet rakni, akár izomcsoportok szerint vagy intenzitás
szerint váltogatva.

Ez a mozgásforma azért
egyre közkedveltebb,
mert az intenzitása nagy,
így több kalóriát égetsz
el egy edzés során,
ráadásul hely- és eszközigénye is kicsi, így privát
edzésnek is kiváló.
Prémium, komplex,
egészségközpontú
 Boutique fitneszstúdió
Ez Európában igen népszerű
trend, ebben az évben pedig hazánkban is az egyik kedvenc helye
lett azoknak, akik prémium körülmények között, és kiváló szakemberekkel együttműködve szeretnék
egészségesebbé tenni jelenlegi
életmódjukat.
Jellegzetessége,
hogy itt egy helyen találod meg a
teljesen személyre szabott életmódváltásod receptjét. Itt tudsz
együtt edzeni vagy akár regenerálódni a stúdió személyi edzőjével,
és itt állít össze számodra a stúdió
táplálkozási
szakembere
egy
egyedi, egészséges étrendet. Népszerűségét a biztonságos, privát
edzések jó hangulata és az összehangolt munka eredményeként bekövetkező egészséges és látványos
fejlődés adja.
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 Kiscsoportos személyi
edzés
Népszerűek a néhány fős csoportos
személyi edzések is, amelyek egy
baráti társaságra vagy családra
hangolt kiscsoportos órák. Előnye,
hogy megvan a társaság érzése,
a csapat húzóereje, vagy akár a
családi minőségi időtöltés az edzés
során is, mellette mégis kerülni
tudod az idegenekkel való érintkezést. Gondolj akár egy korábban
említett köredzésre vagy HIIT-tréningre, amit egy kis boutique fitneszstúdióban, a barátaid körében
pörgetsz le! Igazi feltöltődést adó
élmény! Kivel próbálnál ki egy ilyet?

szítők, a különböző életmódbeli
beavatkozások tovább segíthetik a
pozitív testképünk elérését.
 A mozgás, mint „gyógyszer”
Ennek a globális kezdeményezésnek a jótékony hatásait már
hazánkban is megfigyelhetjük. A folyamat lényege, hogy az elsődleges
egészségügyi
ellátást
nyújtó
orvosok és más egészségügyi
szolgáltatók a fizikai aktivitásra a
kezelés kulcsfontosságú részeként
tekintenek. Egy-egy beavatkozás

vagy gyógykezelés után a pácienseket mozgásra ösztönzik, illetve
a megfelelő rekreációs vagy sportszakemberhez irányítják. A gyógyulási folyamatban segíthetnek
a regenerációs mozgások vagy a
gerincet jótékonyan átmozgató
tornák.
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.

 Egészség- és wellnesscoaching
Az egészség- és wellness-tanácsadás a magatartástudományt
építi be az egészségfejlesztő programokba, ezáltal nemcsak a gondolkodásmód formálására terjed
ki, de a célkitűzések és az ahhoz
tartozó iránymutatás is része. Értékeidre, szükségleteidre, valamint
rövid és hosszú távú céljaidra
alapozva mutat viselkedésváltást
előidéző stratégiákat.

Kedvenc
motivátoraink
 Fogyást elősegítő
edzések
Napjainkban is a legnépszerűbb
motiváció a testmozgás rendszeres beiktatására a fogyás iránti
vágy. Sokan tapasztalhatják, hogy a
korábbi mozgásszegény életmódról
váltva súlycsökkenést hozhat
egy rendszeres, fokozatos terhelést
adó
sporttevékenység.
Hos�szútávon azonban
akkor
fenntartható a tartós és
egészséges fogyás,
ha az helyes táplálkozással és a megfelelő típusú
és mértékű mozgás megválasztásával párosul. A táplálékkiegé-

www.vitalmagazin.hu
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A személyi edzés
a bizalomról szól

8 éve foglalkozom személyi és csoportos edzések tartásával.
A vendégemnek éreznie kell, hogy támogatást kap abban, amit el akar
érni. Tudnia kell, hogy megbízhat bennem, hogy felmértem a képességeit,
szintjét, hogy értem a dolgom. El kell fogadnia, hogy ez egy folyamat, ami
csak mindkét fél 100 százalékos odaadásával működik.
16
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Nagy Dániel személyi edző írása
Bizonyos szempontból soha nem
tekintettem erre munkaként, hiszen
ez a szenvedélyem, ez a hobbim, és
ez a kiteljesedésem egyik sarokköve.
Bizonyos szempontból mégis munkahelyként, munkaként tekintek rá.
A Testnevelési Egyetemen végeztem
testnevelő tanárként, számtalan
képzésen,
workshopon
vettem
részt, sok időt, energiát fektettem
bele, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsam a vendégeimnek.
Gyakran 10-12 órát töltök a teremben, edzéseket tartok, edzésterveket írok, kommunikálok a vendégeimmel, háttérmunkát végzek,
kezelem a felületeimet a világhálón.
Ezért is gondolom úgy, hogy ez
egy teljes állás, ami teljes embert
kíván, ha egy szintet akarok hozni.
Számtalan személyi edző van manapság, nagyok a szakmai, emberi
különbségek, de ez így van rendjén.

Mindenki a kvalitásának
megfelelően tevékenykedik

Tudom, hogy az embereknek az ár
meghatározó. Mégis azt gondolom,

hogy egy minőségi, lelkiismeretes
szolgáltatás díját el kell kérni. Törekedni kell arra, hogy az ügyfélnek
nagy értéket adjunk, a vártnál
többet,
minden
szempontból.
Minden egyes edzésen éreznie kell,
hogy ő a legfontosabb.

Nem ígérek hamis
dolgokat
Minden esetben közlöm a jót és a
kevésbé jó, nehezebb dolgokat is. Tudatosítom a vendégemmel, hogy az
edzés csupán egy része a folyamatnak.
Ott van az életmód, a pihenés, a táplálkozás, a hidratálás és sok más fontos
dolog.

Szoktam mondani,
hogy a „csodák”
a két edzés közti
időben
történnek.
Természetesen szabályokat is
hozok, amelyek érintik a lemondási
határidőket, fizetési módokat, idő-

pontokat, a bérletek érvényességét.
Ezt mindenkor a folyamat elején
ismertetem, sok más egyéb betartandó információval.
Nincsenek random
edzéseim,
tervek alapján dolgozom. Nem váltogatjuk naponta a metódust, nem
használunk egyszerre sok eszközt.

Az edzések tartása
során
oktatni szeretek

Távol áll tőlem az, hogy egy feladatsort felírok a táblára, majd
leülök és beszélgetek mással.
Én vagyok a saját cégem, a saját
cégem hírnevével játszanék. Viszonylag szűk a jobbak köre,
hamar elterjedne. Meg egyébként
sem. Azt nyújtom, amit fordított
esetben én is kapni szeretnék. A
vendégeimre nem darabszámként
tekintek. Ők tanulni, fejlődni, változtatni jönnek hozzám, ezért a
lehető legjobb szolgáltatást érdemlik. Azt gondolom, hogy ha
valaki teljes odaadással végzi a
dolgát, hiteles fizikailag és elméletben is, a saját maga fejlesztésével van elfoglalva, nyert ügye
van. Az emberek ajánlani fogják.

www.vitalmagazin.hu
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Jógával a migrénes
fejfájás ellen
2. rész

A migrénes fejfájás sajnos
nagyon sok embert érintő
probléma, és napjainkban már
nemcsak a nőket kínozza, hanem
a férfiakat is. Pont ezért, mert sok
ember érintett, folytatjuk ezt a témát
ebben a hónapban is.
Figeczky Emese tradicionális hathajóga-oktató írása
A migrén görcsös fejfájással jár, amit az agyi erekben keletkező nyomás okoz. Van néhány könnyű jógagyakorlat
arra, hogyan csökkentsük a vérnyomást, és ezzel csillapítjuk a migrént is.
Adhó mukha vírászana hengerpárnával
Helyezkedjünk el vírászanában, ami abból áll, hogy a
térdekre támaszkodunk, a lábak csípőszéles terpeszben
vannak. Kézzel hátranyúlunk a vádlihoz és elkezdjük
kifelé forgatni, majd beülünk a lábszárak közé. Az ülőcsontok a talajra érkeznek, vagy ha nem érnek le, akkor
tegyél alájuk egy takarót. Belégzésre a karokat emeld a
fül mellé, nyújtózz meg, majd hajolj előre. A hengerpárnát
tedd a könyök és az alkar alá, ezzel megtámasztva. Pihenj
ebben 30-60 másodpercig.
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Adho mukha szukhászana székkel
Szükséged lesz egy székre. Helyezkedj el a talajon laza,
keresztezett lábú ülésben. A szék legyen a törzsed jobb
oldala mellett, majd belégzésre nyújtózz meg a karokkal
a fül mellett, kilégzésre fordulj a szék irányába és az alkarokat simítsd egymásra a szék ülőfelületén és engedd
rá a homlokodat az alkarra. Pihenj meg benne 1-2 percig.
Majd cseréld meg a lábkeresztezést, és úgy is vedd fel a
pozíciót.
Pascsimottánászana hengerpárnával
Helyezkedj el nyújtott lábú ülésben a talajon, húzd ki az
ülőcsontok alól a farizmokat, egyenesítsd ki a hátad, húzd
hátra és lefelé a vállakat és emeld a mellkast. Legyen a
törzsben egy kétirányú nyújtózás, az ülőcsontokon át
lefelé, a fejtetőn át felfelé nyújtózz. Belégzéssel nyújtózz
meg a karokkal a fülek mellett, kilégzéssel hajolj előre a
lábak irányába. Helyezd a hengerpárnát a lábszáradra, és
ezen pihentesd meg a könyököt és az alkart. Maradj így,
és lazíts ebben a tartásban 30 másodpercig.
Janu sirsaszana hengerpárnával
Itt is nyújtott lábú ülésből indulunk ki, majd a jobb lábat
hajlítjuk, kibillentjük jobbra a térdet, és a jobb talpat a bal
comb tövéhez toljuk. Ha nem tudod a combtőhöz tenni a
talpat, akkor tedd egy kicsit távolabb a medencétől, akár
a lábszárhoz. A lényeg, hogy ne az ízülethez told a talpad.
A párnát a bal lábszáron keresztbe fektetjük. Belégzésre
megnyújtózunk a karokkal a fülek mellett, kilégzésre előre
hajolunk és rátesszük a könyököt és az alkart a
párnára. Benne maradunk 30-60 másodpercig.
Ezt követően belégzésre felegyenesedünk a
törzzsel, megnyújtózunk a karokkal a fülek
mellett és elvégezzük a másik oldalra is.

A következő ászanák az elme
lecsendesítésére szolgálnak,
ami szintén jó szolgálatot tesz
migrén esetén.
Szétu bandha szarvangászana II.
Szükséged van ehhez egy takaróra, egy hengerpárnára és egy téglára. Hanyattfekvésben leszünk,
a talpak a falhoz érnek. A sarkad alá tegyél téglát.
A hengerpárnát hosszában helyezd el a tested alatt
úgy, hogy a lapockától lefelé legyen a hengerpárna, a
vállakat és a fejet ne tartsa a párna. A takarót a vállad
és a fejed alá tedd. A lényeg, hogy a lábakat a téglán
tartsd, a gerincet tartsa a párna, és a legalacsonyabb
helyzetben a vállak és a fejed legyen. Tölts el ebben
3-8 percet.
Praszarita padottanászana falnál, székkel
Álljunk háttal a falnak, körülbelül 1 lábfejnyi távolságra, a lábakat közepes vagy nagyobb terpeszben
helyezzük el, a lábujjak nézzenek előre. A széket
helyezd el magad előtt. Belégzésre emeld a karokat
a füled mellé, nyújtózz a kezeddel és a törzseddel, kilégzésre döntsd előre a törzsed annyira, hogy rá tudd
engedni a könyököd és az alkarod az előtted elhelyezett székre. A cél, hogy a szék támassza a kezet,
az ülőcsontok pedig legyenek a falhoz tolva. Törekszik
hátrafelé a medence, előre a karok. Tölts benne 1
percet.

gerpárnával, a fej alá tehetsz egy kis törülközőt ös�szehajtogatva. A karok lazán pihenjenek meg a törzs
mellett a talajon. Pihenj benne 5-10 percet.
Savászana
Helyezkedj el kényelmesen hanyattfekvésben, a
kezeket pihentesd meg a törzs mellett, fordítsd felfelé
a tenyereket. A lábak legyenek terpeszben, a lábfejek
lazán oldalra billentve. A medence és a lapockák legyenek belesüppedve a talajba. A fejed alá tegyél egy
kis törülközőt összehajtva, hogy meg legyen egy kicsit
emelve a fej. Pihenj ebben 5-10 percet.

Használd ezeket az
ászanákat a migrén különböző szakaszaiban. Légy
türelmes a testeddel, hagyj
neki időt, hogy reagáljon
a gyakorlatokra és regenerálódjon. Jó egészséget
és migrénmentes életet
kívánok!

A következő gyakorlatokat
akkor végezd, ha a migrén
lecsendesedett:

Ardha halászana takaróval és székkel
Helyezkedj el hanyattfekvésben, a takarót helyezd a
lapocka és a fej alatti területre, a széket pedig a fejed
mögé, az ülőfelülettel magad felé fordítva. Először a
térdeket húzd fel a mellkasod irányába, majd a kezekkel és a lábbal lendületet véve emeld meg a medencét, hozd a térdeket a homlokhoz, a tenyereiddel
támaszd meg a derekad két oldalát. A következő lépésben lassan nyújtsd ki a lábakat a plafon irányába,
a tenyerekkel gyere lejjebb, a lapockák irányába és
támaszd velük továbbra is a hátat, a gerinc mentén.
Kilégzés közben a lábakat engedd a fejed mögé, úgy
hogy a térd és a lábszár a szék ülő felületére érkezzen.
Ha meg tudod magad tartani a törzsizmokból, akkor
hozd le a kezed a talajra. A medencével törekedj a
plafon felé, próbáld egyenesíteni a törzsedet. Ha
megy, akkor maradj benne 5 percig és pihenj.
Viparita karani falnál, hengerpárnával
Helyezkedj el hanyattfekvésben úgy a talajon, hogy a
medence a talajon legyen, a lábak legyenek kinyújtva
feltéve a falra. Majd a medencét emeld meg a hen-
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Miért relaxálunk
a jógaóra végén?
A relaxáció az egészség, a vitalitás és az elme megnyugtatásának egyik fontos
eszköze. A jóga gyakorlásának szerves része, mert az ellazult test és elme
fontos a gyakorlás során.
Figeczky Emese tradicionális
hathajóga-oktató írása
Amikor a jógaórák végén fekvő pozícióba érkezünk, hogy relaxáljunk, akkor a jóga nidrá technikáját alkalmazzuk. Ebben
az állapotban a feszültség csökken, az elme tiszta lesz, a
gondolatok erőteljesebbek lesznek. Ez a pszichikai alvás állapota, amikor az ébrenlét és az alvás határán maradunk.
Ez a módszer lehetővé teszi, hogy megismerjük elménket úgy, hogy közben nem végzünk fizikai mozgást.
A tudatunk befogadóképessége teljes lesz, mert az ér-
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zékszerveket kikapcsoljuk, így nem érkeznek ingerek a
külvilág felől. Teljes lesz a relaxáció, mert megvalósul a
fizikai, a mentális és az érzelmi síkon is.

A relaxáció részei

 Előkészítés: test és elme tudatos lazítása.
 Szankalpa: egy elhatározás, pozitív megerősítés,
amit szeretnénk, hogy valóra váljon. Ezt jelen időben
fogalmazzuk meg magunkban egyes szám első személyben, majd háromszor ismételjük magunkban. Így

beágyazódik a tudatalattiba.
 A figyelem körbevezetése a testen: megfigyeljük
a testrészek állapotát és a testérzeteket.
 A légzés tudatosítása: légzésünkre figyelünk.
 Szankalpa: újra ismételjük háromszor a korábban
megfogalmazott megerősítésünket.
 Visszatérés: figyelmünket a külvilág felé irányítjuk.

A relaxáció hatása három szinten
valósul meg
Testi szinten
Hanyattfekvésbe hozzuk testünket, kényelmesen
elhelyezkedünk a talajon. Megfigyeljük a testérzeteinket és elkezdjük ellazítani tudatosan az egész
testet, minden testrészünket. A lazítást a lábujjaktól
a fejtetőig, vagy fordítva végezzük. Ahogy végighaladunk a testrészeken, tudatosan szabadítjuk meg
őket a feszültségektől, azáltal hogy utasítást küldünk
az izmoknak. Ilyenkor meg tudjuk tapasztalni, milyen a
feszült és az ellazult állapot közötti különbség.
Szellemi-mentális szinten
A figyelmünket a fejünkben lévő gondolatokra irányítjuk, felszínre hozzuk a gondolatokat, majd tu-

datosan elengedjük őket. Érzékszerveinket „kikapcsoljuk”, próbálunk kiszakadni a külvilágból. Nem
figyelünk a külső zajokra, hangokra, szemünket csukva
tartjuk, az ízekre és az illatokra se figyelünk és a tapintás is megszűnik. Teljesen visszavonjuk érzékeinket
azok tárgyaitól. Majd a figyelmünket a légzésre irányítjuk, és erre koncentrálunk.
Lelki szinten
Ez a szint a testi érzékelésen túlra vezet, a meditáció
területére. Az ember mintha saját magát kívülről
szemlélné, nem a teste által kapott jelzésekkel azonosítja magát. Ilyenkor a test belsejébe irányítjuk a
figyelmet, a lelki szférák felé, amelyben testünket,
elménket, valamint ezek működését kívülről, mintegy
tanúként szemléljük.
A relaxációnak nagyon sok kedvező hatása van az életünkre: például javul a memóriánk, oldódik a feszültség
a testünkben, jobban tudunk koncentrálni, jobban
alszunk, fejlődik a kreativitásunk és segíti a betegségből
való kigyógyulást, illetve megelőzi a betegségeket.

Használd a relaxációt, és a segítségével élj teljes, boldog életet!

www.vitalmagazin.hu
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A tekintet fontossága,
avagy az elme kikapcsolása
Tudtad, hogy a jógapozíciók gyakorlása során miért olyan fontos a
tekintet? Ha már a pózt tökéletesen
elsajátítottad, akkor újabb kihívást generálhatsz magadnak, ha a
tekintetedre is jobban odafigyelsz.
Többek között a dristi (fókuszpont)
is fontos szerepet játszik a pózok
gyakorlása közben.
Maximovits Anett hatha-,
astanga-, vinyasa- és nőijóga-oktató írása
A dristi jelentése a tekintet rögzítése egy meghatározott pontra. A figyelem egy adott pontra való fókuszálásával ki tudjuk kapcsolni a külvilág történéseit,
így megnyugszik az elménk, amely által egyfajta koncentrált tudatállapothoz juthatunk.

A jóga a tudat hullámzásainak
lecsillapítására törekszik.
Ha a gyakorlások alkalmával
sikerül lecsendesíteni az
elmét, az lassan a mindennapjainkba is be fog szivárogni,
megteremtve ezzel azt a harmóniát, amire mindannyian
vágyunk.
Kilenc hagyományos dristi létezik, de ha nem tudjuk,
hogy merrefelé nézzünk, akkor maradjunk a legalapvetőbb dristinél: nászágrai, azaz nézzünk az orrhegyünkre.
Ha bármelyik irányba nézünk, vagyis fel, le, jobbra vagy
balra, és látjuk a tenyerünket, a lábunkat vagy valamelyik másik testrészünket, akkor nyugodtan arra is
fókuszálhatjuk a tekintetünket, de ne kalandozzon el.
Közben tartsuk ellazítva az arcizmainkat, vagy mosolyogjunk!

www.vitalmagazin.hu
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Izomtömeg-növelés
nőknek
Vajon az a hölgy, aki erős, az
szemmel láthatóan izmos
is? Vajon tud-e egy nő nagy
izomtömeget építeni magára,
és ha igen, akkor miért?

Pálos Attila okleveles
testépítés-fitnesz-szakedző írása

Az aktívan sportoló hölgyeket két csoportra lehet
felosztani. Az egyik csoportba tartozók nagyon
félnek, hogy a sportolástól túl izmosak lesznek, és
igyekeznek megtenni mindent, hogy ez ne történjen
meg. A másik csoportba tartozók pedig megtesznek
és tennének mindent, hogy minél izmosabbak, erősebbek legyenek.
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Testünk hűen tükrözi azt, amit
kitartóan teszünk vele

Ha elhanyagoljuk, nem sportolunk, nem figyelünk oda
az étkezésünkre, túlsúlyosak leszünk, magas testzsírszázalékkal. Ha sokat sportolunk, odafigyelünk az étkezésünkre, életmódunkra, esztétikus vonzó külsőnk
lesz, melyet nőtársaink irigykedve, az „erősebb” nem
képviselői pedig csodálkozó és vágyakozó tekintettel
fognak követni.
Mi az az „apróság”, ami különbséget tesz a férfias és a
nőies megjelenés között?

Az anabolikus hormonok, ezeken belül pedig a tesztoszteron hormon. Ezt a hormont a férfiakban a herék
termelik, ennek mennyiségét sok minden meghatározza.
Életkor, aktivitási szint, táplálkozás, stressz-szint, stb.
A tesztoszteron hatására alakulnak ki a nemi jellegek, a
szőrzet, az izomzat, a szakáll.
Normális esetben a nőkben ennek apró töredéke termelődik, ami esetükben az elsődleges akadály a férfias
külső és izomzat felépítéséhez. Nincs tesztoszteron,
nem is lesz nagy izomtömeg. De mivel minden ember
más, ellenpéldaként megnézhetünk egy alacsony tesztoszteronszintű férfit, aki nőiesebb viselkedésű, sokkal
nehezebben erősíthető is. Egy magasabb tesztoszteronszintű hölgy viszont maszkulinabb megjelenésű,
erősportokban, nehéz atlétikában sokkal sikeresebb lesz.

NÉzzük meg több sportág
női képviselőit!

A jóga, a súlyemelés, a fitnesz és a testépítés nagyon
eltérő sportágak, eltérő edzésmódszerekkel, nagyon különböző testalkatokkal.
 Amíg a jógás tónusos, erős, de nem vastag izomzattal
rendelkezik, egy fitneszmodell már kicsit nagyobb izomtömeggel, alacsony testzsírszázalék miatt szemmel látható,
szépen definiált alkattal lép színpadra. Ezek a hölgyek
50-60 kilogramm között mozognak versenyformában,
mégis a szép forma és alacsony testzsírszázalék miatt
tűnnek „nagynak”.
 A súlyemelőnél nem az emberi test esztétikumának
bemutatása, hanem a teljesítmény számít. Általában robusztusabb alkatúak, de hatalmas erőkifejtésre képesek
(például testsúlyuk kétszeresét emelik a fejük fölé).
 A testépítő nők a doppingszerben bevitt anabolikus
hormonok, valamint az edzésmódszereik hatására irreálisan nagy izomtömeggel rendelkeznek alacsony testzsírszázalék mellett.
Nagyon eltérő edzésmódszerek, melyek hatásai visszaköszönnek a sportoló alkatán.
Nagy ellenállással szemben végzett erőedzések (rövid
izomfeszülési idő) hatására az izomzat keresztmetszete
(és nem az izomsejtek száma) nőni fog abban az esetben,
ha megfelelő anabolikushormon-mennyiség áll rendelkezésünkre mellette, és étrendünk ennek a célnak alárendelve van összeállítva. Ha ezek nem adottak, ez nem
fog megvalósulni. Tehát ha a kedves olvasó ezeknek a
feltételeknek nem tesz eleget, nem kell félnie attól, hogy
túlságosan izmos lesz.
Miért jó, ha a hölgyek is megismerkednek
a rendszeres, súlyzós edzésekkel, a
testépítő termek hangulatával?
 Jobb tartás, szép, tónusos izomzat, definiáltság, magabiztosság, javul a szív- és
érrendszer állapota, ismerkedési lehetőség
hasonló érdeklődésű férfiakkal.

www.vitalmagazin.hu
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Tippek a
kutyával való
utazáshoz
Mindannyian szeretünk utazni, de
ha van egy kutyánk, az komolyabb
szervezést és tervezést igényel. Íme,
néhány tipp, leginkább a belföldi,
autóval történő utazásokra.

Mielőtt útnak indulunk, már hetekkel előtte érdemes listát
írnunk azokról a dolgokról, amik nélkülözhetetlenek az
ebbel történő utazáshoz. Így mindannyian nyugodtan és
felkészülten vágunk bele a közös élménybe.

Egészség és biztonság

 Először: a kutya egészségének és biztonságának érdekében a kutyának kényelmesen kell éreznie magát az
autóban, emellett jól képzett is legyen, hogy ne rágjon meg
semmit a szállodai szobában.
 Győződjünk meg arról, hogy a kutya nyakörvet visel,
frissített elérhetőségi adatokkal, beleértve a telefonszámot is. A beültetett mikrochip kötelező!
 A kutyának rendelkeznie kell a kötelező oltásokkal, kiemelten fontos a veszettség elleni oltás megléte. Egyes
szállodák kérhetik a veszettség elleni oltás igazolását,
mielőtt befogadnák a kutyát.
 Ellenőrizzük, hogy kutyánk el van-e látva bolha,
kullancs és szúnyogok elleni védelemmel, még akkor
is, ha nem bolhás a háziállat, hiszen nem akarjuk,
hogy bolhákat vagy kullancsokat hagyjon a szállodai
szobában!
 Álljunk meg gyakran, hogy inni és üríteni tudjon. Ehhez
biztosítsunk itatókulacsot számára.
 Ha mohó és falánk a kutyus, ne tartsunk ételt az autó
kabinjában! Sajnos előfordulhat, hogy műanyag csomagolóval együtt eszi meg.
 Ha alapvetően félős az utazások alkalmával, érdemes
állatorvos véleményét kérni, hogy mi segíthet az állatnak
ennek kezelésében.
 Rendeleti előírás a póráz használata nyílt terepen.
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tisztasági csomag kutyáknak

 Ételek és gyógyszer, kullancseltávolító csipesz,
etető, itató.
 Több tekercs ürülékzacskó.
 Egy külön kancsó víz és több tál. Vigyünk magunkkal legalább 3 kimosott, műanyag edényt: kettőt
hagyjunk a szállodai szobában étel és víz számára, és
egyet tartsunk az autóban, így képesek leszünk megfelelően ellátni a kutyust.
 Tiszta takaró, amelyet csak szállodai bútorok letakarására használjunk.
 Másik takaró vagy ülésvédő huzat, amelyet a
hátsó ülés lefedésére és a szőrszálak féken tartására
használjunk.
 Régi törülközők, ha fürdetni szükséges, vagy ha
úszást tervezünk.
 Védőoltások igazolása.
 Kedvenc játék, csont vagy nyersbőr.
 Szállítóbox, amely biztonságban tartja az állatot a
hátsó ülésen vagy a csomagtérben.
Mindig győződjünk meg arról, hogy
van-e otthon elegendő száraztáp, mert
nem biztos, hogy a szállás környékén
kapunk ugyanolyat.
Legyünk körültekintőek, ha négylábú
barátunkkal tervezzük a nyaralást/
utazást, és készüljünk tudatosan a
hosszabb utakra minőségi szállítóboxszal, és jól felszerelt, kutyáknak
való tisztasági csomaggal.
A cikk a Fressnapf támogatásával jött létre.

Örömteli
pillanatok

állati jó áron
A Fressnapf ajánlatokkal az együtt
töltött idő még boldogabb.
SKUDO kutya szállítóbox 4 féle méretben
(48x31 cm, 55x35 cm, 60x39 cm, 68x51 cm)
Legyen Ön is Fressnapf Klub tag!
Regisztráljon a fressnapf.hu/regisztracio oldalon!

6999

Ft-tól

fressnapf.hu
www.vitalmagazin.hu

27

egészség

Nyaralás
ételallergiásként
Miután megtanultuk, és természetessé is vált az
otthoni főzés ételallergiával, kitapasztaltuk a hozzávalók arányait, és már azt is tudjuk, hogy melyik
alapanyagot mivel helyettesíthetjük, a nyaralás még
mindig extra szervezést igényel.

28

Vital magazin

Ha nem szállodában
vakációzunk

Róka Eszter sporttáplálkozásés táplálékkiegészítéstanácsadó írása
Azt gondolom, hogy 2020-ban már
nincs olyan város, ahol ne biztosítanának étkezést egy ételallergiás
ember számára. Mielőtt azonban lefoglalnánk a szállásunkat, alaposan
utána kell néznünk és kérdeznünk,
hogy a szálloda tényleg tudja-e biztosítani a feltételeket, illetve van-e
a közelben olyan üzlet, ahol vásárolhatunk magunknak.
A legtöbb szálláshely kínál svédasztalos reggelit (bár ez a covid-19járvány miatt szállodától függ), igény
szerint kérhetünk ebédet, illetve vacsorát is. Vegetáriánus fogásokat,
laktóz- és gluténmentes étkezéseket
biztosítanak a szállásadók. Vannak
olyan helyek, ahol a növényi táplálkozást követőknek is bőséges választékkal kedveznek. Ilyen esetben,
ha valaki tejfehérje-érzékenységgel
küzd, számára is vannak alternatívák.

liákiásnak például nem elég, hogy
biztosítanak számára gluténmentes
kenyeret, tésztát. A vendéglátó
egységnek ezeket az ételeket külön
helyen kell tárolnia, és kimondottan
ezen ételek elkészítésére fenntartott
edényekben kell elkészíteni.
Fontos, hogy ne kerüljön
bele semmilyen szen�nyeződés a hagyományos
ételekből, hiszen ezek súlyos
egészségügyi
problémát
okozhatnak a vendégnél.
Utazásunk előtt érdemes
átböngésznünk a kinézett
szállás értékeléseit, a véleményeket elolvasni.

Kempingben vagy faházban tervezzük a nyaralást? Akkor természetesen magunknak kell gondoskodnunk ellátásról. Érdemes
feltérképezni a környéket indulás
előtt, hogy lesz-e a közelünkben
olyan üzlet, ahol tudunk vásárolni,
vagy van-e lehetőség arra, hogy
étteremben tudjuk elfogyasztani
egy-egy fogásunkat. Sajnos egyre
többen küzdünk valamilyen ételallergiával, így most már egyre több
helyre ülhet be az egész család,
hiszen mindenki igényeit ki tudják
elégíteni, menjünk akár strandra,
elegáns étterembe vagy egyhetes
luxusüdülésre. Viszont sehol ne
legyünk restek kérdezni, hogy
pontosan milyen lisztet használnak a panírozásnál, vagy melyik
növényi tejet öntik a kávénkba,
és hogy más olajban sütik-e ki a
gluténmentes panírozott húst.
Megeshet, hogy ezt a procedúrát
az elején fáradságosnak és
nyűgnek érezzük majd, de később
rutinná válik. Az egészségünkért
pedig semmi sem kár.
Kellemes nyaralást mindenkinek!

Mielőtt lefoglalnánk
a szállásunkat, mindenképpen egyeztessünk telefonon!
Mondjuk el, hogy milyen ételallergiával küzdünk, kérdezzük meg, hogy
tudnak-e főzni nekünk. Kérdezzünk
rá, hogy a keresztszennyeződés lehetőségét ki tudják-e zárni. Egy cö-
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Minőségi főzés
egyszerűen
Trükkök az
egészséges
életmód
jegyében
Számtalan betegség
kialakulásában
van
jelentős szerepe a helytelen táplálkozásnak
és életmódnak. A
kiegyensúlyozott, egészséges étrenddel és
életvitellel csökkenthetjük e betegségek
kialakulásának kockázatát. Nem elég azonban
arra figyelni, hogy miből
mennyit eszünk, milyen
alapanyagokat használunk; legalább ennyire
fontos, hogyan és miben
készítjük el az ételeinket.
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Ulrich-Heblinger Nikolett
táplálkozási, életmód- és
sporttáplálkozási tanácsadó írása
Az élelmiszergyártás során jelentős
mennyiségű só és adalékanyag
kerül az egyes élelmiszerekbe, ez
már önmagában is egy jelentős kockázati tényező, ezért fontos, hogy
mindig megválogassuk, hogy vásárlásaink alkalmával mi kerül a kosarunkba. Azonban az egészséges
táplálkozásra a legnagyobb veszélyt
mégis az ételek elkészítése jelenti.
Ezért fontos, hogy lehetőségeinkhez mérten magunk készítsük
el az ételeinket, mert így mindig
tudjuk, hogy „mit eszünk” és az
hogyan készült el.

Mi is történik a
konyhatechnológiai
eljárások alkalmával
az alapanyagainkkal?
Hő hatására szobahőmérsékleten
soha végbe nem menő kémiai reakciók játszódnak le. Azaz a főzés
és sütés során megváltoztatjuk az
alapanyagok kémiai szerkezetét, ami
egyszerűbb fogyaszthatóságot, jobb
ízt és könnyebb emészthetőséget
eredményez. Azonban a hőkezelések során olyan anyagok is keletkezhetnek, amelyek nem feltétlen
kedvezők a szervezet számára, sőt
olykor károsak is lehetnek.

És ez mindig kedvező
számunkra?
A magas hőfokon történő sütés
esetében például az aminosavak,
a cukrok és a kreatin reakciókba
lépnek egymással és daganatképződést elősegítő vegyületeket
termelnek. Többek közt ezért nem
javasolt feketére égett ételeket
fogyasztani.

Egy másik ilyen káros reakció a
többszörösen telítetlen zsírok
esetében fordul elő. Ezek a
zsírsavak rendkívül reaktívak a
hő és egyéb kémiai hatások következtében, emiatt nem javasolt például olívaolajban, tökmagolajban vagy egyéb, amúgy
egészséges olajban sütni, ezeket
inkább fogyasszuk úgy, hogy bármilyen hőhatásnak kitennénk – de
mértékkel természetesen.

A főzéshez, sütéshez használt zsiradékok, olajok mennyiségét minimalizáljuk, hiszen, ha már erre
odafigyelünk, azzal is nagyon sokat
teszünk az egészségünkért.
Az ételek elkészítéséhez használjunk
bátran friss vagy szárított fűszereket.
Amellett, hogy így ízletessé és változatossá tesszük az ételeinket, a
fűszerek rengeteg antioxidánst és
egyéb hasznos anyagot tartalmaznak.
A következőkben pedig az ételek elkészítésére vonatkozó olyan konyhatechnikai eljárásokat szeretnék bemutatni, amelyekkel egészségesebbé
tehető a tányérunkra kerülő étel.

Konyhatechnikai
eljárások
A főzés a leggyakrabban alkalmazott ételkészítési forma.
Azonban jó, ha tudjuk, hogy a bő
folyadékban történő főzés során
az ásványi anyagok több mint fele
kioldódik a főzőlébe (amit aztán
sokszor fel sem használunk), a vitaminoknak pedig akár 70-80 százaléka
is elbomlik a magas hő és a hosszú
főzési idő hatására.
a hosszú ideig tartó főzés
abban az esetben lehet megfelelő, ha a főzőlevet is elfogyasztjuk, például leveseknél.
 Párolás
Egyéb esetben sokkal
kedvezőbb
konyhatechnikai eljárás a párolás,
ami az egyik legegészségesebb főzési módszer, különösen zöldségek esetében.
A párolt zöldségek elkészítése
roppant egyszerű és gyors,
ezért remekül illik a mai
felpörgött életmódunkhoz.
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Párolással a zöldségek a vitamintartalmuk csupán 15–20 százalékát
veszítik el, ez azért már sokkal kedvezőbb az előző számokhoz képest.
 Sütés
A magyar konyha bővelkedik a bő zsiradék
felhasználásával készített sült étkekben. Az így készített ételek azonban
akár 30% zsiradékot is magukba szívhatnak, jelentősen növelve ezzel az étel
energia- és zsírtartalmát.

Ezért a második szuper ételkészítési
módszer, amivel kiválthatjuk a bő
zsiradékok alkalmazását, az a sütőzacskó használata. Ennek a legnagyobb előnye, hogy segítségével
akár extra zsiradék nélkül, még
diétásabban tudjuk elkészíteni az
ételeket. Emellett az is fontos, hogy
a húsok és a zöldségek a zacskóban
a saját levükben párolódnak, az ízek
tehát teljes harmóniában keverednek egymással. A különleges párolódási technikának köszönhetően
elkerülhetjük, hogy az alapanyagok
kiszáradjanak, ezáltal azok nagyon
omlósak és ízletesek maradnak.
 Grillezés
Az egészséges konyhába illeszthető
sütési eljárás a grillezés. Természetesen
csak abban az esetben, ha kerüljük a bő
olajban tocsogó, ízfokozóval dúsított és
cukros grillpácban álló húsokat és élelmiszereket.
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Figyeljünk arra, hogy ne égessük
oda az ételt!
Ha már itt tartunk, akkor arra is
érdemes odafigyelni, hogy milyen
fűszereket használunk. A kész fűszersók nagy részében hozzáadott
cukor, mesterséges aromák, ízfokozók
és tartósítószerek is találhatók. Ezért
gondosan válogassuk meg, hogy mit
vásárolunk, vagy pedig magunk keverjük össze a friss vagy szárított fűszernövényeket, és máris tettünk egy
újabb lépést az egészségünkért.

KÖVESS MINKET!

www.facebook.com/
vitalmagazin.hu

www.vitalmagazin.hu

www.instagram.com/
vitalmagazin

www.vitalmagazin.hu

33

a rovatot a

szponzorálta

Egészséges finomságok

Spárgás–csirkés
durumtészta
Hozzávalók:
• 1 csomag SPAR Natur*pur bio orsó
durum száraztészta (500 g)
• 25 dkg zöldspárga
• 25 dkg csirkemellfilé
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 ek olívaolaj
• só, bors, tárkony
• 1 kis doboz holland szósz
• parmezán sajt
Elkészítés:
A spárgákat megmossuk, megtisztítjuk,
feldaraboljuk és megfőzzük. A tésztát is
készre főzzük, közben egy evőkanál olajon
átpirítjuk a fűszerekkel az apró kockákra
vágott csirkemellet. Hozzáadjuk az összezúzott fokhagymát, és kevés pirulás után
felöntjük a holland szósszal. Ezután beleöntjük a spárgát és tovább fűszerezzük, folyamatos kevergetés közben. Hozzáadjuk a
kifőzött tésztát, összekeverjük, majd tálaláskor tetszés szerint megszórhatjuk sajttal
a tetejét.
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Vitaminbomba
Hozzávalók:
• SPAR Enjoy meggy–banán
turmix (250 g)
• fél fej fodros kel
• 2 marék madársaláta
• fél szál zeller

Elkészítés:
A zellerszárat és a fodros kelt
összeaprítjuk, beletesszük egy
nagy turmixgépbe, hozzáadjuk a
madársalátát és a meggy–banán
turmixot, hogy kissé édesebbé
tegyük az italunkat, majd jól összedolgozzuk. Lehűtve fogyasztjuk.

Sült zellerpüré

a rovatot a

szponzorálta

Hozzávalók:
• 2 kg zeller (hámozva, 		
felkockázva)
• SPAR PREMIUM Brie
fehér nemespenésszel érlelt
zsírdús lágy sajt
• 10 dkg vaj
• 1 kis pohár tejföl
• só, bors, snidling
Elkészítés:
Egy fazékban puhára főzzük
a megtisztított, felkockázott
zellert. Ha kész van leszűrjük,
majd hozzáadjuk a fűszereket,
vajat és tejfölt, majd jól áttörjük krumplitörővel. Ezután
beleforgatjuk az apró kockára
vágott brie sajtot. A sütőt
180°C-ra melegítjük elő, kivajazunk egy hőálló tálat és
addig sütjük, amíg a teteje
szép barna nem lesz.

Gluténmentes bolognai
töltött zsemle
Hozzávalók:
• SPAR free from gluténmentes,
készre sütött, bio császárzsemle
• 250 g darált csirkemellfilé
• 1 kis fej vöröshagyma
• 1 konzerv gomba
• 1 konzerv darabolt paradicsom
• oregano, petrezselyem, bazsalikom, só, bors
• 250 g reszelt sajt
• 2,5 dl tej
Elkészítés:
A vöröshagymát apró kockára vágjuk, kevés olajon
megdinszteljük. A darált csirkemellet fehéredésig
pirítjuk a megdinsztelt hagymán. Felöntjük annyi
vízzel, hogy éppen ellepje, majd hozzáadjuk a
konzerv paradicsomot, a fűszereket és fedő alatt
készre főzzük. A 4 darab zsemlének vékonyan levágjuk a tetejét, belsejüket kikaparjuk. A zsemléket
belemártjuk egy tálba kiöntött tejbe, és sütőpapírral kibélelt tepsire helyezzük őket. A zsemlékbe
belekanalazzuk az ez idő közben készre főtt bolognai húst. A tetejére reszelt sajt kerül, majd
végül ráhelyezzük a zsemlék tetejét. Előmelegített
sütőben 200°C-on készre sütjük.

www.vitalmagazin.hu
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Fehérje-kiskalauz

Ahhoz, hogy ki tudjuk
választani a megfelelő fehérjét önmagunk
számára, sok szempontot kell figyelembe
vennünk. Mi célból
vásároljuk, állati vagy
növényi eredetű fehérjeport keresünk, van-e
bármilyen allergiánk,
amely kizárhat bizonyos
fehérjeporokat? Mielőtt
viszont ettől várnánk a
„csodát”, tegyük helyre,
hogy a fehérjepor egy
táplálékkiegészítő,
amely nem helyettesíti a
helyes, kiegyensúlyozott
táplálkozást.
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Róka Eszter sporttáplálkozásés táplálékkiegészítéstanácsadó írása
Szeretném eloszlatni a két leggyakoribb tévhitet, amely mind a mai
napig jelen van, mégpedig, hogy a
fehérjétől sem izompacsirták nem
leszünk, de lefogyni sem fogunk.
De miért fogyasszuk és melyiket
vásároljuk?

Íme, egy kis segítség

A fehérjék forrásukat tekintve lehetnek állati vagy növényi eredetűek, illetve léteznek vegyes
összetételűek
is,
amelyekben
megtalálhatók a növényi és állati
eredetű fehérjék is.

Állati eredetű
fehérjék:
Tejalapú fehérjék
 Kazein: a tejsavóval együtt
a tehéntejből származik, szilárd,
nem oldódó része a tejnek, amely
körülbelül 80 százalék tejfehérjét
tartalmaz. A sajtkészítés szerves
része, zselés állagának köszönhetően kötőanyagként is funkcionál. Lassú felszívódásának köszönhetően növeli a teltségérzetet,
ezért is hívják éjszakai fehérjének.
Sok esetben finom íze miatt kiváltható vele egy-egy étkezés, egy
könnyed vacsora. Az összes es�szenciális aminosav megtalálható
benne.
 Tejsavó: a tejfehérje tartalmának körülbelül 20 százalékát
teszi ki. A sajtgyártás mellékterméke, magas biológiai értéke
miatt nagyon jól hasznosul, ráadásul magas a BCAA-tartalma.
Legelterjedtebb formája a tejsavú
koncentrátum (WPC). Ideális választás edzés után. Előállítását
tekintve egyszerűbb az izolátumhoz képest, így kicsivel több
zsírt, cukrot és laktózt tartalmaz.
A tejsavó-izolátum (WPI) ezzel

szemben a leghatékonyabban és
leggyorsabban felszívódó laktózmentes fehérjeforrás. A hidrolizált tejsavófehérje (WPH) fehérjetartalma nagyjából azonos
az izolátuméval, az alapanyag jellemzően tartalmaz laktózt, viszont
lényegesen kevesebbet, mint a tejsavó-koncentrátum.
 Marhafehérje: ezt a fehérjeforrást az állat kötőszöveteiből
vonják ki. Felszívódását tekintve
nem jobb a tejsavónál, inkább
azoknak ajánlott, akik valamilyen
allergia esetén nem tudnak tej,
tojás vagy növényi eredetű fehérjéket fogyasztani.
 Tojásfehérje:
felszívódását
tekintve lassabb, mint a tejsavófehérje.
Laktózérzékenyeknek
viszont kiváló választás, könnyen
emészthető.

szülhet szójából, rizsből, borsóból,
de megjelent a piacon a kendermagfehérje és ezek különböző
keverékei a lehető legjobb hasznosulás miatt.
Az egyes fehérjeporok több ízesítésben elérhetők már, így diéta
alatt kiválóan kiválthatjuk vele az
édesség iránti vágyunkat is. Ne feledjük, hogy ez csak kiegészítés,
elsősorban az étkezésünkkel kell a
tápanyagokat bevinni a szervezetünkbe.
És van egy szabály, amit mindenkinek érdemes megtanulnia:
soha nem adunk tejet a fehérjeporunkhoz! Csak vízzel szabad
keverni, higgyétek el, nagyon
finom!

Növényi eredetű
fehérjék
Vannak,
akik
különböző
okokból nem fogyasztanak
állati
eredetű
fehérjeporokat. Lehet, hogy ételallergiások, vagy éppen
vegán sportolók. Nekik
kiváló alternatíva lehet
a növényi eredetű fehérjepor, amely ké-

www.vitalmagazin.hu
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Alapvető élelmiszercsoportok
és a rájuk vonatkozó
táplálkozási ajánlások

Mindannyiunknak vannak olyan
ételei,
amelyeket
gyakran
fogyasztunk, mert úgy gondoljuk,
hogy számunkra azok a megfelelőek, mert olyan élelmiszercsoportok alkotják, amelyek az adott
céljainknak kedveznek. De mi az
igazság? Mik ezek az élelmiszercsoportok? És melyikből mennyit
kellene fogyasztanunk?
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Ulrich-Heblinger Nikolett táplálkozási és életmódtanácsadó, sporttáplálkozási tanácsadó írása
Az interneten fellelhető csodadiéták és táplálkozási tanácsok folyamatosan változnak, könnyen összezavarhatják még azokat is, akik az egészséges táplálkozás
alapjaival egyébként tisztában vannak, és például az
olyan iránymutatások, mint az „Okostányér” pedig
háttérbe szorulnak, mivel nem megfelelően értelmezik,
ezáltal különböző fórumokon kedvezőtlennek, egészségtelennek és szakszerűtlennek mutatják be. Holott ez egy
téves feltételezés.
Ha az „Okostányért” személyre szabottan alkalmazzák és megfelelően értelmezik, akkor
nagyon is jó alapokat tud lefektetni. Ennek a
megértésében szeretnék most kicsit segíteni.

Melyek az alapvető
élelmiszercsoportok?

Az alábbiakban szeretném bemutatni az Okostányér alapját
képező 4 fő élelmiszercsoportunkat, valamint az azokra
vonatkozó táplálkozási ajánlásokat, és azt, hogy mindezt
hogyan lehet a saját táplálkozási tervünkbe illeszteni.

A 4 alapvető
élelmiszercsoport tehát:
 zöldségek,
 gyümölcsök,
 gabonafélék,
 húsok, halak, tej és tejtermékek, tojás
– azaz a fő fehérjeforrásaink.
Ezeket az élelmiszercsoportokat a Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége (MDOSZ) a Magyar Tudományos
Akadémia Élelmiszertudományi Tudományos Bizottságának ajánlásával határozta meg, amelyben a legfrissebb tudományos eredmények felhasználásával adnak
tanácsot a kiegyensúlyozott táplálkozással kapcsolatban.
Célja pedig nem bizonyos élelmiszerek fogyasztásának
tiltása, hanem, hogy mintát adjon arról, melyek azok a
csoportok, amelyeket érdemes előnyben részesíteni és
melyek azok, amelyeket minimalizálni szükséges, tehát
mintát mutat az egyensúlyban lévő étkezéshez. Az Okostányér kifejezetten a magyar lakosság sajátosságaira és
ízlésére lett alkotva. A koncepció fő eleme egy képzeletbeli tányérként is felfogható kördiagram, amely az
egyes élelmiszertípusok ideális arányait mutatja meg az
étrendünkben.

És hol maradnak a zsírok?
Nos, velük az a helyzet, hogy nagy szükség van rájuk,
de csak kiegészítésként és minimális mértékben, mert
egyéb tápanyagokkal is viszünk be zsírokat, így az kellőképpen kielégíti a szervezet szükségletét.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az Okostányér
nem diétás céllal született, az iránymutatás célja,
hogy segítsen az embereknek a kiegyensúlyozott táplálkozás kialakításában és fenntartásában.
Ebből kifolyólag nem kifejezetten a testsúlycsökkenésben vagy az izomnövekedésben lesz majd segítségünkre, de jó alapja lehet annak is.
Ezen kívül bizonyos ételeket a különböző táplálkozási
irányzatok másként ítélnek meg, ilyenek például a tejtermékek, a keményítőtartalmú zöldségek és hüvelyesek, valamint a húsok.
Ezek szintén finomhangolást igényelnek, mikor személyre szabottan akarjuk értelmezni az általános
ajánlásokat.

Miből, mennyit?

Az, hogy kinek, miből, milyen adagot kell ennie naponta,
egy soktényezős kérdés: függ az adott személy nemétől,
korától, hogy mi a célja, mennyi a kalóriaszükséglete, van-e
ételérzékenysége, vannak-e hormonális, emésztőrendszeri
vagy egyéb problémái, milyen a fizikai aktivitása.
Vannak különböző alkalmazások, vagy erre is specializálódott tanácsadók, akik ezeknek a paramétereknek ismeretében meghatározzák a személyes szükségleteket, így
azokat utána nyomon lehet követni az étkezéseinkben is.
Az általános szabály az, hogy minden egyes
élelmiszercsoportba tartozó alapanyag széles
skáláját kell beillesztenünk az étrendünkbe,
ezzel biztosíthatjuk a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozást.
Az Okostányér ajánlása alapján a tányér fele legyen
zöldség és gyümölcs, de az arányok inkább a zöldségek
felé tolódjanak. A másik fele a fehérjék (húsok, halak, tejtermékek, tojás) és a gabonafélék oldala.

Mi számít megfelelő
zöldségfogyasztásnak?
Minden zöldség – legyen az friss, fagyasztott, szárított
vagy konzerv – a csoport részét képezi. Az utóbbinál
érdemes szem előtt tartani, hogy lehetőleg ne tartalmazzon hozzáadott cukrot és sót.

Öt alcsoportra oszthatjuk
a zöldségeinket:
 sötétzöld zöldségek ( brokkoli, spenót, káposzta
és más sötét leveles zöldek),
 piros és narancs színű zöldségek (sárgarépa,
piros színű paprika, stb.),
 hüvelyesek (bab, borsó, csicseriborsó, szója, stb.),
 keményítőtartalmú zöldségek (burgonya, kukorica),
 egyéb zöldségek (például uborka, lilakáposzta,
karfiol és gombák).

www.vitalmagazin.hu
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együnk hetente legalább egyszer halat. A men�nyiséget a céltól függően kell meghatározni, de
ami lényeges, hogy a főétkezéseink mindegyike tartalmazzon valamilyen teljes értékű fehérjét.

Gabonafélékre vonatkozó
ajánlások

A fentiekre vonatkozólag szintén vannak
mennyiségi
ajánlások,
de ezek akkor jelentősebbek, ha bizonyos betegségekkel küzdünk.
Általánosságban viszont nem kell
túlgondolni, csak tartsuk szem előtt,
hogy „a szivárványt” fogyasszuk el!
Egyedül a burgonyára érdemes odafigyelni a magas keményítőtartalma miatt
– az Okostányér ajánlása alapján legfeljebb
minden második nap fogyasszuk.

Gyümölcsökre vonatkozó ajánlás

Itt is mindenféle gyümölcs a csoport részét képezi,
így a friss, a szárított, a fagyasztott vagy a konzerv.
(Szintén próbáljuk korlátozni vagy elkerülni a hozzáadott cukrot.)
A mennyiségi ajánlásokra vonatkozólag az az
általános, hogy fogyasszunk naponta négy
adag zöldséget és gyümölcsöt, de a zöldség
javára billenjen a mérleg nyelve.

Fehérjékre vonatkozó ajánlások

A fehérjecsoport az egyike a legváltozatosabb élelmiszercsoportunknak, ebből bőséges választék áll rendelkezésünkre.
Ide tartozhatnak az állati eredetű fehérjék (húsok,
halak, tenger gyümölcsei, baromfifélék és tojás) és a
növényi fehérjék (hüvelyesek, magvak, stb.) is.
Megjegyzendő, hogy a hüvelyeseket és a magvakat a
zöldség, illetve a gyümölcs csoportba sorolja az Okostányér ajánlás, de például a vegán étrendet követőknek
ez lehet az egyik fő fehérjeforrásuk is.
Fogyasszunk minden nap magas fehérjetartalmú élelmiszereket, s ennél a csoportnál is legyen fő szempont
a változatosság. A zsíros húsokat minimalizáljuk,
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A régi táplálkozási piramisban a gabonák alkották az
alapot, de ezt most kicsit csökkentették, így az Okostányéron kicsivel több, mint az egynegyedet jelentik. A gabonaféléknek a búzából, rizsből, zabból, kukoricából, árpából,
stb. készült ételeket tekintjük.

Két csoportjukat
különböztetjük meg:
 teljes őrlésű és
 finomított gabonák.
A jelenlegi ajánlások naponta legalább 3 adag gabonaféleség fogyasztását javasolják, és ezen belül is a teljes
kiőrlésű gabonákból készült élelmiszereket preferálják,
így lehetőségeinkhez mérten válasszuk azokat.

Mit kell tudnod, ha valamelyik
élelmiszercsoportot ki kell iktatnod az étrendedből?

Gluténmentes, húsmentes, tejtermékmentes vagy
egyéb mentes diétát követsz? Függetlenül attól,
hogy saját döntésed alapján vagy valamilyen problémából kifolyólag kell elhagynod bizonyos élelmiszereket, vannak dolgok, amelyeket ez esetben jó,
ha szem előtt tartasz!
Fontos, hogy tisztában légy azzal, hogy miként helyettesítheted ezeket az ételeket. Attól függően, hogy
milyen speciális táplálkozást kell vagy szeretnél folytatni,
érdemes egy dietetikussal vagy táplálkozási szakértővel
konzultálnod, hogy segítsen a tápanyaghiányok és a felmerülő problémák kiküszöbölésében.
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Újdonságok a
szépség világából

ILLAT

SMINK
Idén nyáron hódítanak a zselés állagú sminktermékek,
amelyek amellett, hogy izgalmas vizes hatást és káprázatosan csillogó fényt kölcsönöznek, állaguknak köszönhetően kevésbé mozdulnak el helyükről a nagy melegben,
mint por változatú társaik. Ajkainkon csodásan mutathat egy
könnyed hidratáló színező, amely csillogásával dúsítja ajkainkat és nem kell félnünk attól, hogy látványosan elkenődik.
Avon True Jelly zselés szemfesték (5 g) ára: 1499 Ft
Avon True Jelly zselés ajakszínező (3 g) ára: 2299 Ft
Avon True Jelly körömlakk (10 ml) ára: 1400 Ft

Az új Betty Barclay Oriental Bloom női illat magával
ragad a mágikus helyeiről, tarka színeiről, mozaikkal díszített falairól és keleties aromáiról ismert, varázslatos
Marrakesh-be. A forgatag közepén egy apró, nyugalmas oázis bújik meg – egy hagyományos marokkói
riád: mozaikcsempével, gazdag díszítéssel, csobogó
szökőkúttal és hűsölésre hívogató medencével. A
Betty Barclay Oriental Bloom egy kortalanul elegáns
hely szimbóluma a lüktető város közepén.
Betty Barclay Oriental Bloom Eau de Parfum 20 ml
Ára: 7411 Ft

Lush
A már messziről is illatozó Lush termékek friss alapanyagokból és kézzel készülnek. A természetes ös�szetevő mellett, azokban a termékekben, amelyekben
ez a tartósítás szempontjából elengedhetetlen, kizárólag
biztonságos szintetikus anyagokat használnak. Ezeket
évről-évre igyekeznek kiváltani természetes alternatívákkal. Mutatunk pár 100%-ban természetes csodaszert
kínálatukból, amikért garantáltan hálás lesz bőröd.
Therapy masszázstömb (50 g) ára: 2790 Ft
Full of Grace arcszérum (20 g) ára: 3990 Ft
Sleepy Face arctisztító balzsam (15 g) ára: 1890 Ft
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ARCKRÉM
SUMMER PARADISE ránctalanító
hatású
napozóarckrém
magas
(SPF30) fényvédelemmel. Egy professzionális bőrvédő hatású napozókozmetikum, amely a tengeri élővilágot és a környezetet sem károsítja,
„CORALFRIENDLY”
tanúsítvánnyal
rendelkezik. A napozás felgyorsítja a
bőr ráncosodását és elősegíti a foltok
megjelenését, ennek megelőzésében
segít ez a speciális napozóarckrém.
Vagheggi arckrém (50 ml) ára: 7830 Ft

HAJÁPOLÁS
A Satinique hajsampon és hajbalzsam
használatával a fakó, száraz, nehezen
kezelhető haj csodálatos, sima, selymes
és ragyogó lesz. Már egyetlen használat
után helyreállítja a haj létfontosságú
nedvességtartalmát. Szabályozza a haj
göndörödését. A haj fényes megjelenésű,
és puha tapintású lesz.
Fedezze fel a tartós simaság és hidratáltság érzését, amely új életre kelt!
Amway hidratáló hajsampon
SATINIQUE™ ajánlott eladási ár: 4200 Ft
Amway hidratáló hajbalzsam
SATINIQUE™ ajánlott eladási ár: 4300 Ft

MICELLÁS KENDŐ
A micellás vizet és E-vitamint tartalmazó kendő egy lépésben távolítja
el a szennyeződéseket, felfrissíti a
bőrt és hidratálja az arcot. Könnyedén
megbirkózik a vízálló szempillaspirállal és sminkkel is. Kiszáradásbiztos
csomagolás, továbbfejlesztett ragasztócsík.
NIVEA micellás kendő
Ajánlott fogyasztói ár: 1449 Ft

KÉZÁPOLÁS
Bőrünk nap mint nap számos olyan hatásnak van kitéve, amelyek miatt
veszít a hidratáltságából – elég a szeles időjárásra, a takarításhoz
használt vegyszerekre vagy a túlzott kézmosásra gondolni. Az Eucerin
pH5 kézmosóolaj alkáliszappan-mentes formulával rendelkezik, és nagy
mennyiségben tartalmaz tápláló, természetes olajokat. Így amellett,
hogy hatékonyan tisztítja bőrünket a különböző szennyeződésektől,
nem szárítja a felszínét. Az Eucerin pH5 kézkrém 18 órás védelmet kínál
a bőrnek, valamint segít helyreállítani a pH-szintet és csökkenti a nedvességvesztést, ezáltal belülről erősíti a bőr védelmi rendszerét.
Eucerin pH5 kézmosóolaj (250 ml) ajánlott fogyasztói ára: 3490 Ft
Eucerin pH5 kézkrém (75 ml) ajánlott fogyasztói ára: 1990 Ft

www.vitalmagazin.hu
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A nyári bőrápolásról
Javában benne vagyunk már a
nyárban és élvezzük a nap melegét.
De mi is a teendő a bőrápolás terén
ilyenkor, mire kell odafigyelni és mi
más a napi és heti rutinban, mint
eddig?
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Pápai Juci bőr- és aromaterapeuta írása
Száraz, kora tavaszi bőrünket eddig tápláló krémet
használva regeneráltuk és készítettük fel erre az időszakra. Ezeket az ápoló anyagokat most könnyed balzsamokra, fluidumokra cseréljük, melyek pillanatok
alatt felszívódnak és nem hagynak csillogó fényt és
ragacsos tapintást arcunkon. Ezeket használjuk reggel
és este is.

Előkészületek a napozáshoz

Maga a hidratálás fontos folyamat a bőr felkészítésére a
barnuláshoz, hiszen az egészséges, egyenletes felületű
bőr szebben, egységesebben barnul. Most is fontos az
arc- és testradírozás heti egy alkalommal, hogy eltávolítsa az elhalt hámsejteket. Arra azonban ügyeljünk,
hogy ne a napozás napján, hanem azt megelőzően
használjuk a peelinget, különben fokozzuk a hirtelen
megújult bőr leégési faktorát.

Tehát mikor és hogyan napozzunk?

A legerősebb napfényben, letisztított bőrrel, bőrpírig,
ám nem leégésig tegyük ezt, ha a vitamintermelődést
szeretnénk indukálni, a többi időszakban pedig viselünk
szalmakalapot és lenruhát. Válasszunk olyan naptejet,
mely elsősorban az UVA-sugarakat szűri ki.

Napozás utáni teendők

Napozás után fontos az utóápolás, hidratálás,
nyugtatás és a regenerálás. Itt is a könnyed, hűsítő,
kifejezetten napozás utáni készítmények használata a
fontos. Ilyenkor jól jöhetnek az illóolaj alapú termékek,
amelyek nyugtatják és enyhítik a tüneteket. Ilyenek
például a borsmenta és levendula illóolajok, aromavizek,
vagy a rózsavíz, mely megköti, így egyben hidratálja a
bőrt. Ez utóbbiakból készíthetünk aromavízpermetet,
melyet kézitáskánkban tartva akár napközben többször
is használhatunk. Nemcsak a hatása, de illata is frissítő
élmény lesz számunkra a meleg napokban.

A peeling lényegében a bőr elszarusodott rétegeinek vékonyítását
jelenti, és számos bőrproblémára
nyújthat megoldást.
A naptejek, olajok használata szintén odafigyelést
igényel. Ezekből a bőr felületén blokkoló hatást kifejtő,
természetes ásványi anyagokat tartalmazó fizikai
fényvédők és természetes napolajok használata ajánlott
a kémiai anyagokkal szemben, mert nem terhelik szervezetünket mesterséges méreganyagokkal.

A D-vitamin is nagyon fontos
szerepet tölt be
Nemcsak az immunrendszer működésében, hanem
egyes betegségek, mint például a rák kialakulásának
megelőzésében segít, valamint a bőr természetes védekezésének kialakulásában, köztük a bőrrák megelőzésében is.
A nap UVB-sugarai a bőrben lévő koleszterinszármazékból képesek D3-vitamint előállítani. Minél gyengébb
a napfény, annál több viszont a bőrt ért UVA-sugárzás,
ami visszabontja ezt a vitamint.
Fontos viszont, hogy bőrünk ne égjen
le, mert ez akár hónapokra is blokkolja
a D3-vitamin termelődését.

www.vitalmagazin.hu
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Szépségtermékek
tisztán tartása –
te odafigyelsz a
higiéniára?
Arcbőrünk mindennapos tisztítására, ápolására egyre
jobban odafigyelünk, és ehhez egyre több eszköz áll
rendelkezésünkre. De vajon a termékek, a szivacsok, a
sminkecsetek tisztítására is fordítasz kellő figyelmet?
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Károlyfi Edit szépségtréner,
sminkes írása
Az arcunk ápolásához, sminkeléséhez használt
termékek, eszközök megfelelő higiéniája nagyon
fontos. Ha nem tisztítjuk őket rendszeresen, akkor
könnyen elszaporodhatnak bennük, rajtuk a baktériumok, amiket utána az arcbőrünkre juttatunk. Ez
pattanásokat, gyulladásokat okozhat, ráadásul, ha az
anyag – például alapozó vagy korrektor – beleszárad
az ecsetbe, a következő alkalommal csíkosan viheti
fel a festéket. Éppen ezért az arckrémek, tisztító szivacsok, sminkecsetek rendszeres tisztítása és megfelelő tárolása nagyon fontos.

Íme, néhány lépés, melyek
betartásával sokat
tehetsz a megfelelő
higiénia érdekében

Ennek több módja is van:
vásárolhatsz a gyógyszertárban sebbenzint. Ez
olcsó és hatékony módja
a tisztításnak. Elpusztítja
a baktériumokat és gyorsan
megszárad.

Így használd:

Nedvesítsd be az ecsetet, tölts
egy kis adag sampont a nedves
tenyeredbe, és körkörös mozdulatokkal forgasd meg benne az
ecsetet, majd alaposan öblítsd
ki! Ezután finoman nyomogasd ki
belőle a vizet és fektesd egy papírtörlőre száradni. Sampon helyett
használhatsz akár antibakteriális
folyékony szappant is!

Természetesen léteznek speciális ecsettisztító
folyadékok is. Ezek azonban kevésbé költséghatékonyak, ugyanakkor tisztító
hatásuk megegyező a samponéval.

 A tégelyes arcápolók, arckrémek esetében
érdemes eldobható vattapálcika segítségével kiszedni a szükséges
mennyiséget. Így csökken az
esélye annak, hogy szen�nyeződés vagy baktérium
jusson a tégelybe.
 A
szivacsokat,
sminkecseteket érdemes
legalább hetente egyszer
alaposan megtisztítani.

 A tisztításhoz használhatsz hajsampont
is! Nagyon alaposan eltávolítja a szennyeződéseket és puhává varázsolja az ecseteket.
Ez esetben azonban érdemes este elvégezni
a tisztítást, hogy reggelre megszáradjanak.

Így használd:

Önts egy kis mennyiséget egy
edénykébe (amit másra nem
használsz), mártsd bele az ecsetet,
majd töröld át egy papírtörlő segítségével. Vagy önts a benzinből
magára a papírtörlőre és azzal
dörzsöld át az ecseteket.

 A tárolás is fontos! A tégelyes
kozmetikumokra
mindig gondosan helyezd
vissza
a
kupakot,
az
ecseteket pedig tárold zárt
tartóban,
neszeszerben!
Így elkerülheted, hogy a
levegőben található por,
szennyeződések és baktériumok megtelepedjenek
rajtuk.

www.vitalmagazin.hu
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Minden csak
elhatározás
és felkészülés
kérdése!
Interjú Gurisatti Gréta
európa-bajnoki
bronzérmes
magyar válogatott
vízilabdázóval
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Az interjút készítette: Fésűs Veronika
főszerkesztő, sportfejlesztési mentor

„Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen
kiskorom óta azt a példát látom maga előtt,
hogyan kell jól enni. Sok dolognak nem kell
már utánajárnom, szerencsére előttem a
szüleim és nagyszüleim kijárták ezt az utat.”
A tudatos életmód és egészséges táplálkozás mindenkit
érint és mindenki számára nagyon fontos (kellene, hogy
legyen). Az emberek többsége egészségesnek hiszi
magát, különösen, ha sportol valamit.
Milyen módon segíted immunrendszered működését?
Mennyire étkezel változatosan és próbálsz ki új ételeket?
 Az immunrendszerem érdekében természetesen
a vitaminok mellett sokszor iszom gyömbérteát. Én
szoktam lereszelni és forró vízben néhány órát állni
hagyom. Minden héten több literrel iszom. Kiskoromban nem igazán szerettem a változatos „furcsa”
ételeket. Viszont nagyon sok helyen jártam már a
világban. Így igyekszem mindent kipróbálni, még ha
valami kicsit bizarr is, például ettem már csigát, békát,
hogy a francia konyhát említsem. Szinte az összes
tengeri herkentyűt kipróbáltam. A japán ételek nagyon
ízlenek, viszont a kínai ételekért nem igazán rajongok.
Az egészséges táplálkozás tudatosságra épül. Viszont
mindannyiunk életében vannak monoton hétköznapok.
Ugyanolyan egészségesen táplálkozol ebben az időszakban, mint egy felkészülés alatt?
 Minden csak elhatározás és felkészülés kérdése.
Természetesen egy edzőtáborban könnyebb jól étkezni,
hiszen amint vége az edzésnek, a kész, előírt étel vár
minket. Ha magamnak kell elkészíteni, az nyilván több
energiát igényel, viszont ilyenkor is jól eszem. Néha besegítenek anyuék, ha éppen valami elfoglaltság miatt
nem tudnék főzni, ilyenkor hazaugrom hozzájuk ebédre.
Szóval nagyon sok segítséget kapok tőlük is.
Az egészséges táplálkozás nem azt jelenti, hogy le kell
mondanunk bizonyos élelmiszerekről. Inkább arról,
hogyan helyettesíthetünk néhány dolgot, például használjunk kristálycukor helyett édesítőt, finomliszt helyett
teljes kiőrlésű lisztet.
 Alkalmazod ezeket a megoldásokat, és utánajársz
minden lehetőségnek ezzel kapcsolatban?
Természetesen igen. Sem cukrot, sem fehérlisztet nem
eszem. Cukor helyett nem igazán használok semmit,
ha nagyon muszáj, akkor a kókuszcukrot vagy a xilitet,
eritritet választom.

www.vitalmagazin.hu
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De őszintén szólva semmibe nem rakok édesítőszert.
Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen kiskorom óta
azt a példát látom maga előtt, hogyan kell jól enni.
Sok dolognak nem kell már utánajárnom, szerencsére
előttem a szüleim és nagyszüleim kijárták ezt az utat.
Persze ha érdekel valami, meg szoktam nézni, hogyan
lehetne még jobban enni, hogyan lesz még több
energiám.
Közösségi oldalaidon heti rendszerességgel megosztod
szezonális, egészséges alapanyagokból készült fitt receptjeidet. Melyek azok az alapanyagok, amelyek a nyári
időszakban kihagyhatatlanok az étkezésedből?
 Természetesen a zöldségek és a gyümölcsök. Nem
csak nyáron eszem ezekből sokat, viszont tény, hogy
nyáron a mamám kertje tele van velük, sokkal szívesebben fogyasztom onnan a friss zöldségeket, gyümölcsöket. Egy jó mama-féle salátára nehéz nemet
mondani. A gyümölcsökről nem is beszélve, mivel
nincs olyan gyümölcs, amit ne imádnék. Nyáron amúgy
is kevésbé kívánjuk a meleg, nehéz ételeket, hiszen a
nagy melegben olyanokat eszünk szívesen, amik felfrissítenek.
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Az egészséges táplálkozás nem a diétáról és fogyókúráról szól. Lényege, hogy olyan egyszerű változtatásokat alkalmazzunk, amelyek jobb életminőséget teremtenek a számunkra. Gondolom, egyetértünk abban,
hogy a kiegyensúlyozott, változatos ételek hosszú távú
fogyasztása sokkal hatékonyabb módszer.
Mik azok a módszerek, amikhez szigorúan ragaszkodsz
nem csak a hétköznapokban, hanem az edzésidőszakban is?
 Mindenképpen, amire odafigyelnek az az, hogy
kerülöm a fehérlisztet. Például kenyérből sosem
veszek fehér kenyeret, nem igazán eszem péksütiket.
Emellett igyekszem kerülni a cukrokat, amennyire csak
lehet. Sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztok. Fontos
tényező nálam, hogy tudjam, jó minőségű ételt eszem.
Tudjam, honnan származik. Ezért sokkal jobban preferálom a hazai termelőket, a nagyszüleim falujában
élő emberek termékeit.
Vannak sportolók, akiknél életmódbeli változtatásokat
kell végrehajtani. És itt bizony a nassolásra gondolok.
Te gyakran küzdesz kísértéssel és előfordul, hogy
nassolsz?

 Nagyban függ attól, hogy a felkészülés melyik szakaszában vagyunk. Amikor már a végső formajavításoknál járunk, például egy világbajnokságra vagy Európa-bajnokságra való felkészülés során nem szoktam
nassolni. Viszont az egész éves felkészülés során elkerülhetetlen, hogy egy csapattársam vagy barátom
születésnapján ne együnk sütit. Nem is beszélve a
családi ünnepeken való étkezésekről. Természetesen
nem bűn nassolni, itt is a mértékletességen van a
hangsúly. Nagymamám szerint, amit megkívánsz arról
nem szabad mindig lemondani. Ez így van! A jó fagyiról
nem kell sokáig győzködni, hogy megkóstoljam. Persze
néha beleférnek „csaló napok”, de a fontos az az, hogy
életünk nagy részében jól étkezzünk. Ugyanakkor nem
szabad lemondani azokról a dolgokról sem, amitől jó
kedvünk lesz, amit megkívánunk.
Ha éppen nem edzel és otthon vagy, saját magad főzöl
és vásárolsz be, mindemellett te tervezed meg az étkezésed vagy igénybe veszed táplálkozástudományi
szakértő segítségét?
 A nagymamám nagyon sokat segít nekem, sok recepttel, ötlettel lát el. Olyan igazi nagyis praktikákkal.
Illetve Németh Boglárkával – aki korábban a válogatottnál dolgozott, mint dietetikus – szoktam sokszor
egyeztetni azzal kapcsolatban, hogy mit és mikor
egyek. Nagyon hasznos tippekkel lát el.
Az egyik kedvenc édességed alapanyaga a nagymamád
kertjében terem. Elárulod nekünk, hogy mi az, és milyen
finomságot készítesz belőle?
 A kedvenc gyümölcsöm a málna, így az ebből
készült fagyi a kedvenc desszertem. A nagyim kertjéből
szerzett gyümölcsöket lefagyasztom és kókusztejszínnel összeturmixolom. Isteni!

hirdetés

Segítségnyújtás
felsőfokon
Ha fáj a nyaka, a háta, a dereka, esetleg fejfájások gyötrik, szédül, zsibbadnak a kezei akkor forduljon bizalommal dr. Seszták Sándor orvos-természetgyógyászhoz,
aki segít mozgásszervi fájdalmai megszüntetésében!
Dr. Seszták Sándor közel 40 éve tevékenykedik az
egészségügyben. Csaknem 10 évig dolgozott ortopédtraumatológusként, és 14 évig az Ormos Egészségügyi
Alapítványnál a gerincfunkció-terápia területén – orvosolva a mozgató-, tartó rendszer reverzibilis, azaz helyreállítható elváltozásait.

Dr. Seszták Sándor

orvos-természetgyógyász, ortopéd-traumatológus
Telefon: 0620/255-3138
E-mail: drsesztaksandor@gmail.com
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Turbózd fel
a szervezeted!
Kreatív és változatos összeállítást készítettünk nektek arra az esetre, ha új
dolgokat szeretnétek kipróbálni, megkóstolni. Szellemi frissességre van szükséged,
vagy esetleg fel akarod dobni az ételed
egy finom zöldségkrémmel? Esetleg
saját kiskertet tervezel? Mindezek mellett
megismerheted a természet és technológia találkozásának gyümölcsét is.

Vezeték nélküli töltő –
Bamboo
A természet és a technológia szerelmének gyümölcse ez a minimalista,
vezeték nélküli töltő. A polírozott
acélból és fából készült tervezésnek
és feldolgozásnak köszönhetően
túlmutat a hagyományos vezeték
nélküli töltőn. Nemcsak a gyorstöltést
támogatja, hanem az elegáns, asztali,
irodai vagy éjjeliszekrényes kiegészítő
funkciót is ellátja.
www.authenticwood.hu

Élmények az XSTM Power
Drink Cool Mojito-val!

Karla
A Karla kis csapata limitált
szériás gymbageket, óriás
és erős shoppereket, valamint minimalista tárcákat
készít. Tervezőjük Sugár Kata.
Könnyed, stílusos és divatos.
Gyönyörű anyagokkal dolgoznak, és mindegyik modell
limitált számban készül, azaz
maximum 10 darab.
www.karla.shop

52

Vital magazin

Ha kirobbanó frissességgel szeretnéd felturbózni a mindennapi kalandokat, akkor az
XS™ Power Drink Cool Mojito italra bátran
számíthatsz, hiszen négy B-vitamin keverékét tartalmazza, mely hozzájárul a
fáradtság és a kimerültség leküzdéséhez,
valamint támogatja a szellemi frissességet
és éberséget a B5-vitaminnak köszönhetően. A benne található koffein és taurin
pedig extra energiát ad a kalandokhoz!
Élvezd a friss mentaízt akár reggel, napközben vagy munka után egy frissítő aperitifként, akár egyedül, akár a kollégákkal
vagy barátokkal.
Ajánlott fogyasztói ár: 6800 Ft /12 db

Fodros levelű salátakeverék
vetőmag
Szeretnél saját kiskertet a teraszodra? Ne keress
tovább! A keverék több fajta levélzöldet tartalmaz:
rukkola – Dentellata; fodros kel – vörös levelű;
görög zsázsa; két fajta mustár – vörös és zöld
levelű. Kezeletlen magkeverék, amit termeszthetsz
mikrozöldként, bébisalátaként vagy tépősalátaként.
Vetheted virágládába és veteményesbe is, márciustól szeptemberig.
Bébi- és tépősalátának márciustól szeptemberig
növeszthető kertben vagy virágládában, októbertől
februárig mikrozöldként élvezheted az ablakpárkányon.
www.salatazo.hu

Tökéletes Páros a Lenortól
A Lenor mosókapszula- és textilöblítő-kollekciók tökéletes párosokat alkotnak, együttes használatuknak
köszönhetően a tiszta ruha hosszabban és intenzívebben illatozik. Akár egy teljes héten át élvezhetjük
a frissen mosott ruhák és ágyneműk illatát, melyet
érintésre aktiválódó parfümtechnológiával ért el a
Lenor. Az öblítők nem csak hosszan tartó frissességet
biztosítanak, hanem puhává, kényelmes tapintásúvá
varázsolják a ruhát, csökkentik a gyűrődést, megkönnyítik a vasalást és lerövidítik a száradási időt.
A Lenor mosószerek és azonos illatú textilöblítőknek
hála, most még tovább burkolózhatunk a harmonikus
illatokba. Három tökéletes párosból válogathatunk:
Lenor Gold Orchid mosószer és öblítő,
Lenor Amethyst & Floral Bouquet mosószer és öblítő,
Lenor Spring Awakening, a patyolattiszta, fehér
ruhák mosószere és öblítője

L’akoma zöldségkrém
A L’akoma zöldségkrém ízvilága
kreatív és változatos: választhatunk
a céklakrém, a sütőtök, a cukkini, a
gombakrém és a pikáns paprikakrém
ízekből. Ha pedig fel akarjuk dobni
az ebédünket, akkor használhatjuk
tésztára vagy akár salátára egyaránt.
A krémeket megvásárolhatjátok a
L’akoma webshopjából, illetve egyes
bioboltok polcain is megtaláljátok.
www.lakoma.shop.hu
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Eldöntöttem,
megcsináltam
– avagy a motor, ami
bennem pörög
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„Miért olyan nehéz új szokásokat beiktatni az
életünkbe?” Hangzik el sokszor a kérdés a vendégeimtől. Azt hiszem, hogy ez a kérdés önmagában nem
megfelelő, hiszen nagyon is könnyen tudunk alkalmazkodni, rugalmassá válni, új dolgokba belevágni, ha
arra erős belső motivációnk, késztetésünk van.
Csurgó Krisztina
No Diet Personal Training,
személyi edző írása
A helyes kérdés tehát az lenne inkább,
hogy „Miért olyan nehéz bizonyos új szokásokat beiktatni az életünkbe?”
Három éve elkezdtem kijegyzetelni
Charles Duhigg: Power of Habits (A
szokás hatalma) című könyvét. Azt
gondoltam, hogy válaszokra találok
majd, olyanokra, amelyek alátámasztják mindazt, amit az edzőtermben megtapasztaltam. Azt, hogy
a szokások leváltása nem vezet el a
megoldáshoz. Szerettem volna még
mélyebbre ásni, hogy érdemben segíthessem a hozzám forduló klienseket.

Jó szokás, rossz szokás

A tanítványaim esetében már régóta
bebizonyosodott, hogy a népszerű
„váltsd ki az egyik élelmiszert egy másikkal” frázis nem működik. Az említett
könyv is e köré az elmélet köré épült.
Lemodellezi a szokásaink rutinját és
azt is hosszasan taglalja, hogyan lehet
ezeket a káros rutinokat hasznosra
váltani.
Ezt a folyamatot egy
egyszerű sémára redukálja: amikor megérkezik belülről a
„parancs”, az impulzus,
akko r r u t ins ze rű e n
megiszunk egy kávét/
megeszünk egy sütit/elszívunk egy cigarettát,
majd ezt követően beáll
a kívánt nyugalom.

Az író azt javasolja és bizonyítja is
számos példával, hogy megoldásként
e ciklusban egyszerűen cseréljük le a
negatív jutalmazó cselekvést és váltsuk
ki azt egy pozitívra. A probléma gyakorlatilag ezen a ponton fogható meg,
mivel ez a módszer továbbra is benne
tart minket az impulzusainknak kitett
körforgásba, s csupán a felszínen ajánl
megoldásokat. Nem megy le a mélyére
annak, hogy egyáltalán lehetséges-e
a parancs-rutin-jutalom rendszerét
megsemmisíteni? Azóta már értem,
hogy ez csak bizonyos esetekben
működő megoldás.

Tapasztalataim szerint
rossz szokásokból jóra
váltani a legtöbbször
továbbra is csapdában
tart minket.
Olyan ez, mint, amikor elnyomunk egy
rossz emléket, elfelejtjük, de az a tudatalattinkban dolgozik tovább. Ettől
még az általa okozott feszültség létezik
és munkálkodik. Sőt, sokkal nagyobb
munka lesz majd kibányászni azt magunkból.

Mire építjük
az új életünket?
Például áttérek sütizés helyett a
magvak rágcsálására, amikor jön a
jel az agyamból, a „parancs”, hogy itt
az ideje lazulni. Attól azonban, hogy
magvakat nassolok, még továbbra is

az impulzusok irányítják az életemet.
Valójában nem segítettem magamon,
hiszen továbbra is benne maradtam
abban a rendszerben, ahol nem én
vagyok az, aki irányít.
Ezt kell megtanítanom a vendégeknek
is. Nincs értelme leváltani a csokit
mandulára! Persze most felszisszenhetünk, hiszen mégiscsak jobb opció a
mandula, de sajnos pontosan ezeket
a lecseréléseket és kiváltásokat nem
tudjuk megtartani hoszzútávon. Miért?
Mert eleve ingoványos talajra építettük
az új szokásainkat. Itt a kulcs, itt kapunk
választ arra, hogy bizonyos újítások
miért nem tudnak beépülni.
Ha összehasonlítjuk ezeket a próbálkozásokat azzal, amikor belülrő jövő, saját,
természetes motivációink hatására
hozunk döntéseket, világosan láthatjuk
a különbséget. Olyan ez, mintha egy lerobbant motort próbálnánk újraindítani
ahhoz képest, mint amikor olajozottan
indul az autónk.

Lássunk tisztán

Életmódváltás kapcsán tehát elsősorban a rutinjainkat érdemes áttekinteni. Ha megvizsgáljuk azokat
közelebbről, láthatjuk hogy miből táplálkoznak. Ha az impulzusok rabjai
vagyunk, azt képesek leszünk felismerni és biztosan lesz korábbról
hozzá köthető referenciánk, amikor sikertelenséggel végződött egy-egy próbálkozás. A jó hír az, hogy felismertük,
mire ne építsünk, hol ne akarjunk
felcserélhető/kiváltható
szokásokat
beiktatni. Így megspórolhatjuk a következő csalódást.
Ezután vegyük sorra azokat a pozitív
változással zárult folyamatainkat,
melyek gördülékenyek voltak, nem
társult hozzájuk erőlködés, stressz.
Mindkét verzióval dolgunk lesz, ha
valódi sikereket szeretnénk eszközölni,
amelyek hosszútávra szólnak. A jó és
hozzáértő edző pedig képes lesz szem
előtt tartani azt, hogy mikor van itt az
ideje az új szokások beiktatásának.
A Pszichológia és Pedagógia a Személyi
Edzésben egy, az Ereps által akkreditált
továbbképzési anyagom, azért íródott,
hogy edzőként hatékonyan hozzájárulhassunk az életmódváltás asszisztálásához.
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Ha a
jövőből írnál
egy e-mailt
magadnak,
mit írnál
bele?

Szinte mindenkinek van elképzelése arról, hogyan
szeretne élni a jövőben. Persze az is igaz, hogy a
legtöbben letudják annyival, hogy „jól”, és nem mennek
mélyebben utána, hogy ez valójában mit is jelent(het).
Mert vannak, akiknek számára a „jó élet” például az
anyagi jóléttel egyenlő, míg mások inkább az egészséget vagy a családot teszik a kijelentés mögé. Most
a figyelmedbe ajánlok egy tényleg egyszerű és kedves
eszközt, amivel rápillanthatsz arra a valakire, aki
öt-tíz-húsz év múlva leszel vagy lenni szeretnél.
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Lippai Roland coaching
szemléletű tanácsadó,
amatőr maratonista írása
Teremtsd meg a lehetőséget magadnak arra, hogy nyugodtan,
kényszerek és időnyomás nélkül
(lejár a mosógép, meeting, menni
kell a gyerekért az oviba, stb.)
legyen időd arra, hogy a jövőbeli
éned írjon egy levelet/e-mailt a
mostani önvalódnak.

Az alábbi kérdéseket
teheted föl magadnak
a jövőből:







Mi az, ami sikerült?
Mi az, ami boldoggá tesz?
Hogy vagy a családoddal?
Milyenek az emberi kapcsolataid?
Milyen az egészséged?
Milyen érzéseid vannak?

Összefoglalhatod azt is, hogy a
sikereid mellett mi volt az, amit
végül is nem sikerült elérned. Írd
össze azt is, hogy milyen lépések

vezettek a sikereidhez s mik voltak
azok a külső és belső tényezők,
amik hátráltattak egy-egy cél elérésben.
Megvan? Milyen érzés ránézni erre
a jövőre? Ha megnézed, hogyan
éled a jelenlegi mindennapjaidat,
akkor a céljaid felé tartasz?
Ha mélyebben is kíváncsi vagy a
„miértjeidre”, vagy csak szeretnél
szintet ugrani, akkor keress bizalommal az inspiracioscoaching.hu
weboldalon.
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Ismerd meg
önmagad és kezeld
jól a stresszt!

Azon nem érdemes szomorkodni, és főleg nem tovább stresszelni,
hogy az ember – és valójában minden, egy bizonyos fejlettségi
szinten túli élőlény – stresszreakciókat él át. Természetes dolog,
hiszen a nap minden percében ér bennünket valamilyen hatás,
akció, ami valamilyen reakciót szül. De mit is nevezünk stressznek?
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Lippai Roland coaching szemléletű tanácsadó,
amatőr maratonista írása
A stressz eredetileg a szervezetnek az ingerekre adott
nem specifikus válaszát jelölő orvosi szakkifejezésként
élt a köztudatban. Napjainkban azonban nevezhetjük
„folyamatos feszültségnek” vagy „tartós idegességnek”,
mely rendszerint egy vagy több állandó negatív ingerre
adott tartós válaszreakció a szervezet részéről.
A tartósan fennálló stressz akár komoly egészségkárosodáshoz is vezethet, mivel gyengíti a szervezet ellenállóképességét. (wiki) Ezt nevezhetjük distressznek, ami
mindenképpen negatív hatással van az életminőségre.
Stresszornak pedig azt nevezzük, ami a stresszreakciókat kiváltja; ez lehet egy kelletlen ismerős vagy vezető,
egy kutya, vagy akár egy addig ismeretlen helyzet is, vagy
akár egy korábbi, feldolgozatlan trauma hatása a mindennapi működésre. Viszont beszélhetünk eustresszről
is, ami viszont segít aktivizálódni a pozitív eredmények
reményében, emellett a személyes fejlődésre is jó hatással van. (egeszseg.hu)

Rá kell lépni az önismeret útjára

Tehát nem az jelenti a problémát, hogy az ember
stresszes (még ha sokak szerint ez egyfajta gyengeség
jele is), hanem, hogy azzal miképpen küzd meg. A megküzdési stratégiák nagyon fontosak, hiszen ezek nem
csupán az adott szituációban segítenek, de ami fontosabb: a megelőzésben is nagyon hasznosak lehetnek.
Az ember stresszre adott reakcióit nagyon sok minden
befolyásolhatja az egyén személyiségjegyeitől kezdve a
nem megfelelő egészségviselkedésig bezárólag.

Az a kérdés, hogy ismerjük-e
eléggé magunkat?
 Tudjuk, hogy mik azok a stresszorok,
amelyek stresszreakciókat váltanak ki
bennünk?
 Szeretjük-e és értékeljük-e magunkat
annyira, hogy ezeket kemény belső munkával
beazonosítjuk?
 Szembenéztünk-e már ezekkel?
Amikor ez megvan, akkor kezdődhet el a megküzdési
stratégiák kialakítása, ami szintén elköteleződést és
magas önismereti szintet igényel.
Ne feledd! Ami beválik a barátodnál, az nálad szinte
biztos, hogy nem fog működni, hiszen ez is olyan, mint
az edzésterved: személyre szabott.

Adj magadnak öt percet!

Megkérlek valamire: ülj le egyedül és írd össze, hogy mik
azok a helyzetek, dolgok, amik „felviszik” a pulzusod.
Szedd össze, ami neked a stresszort jelenti. Légy
őszinte magadhoz! Majd írj le legalább három olyan
dolgot, amivel képes vagy kezelni a saját stresszes
helyzeteidet.
Vannak ilyenek? Vagy nincsenek? Ha nincs, mi a következő lépésed? Légy bátor, a bátorság az egyik
legjobb befektetés!
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zöld vonal

Sok hasznos dolgot feltalált az ember,
de sok haszontalan, sőt káros
dolgot is: ezek egyike a teljesen
felesleges és rettenetesen környezetszennyező szívószál is. Sőt,
számomra a szívószál a lustaság és
az emberiség szélsőséges mértékű
elkényelmesedésének egyik szimbóluma is.
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Nemet
mondani a
szívószálra
a világ
legkönnyebb
dolga

Lippai Roland coaching
szemléletű tanácsadó,
amatőr maratonista írása
Máig döbbenetes ereje van annak
a videónak, amelyben egy tengeri
teknős orrából távolítanak el nem kis
erőfeszítéssel, és a szerencsétlenül
járt állat számára nem éppen kicsi
kínt jelentő módon egy hosszú szívószálat. Nagy az esély arra, hogy azt
a szívószálat mindössze húsz percig
használta valaki valahol, valamikor.
Ha csak a legnagyobb gyorsétteremés kávézóláncokat nézzük, évente
sok milliárd szívószálat nyomtak az
azokat lelkesen elfogadó fogyasztóik
orra alá. Annyit gyorsan tegyünk ide,
hogy az érintett cégek több-kevesebb
sikerrel igyekeznek alternatívákat kitalálni, de egyelőre nem sikerült megtalálni a végleges megoldást a szívószálmentes jövő felé vezető úton.
Sőt! Nagyon fontos lenne
a fogyasztók tartós és folyamatos
edukációja
is,
hiszen a történetnek csak
egy részét írják a cégek és a
felelősség sem csak az övék.

Szívószálmentes
augusztus
A néhány éve az úgynevezett szívószálmentes augusztust elindító
Felelős
Gasztrohős
Alapítvány
(partnere a Night Mayor Budapest
volt) számítása szerint egy átlagos
étteremben három bőröndnyi szívószálat használnak el évente. Mindezt
szorozzuk meg a hazai és a nemzetközi éttermek számával, és valószínűleg a számok láttán sem fogjuk
föl igazán a szennyezés volumenét és
a pusztítás mértékét sem. És bizony,
a gyerekeknek szánt gyümölcslevek
oldalán is ott figyel a szívószál.

miért
érdemes száműzni
a mindennapokból
a szívószálakat?
Ahogyan a műanyagokat általában,
ezeket is nehezen lehet újrahasznosítani,
károsítják a vízi és a szárazföldi
élővilágot,
ötszáz év a lebomlási idejük.

Jó ideje megy a találgatás
azügyben, hogy vajon mivel
is lehetne kiváltani a szívószálat a mindennapok
során, bár szerintem erre
van egy nagyon is egyszerű
megoldás: az ember egyik
kezével megfogja a poharat,
majd a már ismert mozdulattal a szájához emeli.
Szóval jön a szívószálmentes augusztus, ami kiváló lehetőséget
jelent arra, hogy az ember egy kicsit
ránézzen arra, ő mennyire éli ökotudatosan az életét, hol és milyen
formában tud felelősséget vállalni
nem csak a jelenért, hanem a jövő
generációiért és a föld élővilágáért.
Nehéz sok-sok milliárd állatért
aggódni és felelősséget vállalni, de
gondolj arra a teknőcre. Senki sem
tudja egyedül megváltani a világot, de
apró lépésekkel nagy sikereket lehet
elérni.
Egyszerűen mondj nemet a szívószálra. Az a helyzet, hogy nemet
mondani a szívószálra a világ legkönnyebb dolga. Próbáld ki, de ne csak
augusztusban!

www.vitalmagazin.hu

61

kalendárium

#kalendárium
GENERALI NIGHT RUN BUDAPEST:
FELKÉSZÜLTÉL A KIHÍVÁSRA?
2020. augusztus 1-jén hetedik alkalommal rajtol
el a gyönyörű, kivilágított, éjszakai fővárosban a
Generali Night Run Budapest. A pálya idén is érinti az
Alagutat, a Budai Várnegyedet és a rakpartot, a versenyközpont a Várkert Bazárnál kerül kialakításra.
A szokásos távokon kívül 2020-ban a 9 kilométeren
fejlámpás futammal is várják a szervezők az indulókat!
Edzettségednek megfelelően 3 táv közül választhatsz:
6 és 9 kilométer, illetve félmaraton (váltóban is).
További információk: futas.maratonman.hu

ZÖLDÜLJ VELÜNK NYÁRON IS:
ISMÉT ITT A „KELL ENNYI ENERGIA?!” KAMPÁNY
Idén harmadik alkalommal szervezi meg a GreenDependent Intézet 9 hetes közösségimédia-kampányát. A kampány célja, hogy segítse a háztartásokat abban,
hogy ki mit tehet otthonában az okos energiahasználat és karbonlábnyomának
csökkentése érdekében. A kampány során a különböző, háztartászöldítéshez és
energia-megtakarításhoz kapcsolódó érdekes, tanulságos cikkek, ötletek és hírek
megosztása mellett három kihívást is szervez az intézet; az ezekben résztvevők közül
néhány szerencsést pedig környezettudatos termékekre beváltható ajándékutalványokkal jutalmaz. A június 29-én kezdődő kampány első három hetének témája a „zöld
nyár”, azaz, hogyan tudjuk klímabarát és energiatakarékos módon hűteni otthonunkat.
Ezt követi július 26-tól a „zöld otthon” három hete, végül augusztus 10-től pedig a karbonlábnyom-csökkentés kerül a középpontba, a nemzetközi Ökológiai Túllövés Napjához
is kapcsolódva. Zárásként a zöld iskolakezdéshez adunk a résztvevőknek segítséget. A „Kell
ennyi energia?!” kampányról: www.energiakozossegek.hu/hu/kell-ennyi-energia

ZSELIC MARATON 2020
2020-ban ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Zselici Tájvédelmi Körzet szívében
a Zselic Maraton Mountain Bike verseny.
A környék gyönyörű és a szervezők szeretnék, hogy a szezont egy élvezetes és
változatos új pályán kezdjék a Mountain
Bike sportág kedvelői. Kezdők, haladók
és profi versenyzők is megmérethetik
magukat.
Időpont: 2020. 08. 23.
A szervezők az időpont és a programváltoztatás jogát fenntartják!
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MÉGIS LESZ ÓRIÁSI RETROBULI SZEGEDEN
Ha nem is az eredeti időpontban, de idén is, ezúttal augusztus 20-án a
legnagyobb hazai retrobuli, a szegedi Deja Vu Fesztivál nyitja a fesztiválszezont Dél-Magyarországon. Az újításokkal és meglepetésekkel készülő
háromnapos rendezvényre az eredeti időpontra megváltott jegyek természetesen érvényesek. Az új időpont 2020. augusztus 20-21-22., a
helyszín, mint már megszokott az extrém helyzetekben, idén is a szegedi
Postás Sportpálya lesz. „Annyit ígérhetünk, hogy a tavalyi évhez képest
lesznek újítások és számtalan meglepetéssel is készülünk” – árulta el a
fesztiváligazgató. Részletes információk és program a Deja Vu Fesztivál
Hivatalos Facebook-oldalán olvasható.

MEDIVID AGILITY KUPA
ÉS PARAGILITY KUPA 2020
XXIV. Medivid Agility Kupa és Jubileumi XV. ParAgility Kupa” országos és nemzetközi kutyás ügyességi verseny új időpontban
2020. augusztus 15-16. között lesz Gyulán, a Prohászka Zsolt
Városi Sportcsarnokban. A rendezvény célja, hogy a versenyt
megtekintő nézők közül minél többen megismerjék az Agility és
ParAgility sportot. Találkozzanak olyan emberekkel, akik a sérülésüktől függetlenül sohasem adják fel. Hitük és kitartásuk fantasztikus. Példát tudnak mutatni mind a fiatal, mind az idősebb
korosztály számára is.
A szervezők az időpont- és a programváltoztatás jogát fenntartják!
Időpont: 2020. 08. 15-16.
További információ: www.visitgyula.com/index.php/programok

VÁR A LUPA BEACH,
BUDAPEST TENGERPARTJA!
Május elejétől az egyéni vízi sportok kedvelői már birtokukba
vehették a Lupa-tavat, majd május közepétől már a Lupa
Fishing horgászcentrum is elérhetővé vált a sporthorgászoknak, ahol kapitális halak is horogra kerültek a tó északi
részén újonnan kialakított 35 horgászállásos pecahelyen. Miután néhány hete a fővárosban és környékén
is újraindulhatott az élet, május 22-től végre mindenki
számára megnyitotta kapuit Budapest tengerpartja, a
Lupa Beach. – Azoknak, akik tengerpartok nyújtotta
élményekre és környezetre vágynak, már elérhető
alternatívát nyújt a Lupa Beach” – mondja Gerendai
Károly, Budapest tengerpartjának megálmodója.
A Lupa kifejezett figyelmet fordít a családosokra,
ezért a tó körül számos családbarát szolgáltatást
alakítottak ki, ami vonzó lehet még az apró csemetéket pátyolgató szülőknek is, de az óvodás,
iskolás gyerekeknek már kifejezett mennyország
az a rengeteg izgalmas lehetőség, amivel a
családok számára dedikált partszakaszon és
környékén várják őket.

www.vitalmagazin.hu

63

hírek
zöld vonal

#hírek
KÖRNYEZETBARÁT CSOMAGOLÁS:
EGYRE TUDATOSABBAK A FOGYASZTÓK
2020-as kutatás arra mutat rá, hogy a csomagolások színénél, formájánál és mintájánál kezd sokkal fontosabb lenni az, hogy miből
készült, főleg a fiatalabb generáció körében: a vásárlók 44 százaléka
hajlandó többet fizetni egy környezetbarát csomagolásban kapható
termékért, 48 százalékuk pedig kerüli a fenntarthatóságot nem
szem előtt tartó márkákat. A felmérésből emellett az is kiderült,
hogy Európában messze a papír és a karton a legtámogatottabb
csomagolóanyag. A Two Sides kutatása jól mutatja, hogy a
műanyagszeméttel kapcsolatos edukáció meghozta a gyümölcsét, az emberek 70 százaléka próbálja csökkenteni műanyagszemét-termelését, 48 százalékuk pedig el is kerülné
azokat a kereskedőket, akik nem igyekeznek redukálni az
újrahasznosíthatatlan műanyag hulladékot. A fogyasztók
számára már egyértelmű tényező a fenntarthatóság.

NYÁRI KISOKOS A NYUGIS CSALÁDI
EGYÜTTLÉTEKHEZ
Az utóbbi időszakban sokat kellett alkalmazkodnunk a
változó körülményekhez. Bár most úgy tűnik, hogy a dolgok
kezdenek visszatérni a rendes kerékvágásba, mégis, vannak
olyan terveink, melyeket felülírt a járvány. Ilyenek például a nyári
programok: sokak számára a hőn áhított külföldi utazás hiúsult
meg, és van, aki nem is tud elutazni vagy szabadságot kivenni
nyáron. A Sulinyugi pszichológuscsapata tippeket ad, hogyan
töltsük pihentetően, felszabadultan a nyári szabadságunkat, családunkkal együtt. További információ: www.sulinyugi.hu

38. LIDL BALATON-ÁTÚSZÁS
AUGUSZTUS 1. RÉVFÜLÖP-BALATONBOGLÁR
Magyarország egyik ikonikus szabadidősport-eseménye a Balaton-átúszás,
ami az amatőr sportolók bakancslistájának előkelő helyén szerepel. A 38.
Lidl Balaton-átúszás a járvány miatt módosított új időpontja augusztus 1.,
szombat. Az esemény hagyományos elemei nem változnak: a rajt Révfülöpön, a
cél Balatonbogláron lesz, a táv 5,2 km. Az úszók biztonságára a mintegy
130 vitorlásból, 7 kishajóból és 4 motorcsónakból álló úszófolyosó
mellett a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság és a Vízimentők
Magyarországi Szakszolgálatának szakemberei ügyelnek. A 2020. évi
újdonság: a Lidl Balaton-átúszás Féltáv, azaz a 2,6 km-es rövidebb
táv, amely Boglárról indul. A résztvevők beúsznak 1300 métert,
majd visszafordulnak és azonos pályán érnek célba az átúszókkal.
Az úszófolyosót 50 méterenként vitorlások biztosítják, a célba érkezőket egyedi pólóval várják a szervezők. Teljesítsd Magyarország
Nagy Vízi Kihívását! Az esetleges rossz időjárás miatti tartalék
napok: 08.02., 08.08., 08.09., 08.15., 08.16. Bővebb info az eseményekről: www.balaton-atuszas.hu
www.facebook.com/balatonatuszas
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GEOCACHING JÁTÉKOT INDÍT A BÉRES
Száz évvel ezelőtt született id. dr. Béres József, a legendás cseppek megalkotója. Egyike
azon magyaroknak, akik felfedezésükkel és évtizedek kemény és sokáig el nem ismert
munkájával kiemelkedőt és páratlant alkottak, valódi hungarikumot. Élete a szorgalom,
a becsület, a hazaszeretet, a kitartás, a meg nem alkuvás, a segítőkészség egyik
legszebb példája. A benne lakozó rendkívüli elhivatottság nemzeti példaképpé nemesítette alakját. Az évfordulóhoz kapcsolódva a Béres Gyógyszergyár és a Magyar
Geocaching Egyesület 2020. július 15-től geocaching játékot indít. A játék során
geoládákat helyeznek el a feltaláló életútjához kötődő legfontosabb helyszíneken:
Záhonyban, Kisvárdán, Szolnokon, Gödöllőn és Budapesten, e városok egy-egy
nevezetes pontján. A geoládák, amelyek apró Béres-ajándékokat is rejtenek, egy
éven át lesznek kereshetők. Az első 20 játékos, aki mind az 5 ládát megtalálja,
ajándékot kap! További információ: www.geocaching.hu/beres

JÓL VIZSGÁZOTT AZ OKOSPARKOLÁS
AZ INGYENES PARKOLÁS IDŐSZAKÁBAN
BUDAPESTEN
Bár a korlátozások alatt jelentősen csökkent az autós forgalom, a
díjmentes parkolás bevezetésével a parkolóhelyek kihasználtsága
változatlanul magas maradt. Utóbbi sok belvárosi lakos és ott
dolgozó életét nehezítette meg. Erre a helyzetre jelentett megoldást
a Vodafone és a Smart Lynx rendszere, melyeknek köszönhetően az
ingyenesen letölthető Parker mobilalkalmazásban 2500 közterületi
parkolóhely valós idejű foglaltsági adatai váltak elérhetővé. Az autósok így
anélkül is tudják, hol van épp szabad parkolóhely, hogy felesleges köröket
megtéve autóznának a környéken. Az okosparkolási rendszer természetesen a díjmentes parkolást követően is segíteni fogja az autósok életét
Budapest belvárosában.
További információ: www.vodafone.com

BILLIÓKAT LEHETNE MEGSPÓROLNI, HA TERJEDNE
AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS
Az élelmezésbiztonság és a táplálkozás helyzete a világban 2020.
júliusában megjelent kiadása szerint akár 690 millióan is éhezhettek
2019-ben, ami 10 milliós növekedést jelent az előző és majd 60
milliósat öt évvel ezelőtthöz képest. A kiadvány ezért az élelmezési rendszerek átalakítását sürgeti, hogy a tápláló ételek és az
egészséges táplálkozás elérhetőbbé váljanak. A jelentés felszólítja a
kormányokat, hogy vegyék figyelembe a táplálkozás szempontjait
a mezőgazdaságban; dolgozzanak az árnövelő tényezők kiiktatásán az élelmiszertermelésben, -tárolásban, -szállítmányozásban, -elosztásban és -értékesítésben – köztük a hatékonytalanság és az élelmiszerpazarlás és -veszteség csökkentésével;
támogassák a kistermelőket a táplálóbb alapanyagok termelésében és biztosítsák piacra jutásukat; kezeljék a gyermekek
táplálkozását kiemelt prioritásként; segítsék elő a változást
oktatás és tájékoztatás révén és építsék be a táplálkozást a
nemzeti szociális és befektetési programokba.

www.vitalmagazin.hu

65

A séta anatómiája
CSÖKKENTI A
BETEGSÉGEK ESÉLYÉT
elsősorban a megfázást

CSÖKKENTI
a zöldhályog kockázatát

KARMUNKA
erősíti a vállizmokat

JAVÍTJA A SZÍV
EGÉSZSÉGÉT
pulzus és keringés
tekintetében

JAVÍTJA A
VÉRNYOMÁST

ENDORFINT TERMEL
csökkenti a stresszt, a
feszültséget, a dühöt, a
fáradtságot

CSÖKKENTI A
VASTAGBÉLRÁK
KOCKÁZATÁNAK
KIALAKULÁSÁT
31 százalékkal nők
esetében

TÖBB ZSÍRT ÉGET,
mint a jogging

ERŐSÍTI
A CSONTOKAT

ERŐSÍTI A
LÁBAKAT

FELÉRE CSÖKKENTI
az Alzheimer-kór
kockázatát

Csak 30 perc naponta. Sétálj legalább 5 alkalommal
egy héten egy boldogabb, egészségesebb életért!
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Könnyű lábak
Egyedi, természetes ﬂavonoid komplex

20 DETLX 1 AP 4 / 2020. 02. 04.

Visszeres panaszok ellen

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 ﬂavonoid frakció hatóanyag tartalmú gyógyszer.
Vény nélkül kapható a gyógyszertárakban.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Frissítő lábápoló krém korzikai
cédrát kivonattal és mentollal
Dermokozmetikum, kapható
a gyógyszertárakban.

Instant
felfrissülés
a lábaknak

20 CEDRA 1 CO 14/2020.01.06.

Hidratál, hűsít, nyugtat.

Servier Hungária Kft. | 1062 Budapest, Váci út 1–3. | Telefon: +36 1 238 7799 | Fax: +36 1 238 7966

TELE GoNDoSKoDÁSSAL

Élvezd ki a nyár
egészséges ajándékait!
Turcsák Katalin
dietetikus ajánlása

Tudatosan tá
plálkozni
egyszerűbb,
mint gondoln
ád.
Válaszd a SPA
R Életmód
termékeit!

Nyáron könnyű teljesíteni azt a táplálkozási ajánlást, miszerint együnk naponta 40–50 dkg
zöldséget és gyümölcsöt. Részesítsük előnyben a hazai, szezonális gyümölcsöket, mert
egyrészt éretten szedik, ezért vitaminokban gazdagok, másrészt a magyar termelőket
támogatjuk, ráadásul a rövidebb szállítás miatt kevesebb környezetszennyezést okoznak.
Nézzünk néhány finom és értékes hazai gyümölcsöt!
Az őszibarackban 40 kcal energia, B-, C-vitamin és kálium található. Élelmi rostot (pektin)
tartalmaz, ami segíti az emésztést, valamint segít csökkenteni a vér koleszterinszintjét.
A szilva 60 kcal energiát tartalmaz. Frissen fogyasztva, de befőttként és aszalva is népszerű.
Ne felejtsük el, hogy az aszalt szilva energia-, és a szénhidráttartalma – a nedvességelvonás
miatt – magasabb. Emellett vitamintartalma (B1-, B2- vitamin) is többszörösére nőhet.
A görögdinnyében 30 kcal energia található. Közel 90%-a víz, ezért nagy melegben
nagyon jól hidratál. Gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, glikémiás indexe magas.
A dinnyében lévő karotinoidok erős antioxidánsok, melyek védenek a szabadgyökök ellen.

