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Különösen rajongok a természetért. Az elmúlt egy évben pedig 
abban a csodában van részem, hogy ott is élhetek. Mindenhol 
körülvesznek a fák és a hegyek. Ezek a fák valaha magok voltak, 
engem kifejezetten inspirálnak, hiszen a tetteinkkel, cselekedete-
inkkel, érzéseinkkel mi magunk is magokat ültetünk. A döntéseink 
egyben magok is: van, ami megfogan, van, ami elszárad. Utóbbi arra 
ösztönözhet minket, hogy kezdjük újra, vagy ne adjuk fel. 
Így vagyok az emberi kapcsolatokkal is. Nemcsak a virágaimmal 
törődöm, hanem a kapcsolataimmal is. Nemcsak az erdőben ültetek 
magokat, hanem a szociális teremben is. Gyümölcsök nemcsak a 
fákon teremnek, hanem a kapcsolatainkban is. Hálás vagyok azokért 
az emberekért, akik az elmúlt hónapokban az életem részévé váltak! 
Segítségükkel újabb magokat ültethetünk az egészséges életmód és 
a közös célok megvalósításának reményében. 

Köszönöm mindenkinek, aki részt vett az októberi lapszám szer-
kesztésében, volt, aki erején felül sietett a segítségemre. Rengeteg 
pozitív visszajelzést kapunk, melyek alapján bátran állíthatom, 
hogy a magok, amiket elültetünk hónapról hónapra, inspirálják az 
olvasóinkat. 
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FUTáS

Dr. Csisztu Attila ironman írása 

MiT JELENT A PB(PR)?
Ezek közül az egyik leggyakrabban alkalmazott és 
használt a Személyes Legjobb (PB = Personal Best), 
vagy a Személyes Csúcs (PR = Personal Record). A 
magam részéről jobban szeretem a PR használatát, 
de azt is inkább a „Személyes feljegyzések” vagy „Sze-
mélyes Nyilvántartás” jelentésében értelmezve. 

A Személyes Legjobb ugyanis szűken az adott 
legjobb eredményeket jelzi, míg a másik egy 
tágabb értelmezés, magába foglalja az ered-
ményeken túl az azzal összefüggő további lé-
nyeges adatokat, mint pl. pulzustartományok, 
időjárási körülmények, talajviszonyok, va-
lamint tapasztalások, érzések rögzítését is. 

Ez utóbbi pontosabb elemzést és értékelést tesz le-
hetővé, ami a további edzésmunka, illetve versenyre 
való felkészülés tervezésénél hathatós segítséget 
jelent. Így a továbbiakban a PR értelmezést használom.

FONTOS-E A KEzDő FUTóK 
SzáMáRA A PR?
Tévedés azt hinni, hogy csak a versenyzők számára lé-
nyeges, hogy a futásai adatai – legyen az tréning, vagy 
verseny – feljegyzésre kerüljenek. 
Aki elkezd futni rendszeresen, valami célja minden-
képpen van vele. Lehet, hogy súlyfeleslegtől akar meg-
szabadulni, talán olvasott vagy hallott valamit, ami rá-
döbbentette, hogy rendszeres mozgásra van szüksége 
ahhoz, hogy egészséges maradjon, vagy kedvet kapott 
ahhoz, hogy egy kitűzött távot vagy versenyt – esetleg 
kitűzött idő alatt – teljesítsen.

Nyilvánvaló, hogy ha a célkitűzés helyes 
– azaz a kitűzéskor még nem képes tel-
jesíteni –, akkor egy fejlődési folyamaton 
kell végigmenni, mégpedig az edzések 
által. A rendszeresség és a folyamatosság 
a legfontosabb, így hát az edzésidőpontok 
betervezése és rögzítése az első lényeges 
feljegyzés.

Kezdő futók  
és a személyes 
csúcs
Amikor valaki a futók társadal-
mának tagja lesz, előbb-utóbb, 
mint minden, valamennyire speci-
ális területen, találkozni fog a 
futókra jellemző szakzsargonnal. 
Olyan kifejezésekkel, amiket a 
hétköznapi életben nem használ, 
vagy épp teljesen más jelentéstar-
talommal.
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Javaslom az edzésnapló vezetését, amiben minden 
egyes edzés és majd később a megméretések adatai is 
bekerülnek.
Ez nagy segítséget nyújt, ha bizonyos tapasztalások 
(közérzet, fájdalmak, eredmény) elemzésre és érté-
kelésre kerülnek. Ezen adatok megléte esetén tud ta-
nácsot adni, segítséget nyújtani a tréninget kontrolláló 
edző, vagy ha valaki önállóan végzi az edzéseket, akkor 
az általa megkérdezett szakember.
Az eredmények nyilvántartása abban segít a kezdőknek 
is (és hadd mondjam, náluk legalább annyira fontos, 
mint a profi sportolóknál) hogy nyomon tudják követni 
az edzésmunka eredményeként elért fejlődést, javulást. 
Ez egyrészt lelkileg sokat segít, mert a visszaigazolások 
erőt adnak ahhoz, hogy a további, időnként nem jóleső 
feladatokat is megfelelő hozzáállással teljesítsék, 
hiszen látják, hogy van értelme. Másrészt jelzik, amikor 
egy magasabb szintű eredményt (legyen az táv-, idő- 
vagy futóterepváltás) ki lehet tűzni, hiszen az addig el-
végzett munka megalapozta azt.
A negatív tapasztalatok (rosszabb időeredmény, vagy 
nehezebb teljesítés) szintén fontosak, mert ekkor kell 
végigelemezni az eltelt időszak történéseit, és ezek 
alapján változtatni a következő időszak edzésfeladatain.

mI kerülJön be abba a bIzonyos 
EDzéSNAPLóBA?
A sokéves tapasztalataim alapján azt mondhatom, 
hogy az alapinformációkon felül mindenki saját magára 
szabja ezt, és folyamatosan bővíti.
A kezdők eleinte a távokat és az időeredményt jegyzik 
fel. Aztán ahogy egyre jobban „beszippantja” őket a 
futóéletmód, jönnek hozzá a pulzuskontroll adatai, az 
edzések/versenyek alatt és után tapasztalt érzések, a 
használt futócipőkre, frissítőkre, krémekre, táplálékki-
egészítőkre, sőt, nem ritkán az étkezésekre vonatkozó 
tapasztalatok is.
Külön nyilvántartásba kerülnek a különféle versenyeken 
és távokon elért személyes rekordok. és ekkor már 
biztos lehet benne a futó, hogy végleges „fertőzést” 
kapott, életformájává vált a futás!
Amellett, pedig, hogy rengeteg segítséget nyújt, év-
tizedek múlva jól eső érzés lesz elővenni és vissza-
emlékezni azokra az első edzésekre, amikor minden 
lélegzetvételnyi levegőért meg kellett küzdeni, amikor 
mindenhol fájt, amikor a „soha többet nem futok” érzést 
leküzdötted, amikor még nem is mertél arra gondolni, 
hogy valamikor 5-10-20 kilométert vagy maratont, ne-
adjisten, ultrát fogsz futni. Pedig megcsináltad! 
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FUTáS

Fésűs veronika főszerkesztő,  
sportfejlesztési mentor írása

A futóórák kiváló kiegészítői a futó-
edzéseknek. Ezek az innovatív órák 
olyan funkciókkal vannak ellátva, 
amelyek célja, hogy kiegészítsék az 
edzést azáltal, hogy adatokat tá-
rolnak és elemeznek. Ezek az adatok 
gyakran ugyanolyan fontosak, mint 
maga az edzés, mivel segíthetnek 
rámutatni a gyengeségeidre és a le-
hetőségeidre egyaránt, amelyek le-
hetővé teszik a megfelelő terv kidol-
gozását. 

a futóóra VIselésének 
ELőNYEi
 Nyomon követi a teljesítmény 
javulását A futóórák összegyűjtik, 
tárolják és elemzik az edzés során 
gyűjtött adatokat. Ez magába foglalja 
azt is, hogy milyen jól teljesítettél a 
megszokott útvonal bizonyos sza-
kaszain, beleértve a sebesség, a 
pulzus és más külső tényezők, például 
az időjárás és a szél sebességét. 
Ezeket az adatokat az órában lévő 
algoritmusok „összecsomagolják” és 
grafikonokkal vagy vonaldiagramokkal 
ábrázolják.

 érthetővé teszi az edzéseket A 
futóórák lehetővé teszik, hogy jobban 
le tudd olvasni az adataidat, akár 
szinkronizálva a webhellyel, akár egy 
mobilalkalmazáson keresztül a te-
lefonodon. Ezáltal az adatok jobban 
emészthetők és számszerűsíthetők.

 Figyeli a sebességet A futóórák 
segítenek nyomon követni a se-
bességet a különböző terepeken a 
GPS technológia segítségével. Az út-
vonalakat gyakran felosztják, amelyek 
segítenek az edzések szétválasz-
tásában, és lehetővé teszik a se-
besség teljesítményének részletekben 
történő elemzését.

Milyen futóórát vegyek? 
A nyilvánvaló tulajdonságon és előnyön kívül a futó-
órák remek módot nyújtanak a futóknak az általános 
teljesítményük figyelemmel kísérésére. De vizsgál-
junk meg bizonyos tényezőket, mielőtt megvála-
szolnánk a „milyen futóórát vegyek?” kérdést.  
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 Megakadályozza a túledzést 
vagy az aluledzettséget A futóórák 
futás közbeni viselésének nagy 
előnye, hogy megmondja, ha nem fe-
lelnek meg a beállított szabványnak, 
vagy ha túlvállalod és meghaladod a 
céljaidat. Mindkét eset káros lehet a 
testedre, mivel következetlenné teszi 
az edzésedet.

 Ellenőrzi a vérnyomást A futó-
órákon gyakran vannak pulzusmérők, 
amelyekből kiderül, melyik pul-
zuszóna a legmegfelelőbb számodra. 
Az viszont igaz, hogy van némi vita a 
csukló alapú vérnyomás-ellenőrzés 
pontosságával kapcsolatban.

 Méri és feltérképezi a távolságot 
Ez különösen fontos, ha szeretsz isme-
retlen terepen futni, vagy ha az erdőt 
szeretnéd felfedezni. Az óra által ösz-
szegyűjtött távolság referenciapontként 
szolgál a jövőbeni edzéseidhez is. 

 Verseny nélkül is versenyezhetsz
A futóóra viselésének további nagy 
előnye, hogy lehetővé teszi a versenyt 
önmagaddal, különösen a távolság- 
és sebességmérés szempontjából, 
amelyek a múltbeli edzések ered-
ményeit mutatják. 

futóóra VásárlásI 
útmutató
A futóórák különböző tulajdonsá-
gokkal rendelkeznek, amelyek kü-
lönböző előnyökkel járhatnak.

 időjárásálló Az időjárásállóság 
nemcsak az esőtől és a vízbe merü-
léstől védi az órát, hanem a portól, 
izzadságtól és még a hirtelen hőmér-
séklet-változásoktól is.

 Többcélú Egy futóórában kü-
lönböző üzemmódok vannak, így más 
sportokhoz is használható. 

 Riasztások Ez az egyszerű szol-
gáltatás megmondja, hogy a szokásos 
sebesség alatt haladsz-e, és ez jobb 
teljesítményre ösztönözhet. Egyes 
fejlettebb órák még azt is jelzik, hogy 
veszélyben vagyunk-e az út során 
(például balesetek előrejelzése).

 Valós idejű GPS-követés Nem 
minden GPS-óra futóóra, de minden 
futóóra GPS-óra, ahogy egyesek 
mondják. Ez a szolgáltatás nyilvánvaló 
okokból segíti a teljesítménykövetést 
és az útvonal-tervezést.

 Pulzusmérő A versenyző sportolók 
ennek a tulajdonságnak az adatait 
felhasználva azonosítják, melyik 
zónában kell lenniük az optimális tel-
jesítmény érdekében.

 zene lejátszása Az ezzel a funk-
cióval rendelkező óráknak általában 
bővíthető memóriájuk van, amely le-
hetővé teszi, hogy átmásolj bizonyos 
zenefájlokat az edzéshez.

 Hívásfogadó és üzenetküldő ké-
pesség A futóórák egyik új funkciója, 
hogy képes fogadni a hívásokat és vá-
laszolni az üzenetekre. 

mIlyen futóórát 
VEGYEK?
Nem minden futóórától kapjuk meg az 
itt felsorolt összes funkciót, bár vannak 
olyanok, amelyek a legtöbbet tartal-
mazzák. Bármit is választasz végül, 
győződj meg arról, hogy képes-e egy 
teljesen új szintre emelni az edzésedet.
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FUTáS

Futóóra,
mint az edzés kiegészítője

nyIlVánValó tulaJDonságok
Ezek az innovatív órák olyan funkciókkal vannak 
ellátva, amelyek célja, hogy kiegészítsék az 
edzést azáltal, hogy adatokat tárolnak és ele-
meznek.

A futóórák lehetővé teszik, hogy jobban le tudd 
olvasni az adataidat, akár szinkronizálva a web-
hellyel, akár egy mobilalkalmazáson keresztül a 
telefonodon.
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ViSELéSéNEK NéHáNY ELőNYE A futóórák összegyűjtik, tárolják és elemzik az edzés során 
gyűjtött adatokat. Ez magába foglalja azt is, hogy milyen jól tel-
jesítettél a megszokott útvonal bizonyos szakaszain. 

Egy futóórában különböző 
üzemmódok vannak, így más 
sportokhoz, illetve tevékenysé-
gekhez is használható (például 
vásárlás).

A futóórák egyik új 
funkciója, hogy képes 
fogadni a hívásokat és 
válaszolni az üzenetekre.

A futóórák lehetővé teszik, hogy 
jobban le tudd olvasni az adataidat, 
akár szinkronizálva a webhellyel, 
akár egy mobilalkalmazáson ke-
resztül a telefonodon.
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FITNESz

mobilizáció, 
az ízületeid 
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Horváth tünde  
fitneszedző írása

Mi iS Az A MOBiLiTáS?
Ízületi mobilitás alatt értjük azt, 
ha egy adott ízület teljes mozgás-
terjedelemben, akadálymentesen, 
kontroll alatt képes mozogni. 
A mozgás iránya lehet például 
hajlítás vagy nyújtás, kirotáció vagy 
berotáció. Azt, hogy az ízületben 
milyen mértékű mozgás jöhet 
létre, több tényező is befolyá-
solhatja. Behatárolhat például az 
ízület típusa, vagy a különböző be-
tegségek, sportsérülések (törések), 
meszesedések, illetve az izomme-
revség is. éppen ezért fordulhat 
elő az, hogy az ízület mobilitása az 
egyik irányban jó, de egy másikban 
nem megfelelő.

mI történIk  
MOBiLizáLáSKOR?
Az ízületek mobilizálásakor a nem 
terhelt ízület teljes mozgástarto-

mányában történő átmoz-
ga tá sá t  végezzük .  

 

A mobilizálás hatására, a laza moz-
dulatok által az ízület belső terében 
egyenletesen eloszlik a benne lévő 
ízületi folyadék, javul a keringés, és 
az izom vérellátása kis mértékben 
megemelkedik, ami ideális alapot ad 
a bemelegítésnek. 

A helyes kivitelezés során figyelni 
kell az optimális mozgástartomány 
kihasználására és a mozgás helyes 
tempójára. Lassabb, kontroll alatt 
végzett mozgás javasolt a hirtelen 
mozdulatok és a sérülések elke-
rülése érdekében. 

A fizikai hatások mellett a 
mobilizációs gyakorlatok 
fejlesztik a testtudatot és 
a koncentrációképességet is. 
ezt a mozgásformát az edzés 
elején és a végén is gyakorol-
hatjuk.

mIért Van szükségünk 
MOBiLiS ízüLETEKRE?
Ízületeink mobilitását jelentősen 
romboljuk az általánosan elterjedt 
mozgásszegény, főleg ülő élet-
móddal. Ülünk az autóban, szá-

mítógép előtt, tárgyalásokon és 
persze a televízió előtt is. Sajnos a 
rengeteg ülés megviseli az ízületeket, 
ezért általában az emberek ízületei 
jóval „idősebbek”, mint az egyén valós 
biológiai életkora. A rendszeresen 
végzett mobilizációs gyakorlatok 
rövid távon segítenek enyhíteni az 
ízületben jelen lévő pillanatnyi me-
revségeket és fájdalmat. Hosszabb 
távon a mobilizáció egészséges mér-
tékben növeli a mozgásteret. Segít 
kialakítani a megfelelő, anatómiailag 
semleges testtartást, és visszaállítja 
az izomzat és az izompólyák rugal-
masságát. 

Ha sikerrel jártunk és egy 
adott ízület már képes 
nagyobb mozgástarto-
mányban funkcionálni , 
akkor annak fenntartásáért 
azt folyamatosan használni 
kell, hogy meg is maradjon. 

Ha elhatároztad magad az életmód-
váltás mellett, keress meg a www.
metimestudio.hu oldalon, hogy 
velem testreszabott, biztonságos és 
élményalapú edzéssel érd el a ki-
tűzött célodat.

Biztosan rengetegszer olvasod vagy hallod, 
hogy a mobilis ízületek az egészséges és 
fájdalommentes élethez elengedhetetlenek. 
és valóban, nemcsak a sportolók teljesítmé-
nyén javít az ízületi mobilitás fejlesztése, de a 
hétköznapi tevékenységeink megélését is élve-
zetesebbé teszi. 

13www.vitalmagazin.hu
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FITNESz

Hogyan kezdjünk neki az 
edzőtermi edzéseknek?

Pálos Attila okleveles testépítés- 
fitnesz szakedző írása

otthon összekészítetted a táskádat, finom anyagból 
készült, nedvszívó sportruházattal, sportolásra al-
kalmas cipővel, ásványvízzel, edzés utáni almával és 
nagy levegő. Már a recepción töltöd az adatvédelmi 
nyilatkozatot. Ha körbenézel, ameddig eljutsz az 
öltözőig, gyönyörű, kidolgozott testű embereket 
látsz (na, jó, azért akad némi túlsúllyal rendelkező 
sporttárs is). Na, itt ne engedd, hogy az „ez nem 
nekem való” érzés a hatalmába kerítsen és kifordulj 
az ajtón, hanem haladj tovább. 

Valószínűleg régóta érlelődik a gondolat 
benned, hogy jó lenne valamit spor-
tolni. Mert annyi helyen lehet olvasni, 
hogy a mozgás jó, mennyi mindent 
meg lehet vele előzni, meg tuti hely 
a társkereséshez, ha esetleg az is 
aktuális lenne. Szóval az edzőterem 
sok mindenre alkalmas.



TE MOST Az EDzőTEREMBEN 
KEzDőNEK SzáMíTASz
Mint minden sportág esetében – legyen szó  test-
építésről és fitneszről, fociról, kézilabdáról vagy 
dzsúdóról –, az alapoktól indulunk. Hacsak nem vagy 
elég képzett sporttudományban, biztosan felkérsz 
egy személyi edzőt vagy szakedzőt, hogy legyen az 
idegenvezetőd ebben az egyelőre idegen világban.

 
Ki SzáMiT KEzDőNEK?
 Most van először edzőteremben.
 Más sportágból jön át. Hiába kosarazott 10 évig 
NB1-szinten, itt ő most kezdő lesz. 
 Aki hosszú kihagyás után újra elkezd edzeni. 

A KEzDő EDzéSTERV FELADATAi:
 Megtanuljuk az edzőtermi „etikettet”, írott és 
íratlan szabályokat (súlyok visszarakása a helyükre, 
törülköző használata, használat után az eszközök 
fertőtlenítése, stb.).
 Heti három napra szóló edzésterv elsajátítása. Az 
edzésnapot egy nap pihenő kell, hogy kövesse, ami 
biztosítja a megfelelő regenerációs időt a következő 
edzésig. 
 Helyes edzésmenet megtanulása. 
 Mozgástanulás rendszeres ingerek, stimuláció 
adásával!

ennek három szakaszát  
különböztetJük meg  
Az EDzéSELMéLETBEN: 

 A durva mozgáskoordinációs szakasz, 
 a finomkoordináció, 
 valamint a finomkoordináció megszilárdítása. 
A folyamat az egyén képességeitől függ, meddig 
fog tartani. Az első szakaszban a nagy alapmoz-
gásokat tanuljuk meg az edzőnk utasításaival. Itt 
még a tudatos mozgáskontroll a jellemző sok durva 
hibával, melyek a sok-sok későbbi gyakorlásnak kö-
szönhetően szépen át fognak alakulni hibátlan kivi-
telezésre.

A sportághoz szükséges, célravezető táplálkozási 
szokások kialakítása. 

Ami nem célja egy kezdő edzésidőszaknak: 
izomtömeg-növelés, intenzív edzések, 
izomdiszbalansz (izomegyensúly-felbomlás) 
javítása, táplálékkiegészítők használata. Ha 
az edződ ezekre próbál rávenni, lehet, most 
nem ő a te embered.

Az EDzőDTőL EzEKRE SzáMíTHATSz 
Az ELSő HETEKBEN:
Megtanítja az SMR alaptechnikákat, melyek a be-
melegítés és a levezetés részei lesznek.
Megtanítja a mozgékonyságod, flexibilitásod ja-
vítását szolgáló mobilizáló gyakorlatokat.
Megtanulod a lumbális gerincszakaszt („core 
izmok”), illetve az egyéb ízületeid stabilitását fej-
lesztő alapgyakorlatokat.
Elsajátítod a pulzuskontroll alapjait, milyen pul-
zusszámon milyen élettani folyamatok mennek végbe 
a szervezetedben (aerob-anaerob zóna, anaerob 
küszöb, tejsav fogalma, stb.).
Emberi funkcionális mozgásminták elsajátítása. 
(guggolás, súlyemelés, súlyhordás, toló és húzó 
mozgások).
Minden izomcsoportodat megmozgató saját test-
súlyos, szabadsúlyos és gépes gyakorlatokat fogsz 
elsajátítatni.
Az állóképességedet fejlesztő kezdő módszerekkel 
fogod fejleszteni a szív- és érrendszered terhelhe-
tőségét.
Meg fogod tanulni az edzés végi regenerációs eljá-
rásokat: SMR-eszközök, stretching módszerek.

Ha kiválasztott edződ „mell–bicepsz”- vagy 
lábnappal kezdi az edzésedet, heti 5 előírt 
edzésnappal, kérlek, menekülj! Ebből nem 
fejlődés, hanem sérülések, túlterhelés, 
túledzés lesz.

Ennyire „egyszerű” lenne 
egy kezdő fitnesztermi 
sportoló első három 
hónapja. 
Örömteli, eredményes és 
élvezetes edzést kívánok!
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JóGA

A térd egy immobil ízület, melynek egészségét befo-
lyásolja a boka és a csípő mozgékonysága és helyes 
tartása. A térdet a körülötte lévő szalagok tartják, 
melyek rugalmassága és erőssége tartja a helyén a 
térdízületet. Ezért nagyon fontos a comb és a lábszár 
izmainak erősítése és nyújtása. Ezzel elkerülhető a 
térd elmozdulása és kopása.

Figeczky emese tradicionális  
hathajóga-oktató írása

Az ízület számára nagyon fontos a 
rendszeres és kímélő mozgatás, mely 
serkenti a folyadékáramlást és a porc-
képződést. A jóga egy ízületkímélő 
mozgásforma, mely segít egész-
ségesen tartani az ízületeket és az 
egész testet.

mIlyen Jógapózzal 
tuDoD kíméletesen, 
fokozatosan nyúJtanI 
a térD körülI sza-
LAGOKAT éS izMOKAT?
 Sarokülés
Sasankászanából indulj. Belégzésre a 
tenyerekkel told fel a medencét, egye-
nesítsd a törzsedet és süllyeszd a me-

dencéig a sarkad irányába. Itt is lehet 
használni takarót a térdhajlat alá, ha 
szükséges.

 Sasankászana
érkezz térdelőtámaszba, majd told 
hátra a medencédet. Próbáld teljesen 
hátratolni a medencét a sarkadig. A 
tenyereket engedd le magad elé jó 
messzire és engedd le a homlokodat 
a talajra. Legyen nyújtózás két irányba 
a gerincben, a medence törekedjen 
hátrafelé, a fejtető pedig előre. A la-
pockák két irányba kifelé törekszenek 
a vállak a medence irányába. Ha nem 
tudod teljesen hátratolni a medencét a 
sarkadig, mert feszül a térded vagy a 
lábad, akkor tegyél egy takarót a térd-
hajlatba, és így próbálj benne maradni 
ebben a pózban. Ahogy lazulni fognak 
a lábaid, úgy lehet egyre vékonyabb 
takarót tenni a térdhajlatba, majd el-
hagyni.

HOGYAN TUDOD ERő-
sítenI a térD körülI 
izMOKAT?
Fontos lehet a magnézium pótlása a 
szervezetben, ami többnyire a cson-

tokban, az izmokban és lágy szöve-
tekben van jelen. Ez az ásványi 
anyag fontos szerepet tölt be az 
izmok működésében, a szívet 

és az idegeket is beleértve. A mag-
nézium nemcsak az elektrolit-egyen-
súlyhoz járul hozzá, hanem a normál 
energiahozamú anyagcseréhez és a 
fehérjeszintézishez is.

és most nézzünk 
néhány ászanát, amI 
SEGíT ERőSíTENi Az 
Izmokat

 Uttánászana-Tádászana
Ezt a két ászanát összekötjük a lég-
zéstempónkkal. érkezz állásba, a 
lábakat nyisd csípőszéles terpeszbe, 
a kezek legyenek a törzs mellett és 
nyújtózzanak lefelé. A fejtetőnk felfelé 
törekszik, a talpak lefelé. Tartsd magad 
alá húzva a medencét és húzd befelé 
felfelé a köldöködet. A vállak hátra és 
lefelé törekszenek, a mellkas pedig 
előre. Belégzésre emeld a karokat a 
füled mellé, nyújtózz meg felfelé, ki-
légzésre told a medencét hátrafelé 
és lefelé. Próbáld a combodat és a 
lábszáradat derékszögbe hozni, de ha 
ez nehéz, akkor emeld feljebb a me-
dencédet. A karok vállmagasságban 
nyújtózzanak előre, a hátad legyen 
egyenes és ne engedd, hogy a térded 
megelőzze a lábujjaidat. A következő 
belégzésre nyújtsd ki a lábadat és 
egyenesítsd a törzsedet, nyújtózz meg 
a karokkal a füled mellett. Ismételd 
meg néhányszor. 

a térdsérülések  
elkerülése jógával
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 Virabhadrászana 1
Legyél állásban, csípőszéles ter-
peszben a lábak, a lábujjak előre 
nézzenek. Belégzés közben a jobb 
lábaddal lépj hátra, legyenek nagy-
terpeszben a lábaid. A jobb láb lá-
bujjpárnára érkezzen és legyen ki-
nyújtva. A bal térd legyen behajlítva, 
fontos, hogy a térded és a bokád 
egyvonalba kerüljön egymással. 
A karok legyenek a füled mellett, 
a vállak szélesek és a tenyereket 
simítsd össze. A bal láb combja 
és lábszára derékszögben legyen, 
vagy ha ez nehéz, akkor kicsit 
emelkedj feljebb. Tartsd ki néhány 
légzésig, majd kilégzéssel lépj 
előre a jobb lábaddal és engedd le 
a karokat a törzs mellé. Végezd el a 
másik lábbal is.

 Virabhadrászana 2
A kiindulóhelyzete a Virabhad-
rászana 1, melyet módosítunk. A 
jobb lábad legyen először hátul, 
fordítsd ki a lábfejedet enyhén 
jobbra és engedd le a talpadat a 
talajra. A sarkad legyen a legtá-

volabb a törzsedtől. A jobb láb 
belső talpélének a közepe és a bal 
sarok egy vonalban legyen. A me-
dencédet fordítsd ki jobbra, a csí-
pőlapátok legyenek egy vonalban 
a bal láb belső talpélével. A karokat 
nyújtsd ki vállmagasságban két 
irányba, a bal láb fölött a bal kezed, 
a jobb lábad fölött a jobb kezed 
nyújtózzon. A bal térded ne moz-
duljon el, maradjon a boka fölött. 
Tartsd ki néhány légzésig, majd 
fordulj vissza a jobb lábfejjel és a 
medencével, és lépj előre a jobb 
lábbal a bal lábad mellé. Végezd el 
a másik oldalra is.

A térd körüli szalagok és 
izmok ezekkel a gya-
korlatokkal jól karban-
tarthatók. Kímélik, 
de mégis erősítik és 
nyújtják a láb izmait. Jó 
gyakorlást kívánok! 

www.vitalmagazin.hu

www.magnex.fi/hu

Forgalmazó: Vitabalans Oy, 13500 Hämeenlinna  Varastokatu 8.
Az étrend-kiegészítő használata nem helyettesíti a változatos, 
kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot!

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

Maradj egy lépéssel előrébb!

HIRDETéS
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JóGA

A légzés az indiai tradíció szerint 
a legfőbb energiaforrás, mégis 
átlagban csak egyharmadát hasz-

náljuk a tüdőnk kapacitásának.  
A légzőgyakorlatok fokozzák a 
légzés tudatosságát, és ezáltal akti-
válható, irányítható az életenergia. 

maximovits Anett hatha-, astanga-,  
vinyasa- és nőijóga-oktató írása

Az immunrendszer sejtekből, szervekből, szövetekből 
álló bonyolult rendszer, amely védekező funkciót lát el, 
milyenségét a vérkeringés és a hormonok állapota is 
befolyásolja.
A jóga azért képes fizikális síkon hatékonyan kar-
bantartani az immunrendszert, mert a gyakorlatok 
egyszerre hatnak a szervekre, nyirokkeringésre, hor-
monokra és a sejtek egészségére. A jógapózok egy-
másutánjai masszírozzák a belső szerveket és a nyi-
rokcsomókat is. A gyakorlatok segítik a szív munkáját, 
több oxigént juttatnak el a sejtekbe és a hormonter-
melést, nyirokáramlást is stimulálják. 
Mentális síkon elmondható, hogy a jóga nyugtatja, 
kiegyensúlyozza az idegrendszert és már ezáltal is 
csökkenti a stresszt. Mint tudjuk, a stressz rendkívüli 
módon rombolja az immunrendszert. A jóga a jelenben 
tart, hiszen miközben felvesz az ember egy bizonyos 
pózt, nem tud másra koncentrálni. Ez segít kizárni 
a külvilágot, így növeli az immunitást azáltal, hogy 
csökkenti a stresszt.
Tehát, akármilyen gyakorlatsort állítsunk is össze, min-
denképp jótékony hatása van a jógagyakorlásnak az im-
munrendszerre, de egy kis odafigyeléssel úgy is meg lehet 
tervezni a gyakorlatsort, hogy az még erőteljesebben tá-
mogassa a szervezetünk egészséges működését. 

Hogyan lehet 
immunerősítő 
egy jóga- 
gyakorlatsor?
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a gyakorlásnak legyen 
egy felVezetése
Bármilyen kényelmes ülő helyzetben, csukott szemmel 
pár percig mentálisan is készülj rá a jógázásra. 
 Az AUM mantrát legalább háromszor zengesd el, 
hogy befogadóvá tedd a tudatod a fókuszált gyakorlásra. 
 Majd a gyakorlást folytasd a fizikai bemelegítéssel, 
amire néhány kör napüdvözlet tökéletesen alkalmas. 
 Kezdd az álló ászanákkal, itt az egyensúlyi pozíciókat 
kiemelném, amik garantáltan a jelenben tartanak. 
 Majd a kéztámaszos ászanák következhetnek, mint a 
felfelé és lefelé néző kutya. 
 Ezután az ülő ászanákkal folytasd, ahol a csavarásos 
pozícióknak van a méregtelenítésban nagy szerepük. 
 Majd feküdj le a matracodra és készülj fel a válltá-
maszos fordított testhelyzetekre, mint a gyertya és az 
eke, ami azért is előnyös, mert a nyirokáramlást és a szív 
munkáját is segíti. 
 Végezd el ezek kompenzációját is, azaz a halpózt. 
 Levezetésképp relaxálj a hátadon fekve és lazítsd el 
a testedet.
Légzőgyakorlatokkal a végén vagy az elején is meg-
toldhatod a gyakorlásodat, amennyiben fűtenél, a 
kapalabhati pránajámát érdemes kipróbálni, ha pedig 
hűtenél, akkor a nadi shodhana pránajámát építsd be 
a jógázásodba.

Mantrameditációval programozhatod az elmédet az im-
munerősítés irányába és erre még egy helyes kéztartás 
felvételével, azaz mudrával rá is erősíthetsz. Mindkét 
kézen érintsd egymáshoz a hüvelyk- és a mutatóujjak 
ujjbegyeit, hogy ezzel az úgynevezett chin mudrával is 
fokozhasd a tudatosságot.  

www.vitalmagazin.hu
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JóGA

Yin jóga amit minden sportolónak érdemes gyakorolni

Fésűs veronika sportfejlesztési mentor írása

A yin jóga gyengéd, ugyanakkor kihívásokkal teli jógagya-
korlatok összessége, amely lehetővé teszi, hogy a saját 
testedben elmerülve megtapasztald a jelent mind fizi-
kailag, mind mentálisan.
A yin egy ülő, földelő gyakorlat, amelyen belül a pózokat 
3-5 percig tartják ki annak érdekében, hogy az ízületek és 
az ínszalagok mobilitást kapjanak. 
A jóga ezen stílusának gyakorlásával a sportolók mé-
lyebben át tudják dolgozni az izmokat, hogy a test 
mozgását pozitív irányba tudják megváltoztatni. 

LAzíTS! 
A yin jóga lényege, hogy az adott testtartásban el tudjunk 
lazulni, passzívabb megközelítést alkalmazva a mély kötő-
szövet és a fascia átdolgozásában. A fascia (kötőszövet) a 
test minden részét összeköti, és gondozásával maximali-
zálhatod a teljesítményedet és az izmaid rugalmasságát.

A csípőben lévő érzéstől a múltbeli tapaszta-
latokig tartó gondolatokig a yin jóga lehetővé 
teszi, hogy ezek a testi érzetek és lelki érzelmek 
felemelkedjenek és felszabaduljanak a passzív 
mozgás erején keresztül.

Szorgos gyakorlóként azon kapom magam, hogy áttöröm 
a régi érzelmi mintákat, és egy-egy óra végén erősebbnek 
érzem magam nemcsak testben, hanem lélekben is. 

TiPP: a yin jóga otthon vagy formális órai keretek között 
gyakorolható, bár ajánlott egy olyan csoportban kezdeni, 
ahol a tanár segíthet eligazodni a gyakorlatokban és segít 
megértetni az érzelmeidet. 

ha otthon gyakorolsz,  
használD ezt az öt testhelyzetet 
a test és a sporttelJesítményeD 
áTALAKíTáSáHOz:

Gerinccsavarás hanyatt fekvésben 
Ezt a gyakorlatot minden futás után elvégzem, hiszen 
helyreállítja a hátizmokat, a gerinc- és a hasizmokat. 
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Fájó izmok, sérülések, a test túlzott 
igénybevétele. Ha űzöl valamilyen 
sportot, akkor ezek nem ismeret-
lenek számodra. A futópályától a 
súlyemelésig nagy az esély arra, 
hogy szereztél az életedben vala-
milyen sérülést. Lehet, hogy a sérü-
lések néha elkerülhetetlenek, de mi 
lenne, ha azt mondanám, vannak 
olyan gyakorlatok, amelyeket 
alkalmazhatunk a sérülések mini-
malizálására?

Gerinccsavarás 
hanyatt fekvésben
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Fontos megjegyeznem, hogy mindkét válladnak szorosan 
a talajon kell lennie, így inkább a gerinc közepénél, nem 
pedig a hát alsó részénél csavarodsz.

Könnyű ülésmód
Az ülő póz célja, hogy a külső csípő a lehető leghatéko-
nyabban nyíljon és nyúljon. Az egymásra rakott lábszá-
rakkal előre hajolva mélyítheted a nyújtást. Ha nem tudod 
egymásra rakni a lábszárakat, akkor egy jógatégla segít 
megkönnyíteni a gyakorlat elvégzését. 

Fekvő hőspóz 
Kiválóan nyújtja a csípőt és a négyfejű combizmot. A 
pózba mélyülve megnyílik a keresztcsont-ágyéki ív, amely 
előnyös a sportolók és azok számára, akik sokat állnak 
vagy futnak/járnak.

Lábujjon guggolás
A lábujjon guggolás intenzív nyújtást jelenthet azok 
számára, akik gyakran végeznek álló munkát. A lábujj-
guggolás gyakorlat megerősíti az izmokat és kinyújtja az 
alsótest energetikai pontjának mind a hat vonalát.

Lefelé néző kutyapóz 
Egy súlyzós vagy bármilyen edzés után ez a testtartás 
megnyújtja a vállak izmait és enyhíti a vállak feszülését, 
miközben megerősíti a gerincet, nyújtja a vádlit és a comb 
izmait. Az enyhe hajlítás arra is szolgál, hogy nagyobb ru-
galmasságot nyújtson a hát felső és középső részén. 

Használd ezeket a mozdulatokat az edzéseid 
végén, és meglátod, sokkal lendületesebben éled 
meg a napodat. 

Könnyű 
ülésmód

Lefelé néző 
kutyapóz 

Fekvő hőspóz

Lábujjon 
guggolás
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Testi-lelki 
egészség 
mezítláb
A reflexológia a keleti orvoslás 
egyik tudományága, amely szerint 
az emberek „elektromos lények”, 
hiszen idegrendszerünk elektro-
mossággal kommunikál, és bioló-
giai folyamataink legnagyobb 
része is elektromos.
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Csányi tímea triplextréner, 
 mobiledző és funkcionális edző írása

„EGY őSi KULTÚRáJáT ELHAGYó KiCHé TöRzSBéLi 
asszony mesélte nekem egyszer azt, hogy 
HÚSzéVES KORáBAN ViSELT ELőSzöR CiPőT, S MéG 
sok éV elteltéVel sem Volt képes megszoknI, 
HOGY »MEGVAKíTOTT« LáBBAL JáRJON.”
A Farkasokkal futó asszonyok c. könyv részlete elgondol-
koztatott. Mégis mit veszítünk azzal, hogy ma már szinte 
soha nem járunk mezítláb? 
A kérdés jogos, hiszen a természet viszontagságaitól az 
ókor óta védi a lábát az ember. Amit elfelejtünk, hogy láb-
beliben járni sokszor kiváltság volt, a lábvédő alkalma-
tosságot igyekeztek kímélni – azaz amikor tehették, inkább 
pőre lábon jártak az emberek.  Továbbá a 18–19. századig 
a cipő talpa a természet anyagaiból – bőr, fonal, fa, szalma, 
papirusz – készült. A tömegtermelésnek köszönhetően a 
cipőgyártásban igen sok kemikáliát használnak, így a mai 
cipők köszönőviszonyban sincsenek a természetességgel.

a mezítláb Járás,  
mInt energIaforrás
A metaforáról a reflexológia tudománya jut először 
eszembe, hisz számukra a talp a lélek tükre. A tudományt 
közel 5000 éve űzik Kínától kezdve a Közel-Keleten át, 
egészen a cherokee indián törzsekig. úgy hiszik, a talp te-
rületei összeköttetésben állnak az egyes belső szervekkel, 
amelyeket, ha stimulálunk – masszázzsal vagy mezítláb 
járással – gyógyító folyamatokat indítunk el a testünkben. 
Ebben hisznek a maorik új-zélandon, az indián törzsek, 
illetve az indiaiak is, akik ha tehetik, a földön ülve étkeznek 
vagy szenderülnek álomba is. Amikor cipőt húzunk a lá-
bunkra, vagy mesterséges anyagokon (például aszfalt, 
parketta) járunk mezítláb a természetes talaj helyett, el-
vágjuk ezt a jótékony energiaáramlást a Föld és a testünk 
között. Az energiaegyensúly felborul, mi pedig sebez-
hetővé válunk, érzékenyebbé a betegségekre. Hogy a 
földelés tudományosan valóban igazolható-e vagy sem, 
ahogyan azt a Ground Force Method mozgásrendszer, 
vagy Clinton ober „Földelés” c. könyvében állítja, vitat-
kozzanak róla a tudósok. Amit viszont laikusként kivétel 
nélkül mindenki érezhet, hogy bőrfelülettel a termé-
szettel való kapcsolódás békességet és boldogságot ad. 

tartásJaVítás és preVencIó 
mezítláb Járással
A földfelszínnek van egy bizonyos természetes instabi-
litása, ami a talp egész izomzatát aktivizálja. Ezáltal javul 
az egyensúlyérzéked, a hátad, csípőd és vállaid tartása, 
azaz a testtartásod. A mezítláb járás tekinthető így az 
egyik legtermészetesebb gerinctréningnek. 

Amikor cipőt húzol, a talpad nem érzi a talaj egyenetlen-
ségeit. Könnyedén kibillenhetsz az egyensúlyodból és 
megsérülhetsz, ami így az esős-csúszós őszi hónapok 
derekán sajnos aktuális probléma.

MEzíTLáB TéLEN-NYáRON
Nem gondolnám, hogy most akkor kukába kellene ha-
jítani az összes lábbelit. ám hiszem, hogy tudatosan 
keresni és megragadni a lehetőséget a mezítláb járásra 
kötelességünk – amennyiben fontos a testi és lelki 
egészségünk.  

Jó időben a természetben, télen otthon dióval, 
gesztenyével, kaviccsal vagy gabonával töltött 
kis zsákokat, akár egy komplett szőnyeget is 
készíthetünk a terápiás mezítlábazáshoz.

Mit veszítünk tehát azzal, hogy szinte soha nem járunk 
már mezítláb? Testet-lelket gyógyító életenergiákat, 
egyensúlyt és testtartást. Potenciálisan a jó egészsé-
günket és a boldogságunkat.
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Covid-19: 
mikor lesz vakcina  
és milyen maszkot  
viseljünk?

Sőt: nem csupán a vége nem látszik, 
de a járvány második hullámán 
ülünk, amikor is hatásos vakcina 
hiányában a legtöbbet azzal te-
hetjük, hogy betartjuk az alapvető 
járványügyi szabályokat, mindezt 
úgy, hogy nem várunk valamilyen 
„felsőbb utasításra”, hanem a józan 
paraszti eszünket használjuk, fele-
lősséggel döntünk és viselkedünk. 

MiKOR LESz VAKCiNA?
Az utóbbi hetekben egyre több 
pozitív hír érkezett vakcinafrontról, 
bár arra jelenleg nem érdemes szá-
mítani és nagy tételben fogadni 
sem, hogy néhány héten belül 
emberek százmilliói jutnak hozzá a 
védőoltáshoz. 
Persze e téren van egy csavar is: 
oroszország korábban már beje-

lentette, hogy a világon elsőként lét-
rehozták a Covid-19 elleni szérumot, 
de ezzel kapcsolatban a nemzetközi 
közvélemény és maga a WHo is 
igencsak szkeptikus. Közismert, 
hogy egy védőoltás kifejlesztése, 
tesztelése nagyon bonyolult tudo-
mányos és jogi folyamatok mentén 
zajlik a használhatóság, a haté-
konyság és legfőképpen a biztonság 
jegyében. Valójában évekig tartó fo-
lyamatról van szó. Ugyanakkor a vi-
lágban e cikk írásakor összesen 130 
vakcinafejlesztési program működik, 
ebből 30 már a klinikai vizsgálati fá-
zisban van, míg féltucat a harmadik 
fázisban fut, ami már közel van a si-
kerhez – erről beszélt Jakab Ferenc 
virológus szeptember elején. 
A Koronavírus-kutatási Akció-
csoport vezetője akkor úgy látta, 
hogy a fejlesztésekkel kapcsolatban 

A koronavírussal kapcsolatban csak egyetlen 
dolog a biztos: a bizonytalanság. Valójában az 
sem tiszta még, hogy honnan jött, az sem látszik 
e cikk írásakor (szeptember hónap első harmada), 
hogy mikor lesz vége ennek a mindenképpen 
embert és gazdaságot próbáló időszaknak. 

24 Vital magazin
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A gyerekkori mozgás fontossága
a jövő év elején várhatók előzetes 
eredmények, az oltási program a kö-
vetkező esztendő első félévében in-
dulhat el. E téren szinte folyamatos 
a változás, hiszen szinte napról 
napra érkeznek pro és kontra vakci-
naprognózisok. 
Vagyis az látszik, hogy a biz-
tonságos vakcina még jó ideig nem 
lesz elérhető, így a megelőzés és az 
egészségmegőrzés felelőssége át-
tevődik az egyén szintjére. Az elmúlt 
hónapokban mindenki olvashatta 
már ezerszer, hogy mik a hatékony 
kézmosás szabályai, hogyan kell 
tartani a távolságot embertársa-
inktól leginkább zárt térben, s hogy 
a maszkhasználat mindenképpen 
ajánlott.

MASzK-KiSOKOS
Mi most a Pécsi Tudományegyetem 
virológusainak segítségével 
teszünk rendet azzal kapcsolatban, 
hogy melyik típusú maszk mire al-
kalmas és mire nem. Alapvetően 
sebészi- és FFP (úgynevezett 
félálarc) maszkokról beszélünk, 
tehát nézzük, hogy mit kell tudnunk 
ezekről az eszközökről!

A sebészi maszk jellemzői:
 nem szűr teljesen, az apró 
cseppeket nem szűri meg,
 nem teljesen zárt, nem simul 
az arcra, így ezeken a helyeken 
be tudjuk szívni, lélegezni a vírus 
tartalmú cseppeket,
 ennek megfelelően nem véd a 
vírus ellen,
 azok használják, akik betegek, 
hogy a hirtelen jött köhögési roha-
mokkal vagy tüsszentéssel ne ter-
jesszék a vírust.
 Ha minden egészséges ember 
sebészi maszkban jár az utcán, az 
hatalmas pánikot is kelthet.
 Nagyon fontos: ha kifogynak 
a készletek, mert egészséges 
emberek hordják (feleslegesen), 
nem marad annak, aki tényleg beteg.
 és ami legfontosabb: kicsit vo-
natkoztassunk el a járványtól, ilyen 
maszkokat használnak a műtőkben, 
fogászati kezeléseken, stb., ezeknek 
az orvosoknak is szükségük van a 

maszkokra a mindennapi munká-
jukhoz (függetlenül a vírustól).

Az FFP maszk (félálarc) jellemzői:
 kilégzőszelepes, tehát a kilé-
legzett levegőt engedi ki a szelepen 
keresztül,
 teljesen zárt, rásimul az arcra, 
a réseken nem tud szűrés nélküli 
levegő beáramolni,
 így belégzéskor szűr, a teljes fe-
lületén keresztül,
 az apró cseppeket is képes meg-
szűrni, így véd az esetleges fer-
tőződés ellen.
 Ilyen maszkokat használnak az 
egészségügyi dolgozók, mentősök, 
stb., akik ténylegesen betegeket 
ápolnak.
Persze a maszkgyártás megihlette a 
világ legnagyobb technológiai válla-

latait is. Az LG például a 2020-as IFA 
szakkiállításon mutatja be kategó-
riateremtő arcmaszkját, ami sokkal 
inkább nevezhető egyfajta mobil lég-
tisztítónak is. 
A PuriCare™ technológiát al-
kalmazó eszköz egyes piacokon 
már elérhető. A PuriCare Wearable 
két, az LG háztartási légtisztítóiban 

is megtalálható H13 HEPA-szűrőt 
tartalmaz. A vállalat legfejlettebb 
légtisztítási technológiája révén 
a nagy teljesítményű, cserélhető 
szűrők friss és tiszta levegőt biz-
tosítanak a felhasználók számára 
kül- és beltéren egyaránt. A ké-
szülék szabadalmaztatott léleg-
zésszenzora érzékeli a felhasználó 
légzési ciklusát és a belélegzett 
levegő volumenét, és ehhez igazítja 
az eszköz kettős ventilátorának 
három fokozatban állítható se-
bességét, így mindig megfelelő 
mennyiségű tiszta, szűrt levegőhöz 
juttatja használóját. Belégzéskor 
a ventilátorok automatikusan 
nagyobb sebességre kapcsolnak, 
kilégzéskor pedig lefékeznek, így 
könnyítve meg az oxigéncsere fo-
lyamatát. 

és persze az Apple sem tétlenkedik, 
hiszen a mérnökei – igen, akiknek 
az iPhone-okat is köszönheti a világ 
– kifejlesztették a saját maszkjukat. 
A ClearMask néven elérhető, három 
rétegű eszköz kiszűri a ki- és bejövő 
részecskéket és akár ötször is 
mosható és természetesen újrahasz-
nosítható.
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szIVacsos maszk 

szöVetmaszk 

aktíVszenes maszk
(részecskeszűrő félálarc) 
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n95 maszk
(7 rétegű maszk)

 

sebészetI maszk 

ffp1 maszk
(részecskeszűrő félálarc)

ffp2 maszk
olyan munkahelyi környezetben alkalmazhatók, 

ahol a levegőben ártalmas és mutagén  
anyagok találhatók. A levegőben lévő  
részecskék legalább 94%-át meg kell  

szűrniük 0,6 μm-es méretig. 

ffp3 maszk
A lehető legnagyobb védelmet nyújtják a légszeny-
nyezések ellen. 5%-os maximális szivárgás mellett 

a levegőben lévő részecskék legalább 99%-át szűrik 
meg 0,6 μm-es méretig védelmet nyújtva a toxikus, 

karcinogén és radioaktív részecskékkel szemben.
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Ebben a cikkemben egy kicsit kényes 
témát hoztam fel, de úgy érzem, 
beszélni kell róla, mert igen nagy 
problémát jelent ez az egészség 
szempontjából. 

EGéSzSéG
Ulrich-Heblinger nikolett táplálkozási, életmód-  
és sporttáplálkozási tanácsadó írása

Sajnos a statisztikák is azt mutatják és látom én is, hogy 
ma Magyarországon kb. minden ötödik gyermek/fiatal túl-
súlyos. Ez pedig szorosan összefügg a felnőttkori elhízás 
arányával, mivel nagy valószínűséggel egy túlsúlyos tini 
elhízott felnőtté válik, hacsak nem ismeri fel a problémát 
és nem változtat. 

De gyerekek esetében kinek a felelőssége az, hogy egy ilyen 
volumenű problémát felismerjen? 
Vajon egy kisgyermek vagy tini tisztában van a helyes 
táplálkozási alapelvekkel vagy az egészséges táplálkozás 
alapjaival? Szinte biztosra veszem, hogy nincs. Nekünk 
szülőknek – magam is kétgyermekes anyuka vagyok – kell 
elsősorban példát mutatni az életmódunkkal, táplálkozá-
sunkkal, hiszen gyermekeink azt a mintát viszik tovább, 
amit tőlünk látnak, tanulnak.

A KüLöNBöző éLETKOROKRA 
JELLEMző TáPLáLKOzáSi NEHézSéGEK 
Vegyünk például egy kisgyermeket, náluk sokszor gondot 
okoz az új ételek és ízek elfogadása, míg egy tininél a túlzott 
energiabevitelből adódó elhízás a legnagyobb probléma. 
Az utóbbi csoport táplálkozási szokásaira sajnos nagyon 
nagy hatással vannak az interneten, közösségi médiában 
elérhető reklámok. Sokszor ezek hatására kezdenek a 
fiatalok bizonyos divatdiétákba, vagy lesznek testkép-
zavarosok és küzdenek étkezési problémákkal. Sajnos 
ezektől a reklámoktól és téves információ áradattól nem 
tudjuk teljes mértékben megvédeni a gyermekeinket, 
azonban sokat tehetünk azért, hogy tudják helyén kezelni 
ezeket az információkat és nevelhetjük őket az egészség-
tudatosság jegyében.

De mit is tehetünk, hogy egészséges és boldog fiatalokat, 
majd felnőtteket neveljünk ezekből a gyerekekből?
Ahogy már írtam az előzőekben, az első és legfontosabb, 
hogy a gyerek táplálkozását, életmódját leginkább a szülői 
minta befolyásolja, ezért azzal tesszük a legtöbbet, ha mi 
is odafigyelünk az életmódunkra. Nyilván, ha a gyerek azt 
látja, hogy a szülei a tévé és a számítógép előtt ülve, ton-
naszám tömik magukba az egészségtelen nasikat, akkor ő 

is ezt fogja követendő példának tekinteni. Ebben az 
esetben nem is kell csodálkozni, ha a gyerek nem 

eszik meg semmi normális ételt, 10 évesen már 
durván túlsúlyos, 20 évesen pedig cukorbeteg 
vagy még rosszabb. Igenis, mi szülők vagyunk 
felelősek gyermekeink egészségéért! Ne tegyük 

tönkre az életüket olyan dolgokkal, amin lehet 
változtatni! A másik, amin szakemberként meg-

döbbenek, amikor  egy-egy étkezési naplóba belepil-
lantva azt látom, hogy  úgy kezdik a napot az emberek, 
hogy reggelit egyáltalán nem esznek, esetleg egy kávét 
ledöntenek, és az első étkezés a dél–egy óra környékén 

Mit kell tudni 
a gyermekek 
megfelelő 
táplálkozásáról?



elfogyasztott ebéd. Lehet, hogy valakinél ez beválik, főként 
most, mikor ennyire felkapott ez az időszakos böjtnek 
nevezett dolog, de kérdem én, így hogy lehet teljesíteni? 
Hiszen semmi energiát nem adunk annak a szerencsétlen 
szervezetnek. A legszomorúbb viszont az, hogy sokan így 
engedik el a gyereket iskolába, óvodába, reggeli nélkül. 
Aztán csodálkoznak, hogy a gyerek nem tud teljesíteni az 
órákon. Vagy a másik véglet, hogy adunk egy csomag for-
nettit vagy hasonlót, mert azt csak gyorsan meg kell venni 
a sarki boltban. Persze a gyerek szereti, ki ne szeretné? De 
utána ne lepődjünk meg, hogy a gyerek figyelemzavaros, 
túlsúlyos és depressziós, mikor rendszeresen ilyen élelmi-
szereket fogyaszt.

tegyünk pontot ennek 
a Dolognak a Végére
Minden étkezés nagyon fontos, de egy gyermek esetében 
a reggeli a legfontosabb. Elengedhetetlen ahhoz, hogy 
délelőtt elegendő energiája legyen, és megfelelően tudjon 
koncentrálni. Csomagoljunk nekik mi magunk ételt, ha 
otthon nincs idő elfogyasztani a reggelit. Ne oldjuk meg 
azzal a dolgot, hogy adunk neki pénzt, hogy ő vásárolja 
meg magának, mert akkor megint csak ott tartunk, mintha 
a sarki boltba rohantunk volna be azért a bizonyosért!
A gyerekeknek, fiataloknak nagyon fontos, hogy meg-
felelő mennyiségű szénhidrátot fogyasszanak, hiszen 
szükségük van rá a fejlődéshez, és a napi aktivitásukhoz. 
Azonban fontos hangsúlyoznom, hogy nem mindegy, 
hogy ezt milyen szénhidráttal fedezik. Nekik sincs 
szükségük a finomított lisztek és cukrok fogyasztására. 
Teljes értékű gabonákra viszont annál inkább. Emellett 
pedig jó minőségű fehérjék és zsírok bevitelének is fi-
gyelmet kell szentelni. Továbbá sok-sok zöldség és 
gyümölcs fogyasztásával gondoskodjanak a megfelelő 
vitamin-, ásványianyag- és rostbevitelről.

KELL-E NASSOLNiA 
A GYEREKNEK?
Szerintem semmi szüksége rá. Félreértés ne 
essék, nem azt mondom, hogy soha ne adjunk 
édességet a gyereknek, de azért tudjuk a 
mértéket, és a mindennapos nassoláshoz 
inkább válasszuk a gyümölcsöket, zöldségeket.
Véleményem szerint a mai fogyasztói társadalom 
rontott el mindent, hiszen gondoljunk csak bele: nagy-
szüleink, dédszüleink idejében hol volt még ekkora vá-
laszték az üzletek polcain? Ebben a bőségzavarban a 
gyerekeknek több esélyük van rossz ételekhez nyúlni, 
de egyre kevesebb jól táplálkozni.

MiT iS JELENT Ez?
Egy kutatás kimutatta, hogy a mai gyerekek sajnos egyre 
rosszabbul tudják hasznosítani az olyan létfontosságú 

elemeket, mint a D-vitamin és a kalcium. és ez nagymér-
tékben a túlzott cukorfogyasztásnak köszönhető. Nem 
véletlenül van ennyi tápanyaghiányos felnőtt és gyerek.
Köztudott, hogy a gyerekek nagyon válogatósak tudnak 
lenni, főleg ha zöldségről és gyümölcsről van szó.
 
Félelmetes, de a gyerekek 93 százaléka nem eszik elegendő 
zöldséget, 60 százalékuk pedig megfelelő mennyiségű gyü-
mölcsöt sem. 
Ennek pedig az az oka, hogy hozzá vannak szoktatva a 
mesterséges, műanyag ízekhez, így egy szimpla gyümölcs 
már nem tud nekik akkora élvezetet adni, a zöldségről 
pedig már nem is beszélve. A másik sarkalatos kérdés a 
folyadékfogyasztás. Sajnos sok fiatal nagyon kevés vizet 
iszik. Előnyben részesítik a különböző cukros, szénsavas 
italokat vagy gyümölcsleveket. Ezért fontos, hogy folya-
matosan figyelmeztessük gyermekünket a megfelelő 
folyadékpótlásra, elsősorban a vízfogyasztásra. Emellett 
napi egyszer adhatunk nekik 100 százalékos gyümölcs- 
vagy zöldségleveket – a legjobb, ha mi magunk préseljük 
ezeket –, de ne ezek kerüljenek túlsúlyba. 

De mi van akkor, ha már kialakult a probléma? Ha felismertük, 
hogy gyermekünk egészsége érdekében változtatni szükséges?
A válasz egyszerű. Ahogy már többször említettem, a leg-
fontosabb amit tehetünk, hogy mutassunk példát, hogy 
mi magunk is életmódot váltunk, és segítsük ezen az úton 
gyermekünket is. Semmi esetre se fogyókúráztassuk. Ha 
mégis erre lenne szükség, azt csakis szakemberrel – gye-
rekorvossal, dietetikussal – együttműködve tegyük meg. De 
nem győzöm hangsúlyozni, hogy a megelőzés legyen az el-
sődleges, és ne egy már kialakult problémát kelljen orvosolni.

Legyünk következetesek, 
egészségtudatosak és 

vigyázzunk gyermekeink 
egészségére! 
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a sütőtök 
jótékony 
hatásai
Az ősz beköszöntével nemcsak a 
ruhatárunkban történik változás, 
hiszen előkerülnek a vastagabb 
pulóverek, eltesszük a szoknyákat, 
rövidnadrágokat jövőre, hanem a 
spájzunk, hűtőnk tartalma is megvál-
tozik. A piros bogyós gyümölcsök és 
az ízletes dinnye helyett már inkább 
szőlőt és körtét vásárolunk. Az októ-
beri hónap pedig a sütőtök szezonja. 

róka eszter sporttáplálkozás- és  
táplálékkiegészítés-tanácsadó írása

A sütőtök kedvező hatásait már az indiánok is is-
merték, és számos felhasználási módja közül 
biztosan mindenki megtalálja azt a formát, ahogyan 
szívesen fogyasztja. Nem is érdemes kihagyni az ét-
rendünkből, hiszen nemcsak nagyon finom, pénztár-
cabarát, de számos egészségmegőrző tulajdonsága 
mellett még a fogyókúrát is támogatja.

 A sütőtököt a szépészeti ágazat is felfedezte, hiszen 
magas A-vitamin-tartalmának köszönhetően késlelteti 
az öregedést, segíti a bőr fiatalos fenntartását. E- és 
C-vitamin-tartalmának köszönhetően egészségesebbé 
teszi a bőrt. 
 A magas A-vitamin-tartalma miatt ajánlott a fo-
gyasztása a szemünk egészségéért. Javítja a látást és 
a benne található karotinok csökkentik a szürkehályog 
kialakulását.
Segíti a sejtkommunikációt és serkenti az immun-
rendszert is, amely a benne található magas C-vita-
minnak is köszönhető. 
 Az immunrendszert erősíti a magokban található 
magas cinktartalom is, amely óvja a szervezetet az 
oxidatív károsodástól. 
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 Rostban gazdag étel, így jótékony hatással van 
emésztésünkre is. Segíti a fontos tápanyagok felszí-
vódását és a sütőtökben található rostok segítik a 
megfelelő emésztést. A benne található rostok miatt 
hosszantartó teltségérzetet biztosít, a magas káli-
umtartalom pedig segíti a szervezetben található fe-
lesleges víz és só kiürülését. 
 A szervezetünkben segít csökkenteni a gyulla-
dásokat a benne található karotinoknak köszönhetően. 
Az alfa-karotin megelőzi a daganatok kialakulását és 
növekedését, a béta-karotin pedig az érelmeszesedést. 
 A magas káliumtartalmának köszönhetően segíti a 
vérnyomás szabályozását és helyreállítja a szervezet 
elektrolit-egyensúlyát egy-egy keményebb edzés után.
 A sütőtök támogatja a vese, a tüdő és a szív 
egészséges működését, csökkenti a szívbetegségek és 
a stroke kockázatát. 
 A benne található B-komplex vitaminok és omega-3 
zsírsavak mind a nők, mind a férfiak esetében növelik 
a termékenységet. Csökkenti a stresszt, szabályozza 
a termékenységi hormonokat és segíti a nemi szervek 
vérkeringését. 
A sütőtököt fogyaszthatjuk akár főételként, desz-
szertként vagy készíthetünk belőle ízletes leveseket, 
salátákat is, így biztosan mindenki megtalálja a 
szájízének valót.  Nem csak a húsát fogyaszthatjuk 
azonban, hanem a magjait is, amelynek szintén 
számos egészségre gyakorolt jótékony hatása van. 
Bár 100 grammja 623 kalóriát és 50 gramm zsírt 
tartalmaz, szénhidráttartalma 3,3 grammal nagyon 
alacsony, fehérjetartalma pedig kiemelkedően magas, 
34 grammal. Egész évben kapható, héjas és pörkölt 
formában akár snackként is fogyaszthatjuk, magas zsír-
tartalma miatt persze csak mértékkel. 

Nyers és hántolt formájából akár magtejfölt 
is készíthetünk, ami kiválóan beilleszthető a 
vegán táplálkozásba. 

Megvásárolhatjuk tökmagolaj formájában, amely 
kiváló adalék lehet salátákhoz. Liszt formájában pedig 
a paleo és a vegán konyha egyik alapanyaga. Ha eddig 
még nem tettük volna, minden-
képpen érdemes becsempészni 
a konyhánkba ezt a csodálatos 
narancsszínű zöldséget, hiszen 
nemcsak finom, de számos 
egészségre gyakorolt pozitív 
is hatása van. 
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Az egészséges szemek megőrzésének egyik 
legjobb stratégiája a rendszeres szemvizs-
gálat. A korai felismerés és azonnali kezelés 
megakadályozhatja a jelentős látásvesztést. 
Vannak olyan gyógynövények, amelyek támo-
gatják a szem egészségét. Nézzük meg ezeket. 

ne hagyd romlani a látásod! 
Hét gyógynövény Az egészséges szemért 

EGéSzSéG

Fésűs veronika  
főszerkesztő írása 

Az egyszerű lépések magukban 
foglalják a napszemüveg viselését, 
a jó étkezést, az egészséges 
testsúly fenntartását, a stressz 
kezelését és a cigarettafüst elke-
rülését. Emellett néhány gyógy-
növény fogyasztását is érdemes 
beépíteni a rutinba.

gyógynöVények  
a szem egészségéért
 a ginkgo (Ginkgo biloba) javítja 
a retina (a szem hátsó részén 
lévő fényérzékeny szövet) vér-
áramlását. Az előzetes kutatások 
szerint a kivonatok javítják a 
látást a zöldhályogban szenve-
dőknél. Emellett antioxidáns, és 
védi az idegsejteket, beleértve a 
szemet is. 

 A díszcsalán  (Coleus forskohlii) 
forskolint tartalmaz. Kimutatták, 
hogy a forskolin szemcseppek csök-
kentik a szem folyadéktermelését, 
ezáltal csökkentve a nyomást.  

 A zöld tea (Camellia sinensis) an-
tioxidánsokat tartalmaz, amelyek fel-
szabadítják a szabadgyököket – olyan 
anyagokat, amelyek számos krónikus 
betegség, így a glaukóma, a makulade-
generáció és a szürkehályog hátterében 
álló, úgynevezett oxidatív károsodást 
idéznek elő. Ezenkívül laboratóriumi 
vizsgálatok azt mutatják, hogy a retina 
sejtjeinek zöldtea-polifenolokkal történő 
kezelése megvédi azokat az ultraibolya 
sugárzás okozta károsodásoktól. 

 Az áfonya (Vaccinium myrtillus) 
erős antioxidáns, flavonoidokat tar-
talmaz, amelyeket antocianinoknak 
neveznek. 
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 Egy nemrégiben készült ta-
nulmány azt találta, hogy a fekete-
ribizli (Ribes nigrum) fogyasztása 
során gyorsabban alkalmazkodik a 
szem a sötétséghez, és csökken a 
szem fáradtsága is.

érDekesség A második 
világháború alatt a királyi 
légierő pilótái arról szá-
moltak be, hogy az áfonya-
lekvár fogyasztása javította 
az éjszakai látásukat. Míg 
a kezdeti tanulmányok 
alátámasztották az ilyen 
állításokat, az újabb vizs-
gálatok már nem mutatták 
ki, hogy az áfonya javítja az 
éjszakai látást. 

 Számos gyógynövénynek, gyü-
mölcsnek és zöldségnek van antio-
xidáns ereje. A fokhagyma (Allium 
sativum) előzetes laboratóriumi 
kutatások szerint segíthet a szürke-
hályog megelőzésében. 

 A kurkuma (Curcuma longa) 
erős antioxidáns, kurkumint tar-

talmaz, amelyről kimutatták, hogy 
mind önmagában, mind E-vitaminnal 
kombinálva védelmet nyújt szürke-
hályog-képződés ellen. 

toVábbI természetes 
szemegészségügyI tIppek
 Egy, az életkorral összefüggő 
szembetegség-tanulmány szerint a 
C-vitaminnal (500 mg), E-vitaminnal 
(400 NE), béta-karotinnal (15 mg) és 
cinkkel (80 mg) átlagosan hat éven 
keresztül tartó étrend-kiegészítés 
jelentősen csökkentheti az előre-
haladott makuladegenerációra való 
hajlam kockázatát. 

 A lutein és a zeaxanthin olyan 
karotinoidok, amelyek a makula 
pigmentjét képezik. Antioxidáns és 
gyulladáscsökkentő hatásuknak kö-
szönhetően, segítenek kiszűrni a 
káros kék és ultraibolya fényt. 
élelmiszerforrások: sötétzöld 
leveles zöldségek, guava, borsó, 
brokkoli, tök, sárgarépa, sárga 
burgonya, kukorica, narancs és 
tojássárgája. A csalán, a pitypang, 
a körömvirág, a krizantém pedig 
gyógynövényforrás.

 Az omega-3 zsírsavak gyulla-
dáscsökkentők, megvédik a retinát 
az oxidatív károsodásoktól. A 
nagyobb mennyiségű hal és halolaj 
(EPA és DHA) bevitele csökkenti a 
makuladegeneráció kockázatát, és 
akár lassíthatja is annak lefolyását. 
Az omega-3 segíthet csökkenteni a 
száraz szem szindrómáját.
A szem egészsége érdekében el-
lenőrizzük a vércukorszintünket!
A megemelkedett glükóz (cukor) 
szint károsítja a fehérjéket, szabad-
gyököket generál és felgyorsítja az 
öregedést. Az ebben a betegségben 
szenvedőknél fokozott a szürke-
hályog, a makuladegeneráció, a 
glaukóma és a diabéteszes reti-
nopátia kockázata. Akik nem szen-
vednek cukorbetegségben, náluk 
is előfordulhat (az egyszerű szén-
hidrátokban gazdag étrend követ-
keztében, amelyek gyorsan növelik 
a vércukorszintet) a makuladege-
neráció és a szürkehályog. 

A látás az egyik legfontosabb ér-
zékünk. Rengeteg pénzt költünk koz-
metikumokra a szem természetes 
szépségének javítása érdekében, 
éppen ezért figyeljünk a szemünk 
egészségére is.



34 Vital magazin

A kávéban található koffein a világ 
lakosságának legkedveltebb olyan 
stimuláns hatású pszichoaktív élvezeti 
szere, amely gyorsítja a központi ideg-
rendszer működését, növeli az éber-
séget, ráadásul legálisan fogyasztható. 
Ebben a cikkben a kávéfogyasztással 
kapcsolatban olvashatsz pro és kontra 
érveket.

Horváth tünde táplálkozás-szakértő írása

Egy kis fekete!

EGéSzSéGEGéSzSéG
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Néhány évtizeddel ezelőtt a kávézást még a ke-
ringési betegségek kockázati tényezőjének gon-
doltuk. Azóta sorra jelennek meg olyan tanul-
mányok, melyekben a kávéban lévő anyagokat 
elemzik és az emberi szervezetre gyakorolt 
pozitív hatásait részletezik. 

régen és most
A kávé az egyik legrégebbi és 
egyben legkeresettebb ital, 
főleg közérzetjavító és sti-
muláló hatása miatt. Világ-
szerte napi 2,25 milliárd 
csészével fogy belőle. épp a 
népszerűségéből adódóan 
kezdték el alaposan 
vizsgálni az egészségre 
gyakorolt hatását. Meglepő 
módon számos tanulmány 
demonstrálta a kávéfo-
gyasztás és az egészségi 
kockázatok csökkenése 
közötti kapcsolatot. A kávé-
fogyasztás és a koffein hatá-
sainak tudományos megítélése 
kiváló példa arra, hogyan változhat 
a megszerzett tudás bővülésével 
egy-egy jelentős biológiai hatá-
sokkal rendelkező élelmiszerről 
alkotott véleményünk.

a koffeIn és hatásaI
A koffein a bélcsatornából gyorsan 
felszívódik, és eljut a szervezet 
minden pontjára, az agyat is beleértve. 
A koffein az idegsejtekben az adeno-
zinreceptorok gátlója – mivel az idegi in-
gerületátvivő anyagok működését befo-
lyásoló adenozin általában szintén gátló 
hatású, így a “gátlás gátlásával” a koffein 
az idegsejtek működését serkenti. 

A koffein körülbelül egy órán belül fel-
szívódik a vékonybélből és a vérárammal 
az agyba kerül. Itt a legmagasabb koffe-
inkoncentráció a fogyasztást követő két 
órán belül várható. 

A koffein enzimek általi lebontásának idejét egyéni 
adottságok határozhatják meg. Ez a folyamat 6–10 

óra múlva lesz jelentős, ekkor kezdenek el kap-
csolódni az adenozin-molekulák. Emiatt 

érdemes lefekvés előtt 6-10 órával meginni 
az utolsó kávénkat.

A koffeinbevitel napi mennyiségét 400 
mg-ban ajánlott limitálni, ennél több már 

nem egészséges. 

A kávéfogyasztás hatását befolyásolja 
az ital koffeintartalma, a kávészemek 

minősége és az elkészítés módja is. 
A robusta típusú kávéból egy csésze 
akár elérheti a 200 mg-ot is, míg a 
magaslaton termett arabica kávék 
csak 100 mg koffeint tartalmaznak. 
A koffeinfogyasztás mértékére 
a vérnyomás és a vércukorszint 
emelkedése miatt is figyelnünk 
kell, bár a legtöbb tanulmány 
paradox módon bizonyítja, hogy 
a kávé javítja az inzulinérzé-
kenységet, vagyis közvetetten 
anti-diabétesz hatású. Ez kivé-
telesen nem a koffein hatása, 

hanem a kávébabban található 
magas antioxidáns-tartalomnak kö-

szönhető. és mivel közvetlenül emeli a 
vércukorszintet, éhségcsillapító hatását 

is érezhetjük, a fizikai és mentális telje-
sítményt is javítja.

Ha a kávézásban is betartjuk a mértéket 
és odafigyelünk arra, hogy ne egészítsük 

ki kávézási szokásainkat felesleges ka-
lóriákkal, tudatosan alkalmazhatjuk a 

koffeint serkentőként. Napi 3 csésze kávé 
elég tud lenni a fáradtság legyőzésére és az 

éberség maximalizálására, ugyanakkor nem 
kell attól tartanunk, hogy veszélyeztetjük az 

egészségünket.

Ha elhatároztad magad az életmódváltás 
mellett, keress meg a www.metimestudio.hu 

oldalon, hogy kivételes gondossággal, mérési 
adatokra alapozva, egyedileg összeállított táplál-
kozási terv kialakításával támogassalak céljaid 
elérésében.
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a tízórai 
jelentősége 

A rendszeres étkezés, a 
tápanyagbevitel segíti a jó a 

fizikai és szellemi állapot 
fenntartását. Kellő ener-
giát biztosítunk szerve-
zetünk számára egész 
napra, és elkerüljük ezzel 

az esti falási rohamokat 
is. Felnőttként sokan azért 

nem tízóraiznak, mert 
munkában ez nehezebben 
megoldható számukra, 
pedig ez az egyik legegy-
szerűbben elkészíthető 
étkezések egyike. 

róka eszter sporttáplálkozás- és  
táplálékkiegészítés-tanácsadó írása

TáPLáLKozáS



Az óvodás és kisiskolás korban a 
tízórai a mindennapok része volt.  
Talán mindenki emlékszik, hogy 
óvodában a társainkkal leültünk az 
asztalhoz és szalámis szendvicset, 
esetleg lekváros kenyeret kaptunk 
teával vagy szörppel. A tízórai 
még az általános iskolás korban is 
jelen volt. Vagy otthonról vittünk 
szendvicset, vagy az iskolai nap-
köziben kaptunk, esetleg a büfében 
vásároltunk magunknak valami 
harapnivalót. Ezek ugyan nem 
nevezhetők ideális, egészséges 
tízórainak, de az étkezéseinket il-
letően volt egy rendszeresség a 
napjainkban.  

igyekeztek minket gye-
rekként a napi ötszöri, rend-
szeres étkezésre nevelni, 
amely sokunknál a kis-
kamaszkor idején elma-
radozik. Pedig a helyes táp-
lálkozás a rendszerességről 
is szól. 

A főétkezések mellett, ha beik-
tatjuk a tízórait, az uzsonnát, kisebb 
eséllyel fogjuk magunkat túlenni va-
csoraidőben. A főétkezések közötti 
kisebb étkezések biztosítják, hogy a 
vércukorszintünk stabilan maradjon 
a nap folyamán, továbbá így elkerül-
hetőek a falási rohamok is. 

A NAPi 4–5 éTKEzéS Az 
anyagcserénkre Is 
pozItíV hatással Van
A kisebb étkezések a napi ener-
giabevitelünk 10 százalékát kell, 
hogy biztosítsák. Tízóraira gondos-
kodjunk magunknak minőségi táp-
anyagbevitelről. Kerüljük a boltban 
vásárolt cukros nassolnivalókat, 
péksüteményeket. Kiváló választás 
lehet a müzliszelet is, de arra fi-
gyeljünk, hogy a boltban kaphatóak 
többsége hozzáadott cukrot tar-
talmaz. Ha tehetjük, készítsünk el 
otthon mi magunk egészséges, cu-
kormentes verziót. 

+1 TiPP: 
Nagyon egyszerű házi zabszeletet 
készíthetünk: 
 1 banánból, 
 10 evőkanál zabpehelyből és 
 1 evőkanál mogyoróvajból. 
A hozzávalókat alaposan össze-
keverjük és ízlés szerint adhatunk 
még hozzá kókuszt, fahéjat, aszal-
ványokat, magvakat. Előmelegített 
sütőben körülbelül 160-170 °C-on 
15-20 perc alatt készre sütjük. 
Remek választás lehet a natúr joghurt 
is, akár gyümölccsel elkeverve, vagy a 
zsírszegény túró magvakkal és/vagy 
gyümölccsel. önmagában is fogyaszt-
hatunk tízóraira gyümölcsöt, csak 
arra figyeljünk, hogy kerüljük a magas 
szénhidráttartalmú gyümölcsöket. 
Ideális lehet egy alma, a piros bogyós 
gyümölcsök, esetleg a citrusfélék. Ha 
sós ízre vágynánk, fogyaszthatunk 
mértékkel magvakat is. Ez lehet akár 
mogyoró, pisztácia vagy kesudió. Vá-
lasszuk ezekből a sótlan verziót és egy 
maréknál ne fogyasszunk többet. Ha 
megfelelően reggeliztünk, a felsoroltak 
egyike éppen elég lesz tízóraira és 
ebédnél sem fogjuk magunkat túlenni. 
Felnőttként is érdemes tehát tízóraizni, 
hogy elkerüljük a túlevéseket, a falási 
rohamokat esténként, stabilan tartsuk 
a vércukor- és az energiaszintünket az 
egész nap folyamán. A fentebb említett 
ötletekkel pedig nem is igényel extra 
szervezést egy tízórai akár otthon, akár 
a munkahelyen.
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Pápai Juci bőr- és aromaterapeuta,  
táplálkozási tanácsadó írása

Ha bőrünk színét állandó jelleggel 
vörössel jellemezzük, az gyul-
ladásra, fokozott vérkeringésre, 
vérnyomásproblémákra utal. Ha 
ez az állapot régóta fennáll, a hát-
térben krónikus gyulladás, vagy 
a fűszeres ételek, alkohol, magas 
fruktóztartalmú gyümölcsök nagy-
mértékű, a bélrendszerre terhet 
kifejtő fogyasztása állhat. A nagy 
mennyiségű zsírfogyasztás a 
bőrön megjelenő csillogó, túlzott 
f a g g y ú m i r i g y t e r m e l ő d é s é n e k 
képében jelenik meg. Amennyiben 
ez gyulladt pattanások formájában 
mutatkozik, a tinédzserkori hor-
monváltozásokon túl gyanakod-
hatunk a testben lévő gócpontra, 
felgyülemlett méreganyagokra, 
de ételallergiára, intoleranciára, 

esetleg mellékvese-kifáradásra, 
hosszú távú stresszre is. 

foDmapok, amIket 
sokan nem 
képesek meg-
emésztenI

Tapasztalataim szerint a 
vendégeim egy kisebb része 

tudatosan él és figyeli szer-
vezete jelzéseit, tisztában 

mit (t)együnk  
a szép bőrért?
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Az arc, maga az arcbőr sok mindenről árulkodhat. 
A keleti arcdiagnosztika szerint megtalálhatóak 
rajta szerveink vetületei, de jelzi szervrendszerünk 
nem megfelelő működését, túlterheltségét, vagy az 
egészségestől eltérő működését is. 

TáPLáLKozáS



van a tüneteket kiváltó okokkal, 
ám nagy részük szakemberi visz-
szajelzésre szorul, hogy a bőrel-
változások háttérében megbúvó 
okokat kiderítse, és változtasson 
életmódján. Első körben egy ál-
talános vérkép, és egy széles körű 
ételallergia-teszt elvégzése után 
könnyebb lesz a feladatunk. A 
terhelő ételtípusok meghatározása 
utáni első lépés a bélflóra és az 
emésztés megfelelő visszaállítása 
az alacsony FODMAP ételekkel, 
melyek a bélben erjedő szén-
hidrátok minimalizálását jelentik. 

Ez konyhanyelven annyit 
takar,  hogy könnyen 
emészthető, tápanyagdús 
ételekhez jut hozzá a szer-
vezetünk, csökkentve a puf-
fadást és bélirritációt, mely 
hosszútávon gyulladáshoz 
és tápanyagfelszívódási  
zavarhoz vezet. 

Ilyen jótékony ételek például a 
gyökérzöldségek, a zöld levelesek, 
az alacsony cukortartalmú gyü-
mölcsök, mint például az áfonya, a 
narancs vagy a bélflórát, szelektív 
rostokat támogató hűtött rizs vagy 
burgonya, utóbbiból ecetes saláta 
elkészítésével. Az állati eredetű 
fehérjék közül a szabadon tartott 
halakat, tengeri herkentyűket, pu-
hatestűeket, vadhúsokat érdemes 
előtérbe helyezni. Kerülendőek az 
emésztést terhelő kávé, a magas 
cukortartalmú ételek, a nagy-
üzemben tenyésztett állatok, mint 
például a sertés és a csirke, az íz-
fokozók, színezékek, a tejtermékek 
közül a tej, túró és joghurt (mind 
emésztés, mind hormontartalom 
és a vércukorra gyakorolt hatásuk 
miatt), a fitinsav tartalmú ételek 
(teljes kiőrlésű lisztek, egyes 
magvak), valamint a gyulladáskeltő 
glutén. Ezek nagy vonalakban 
adott iránymutatások, melyeket a 
szakember szab személyre részle-
teiben a tünetek alapján.

fontos még a  
MEGFELELő TáPLáLéK- 
KiEGéSzíTőK FOGYASzTáSA 
A kifejezetten bőr- és emésztési 
problémákra jó hatással van az 
erőteljes gyulladáscsökkentő mag-
nézium és C-vitamin, a bélflóra 
egészséges működését pedig pre- 
és probiotikumokkal állíthatjuk 
vissza. 
Természetesen szép számmal 
vannak azok is, akiknek nincs 
bőrtünetük, egyszerűen csak 
szebb, feszesebb, hidratáltabb 
arcbőrt szeretnének. Számukra 
– ugyanúgy, ahogy a bőrprob-
lémákkal rendelkezők számára 
– ajánlom a porcos, inas állati 
eredetű fehérjék fogyasztását, 
mint a kocsonya vagy hosszasan 
főtt, terápiás csontleves, a kiegé-
szítők tekintetében pedig a kol-
lagén-peptidek, a bőr és az erek 
rugalmasságáért felelős C-vitamin 
és az aminosavfehérjéből álló glicin 
fogyasztását is. 
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tíz érdekesség  
a mikroalgákról
A mikroalgák megjelenése a táplálkozásban 
egyáltalán nem modern „őrület”: ezek a foto-
szintézisre képes, oxigéntermelő élőlények a 
Föld első növényei közt jelentek meg, és az 
emberi táplálkozás részét képezik a kezdetek 
óta. A mikroalgák világa tele van csupa izgalmas 
ténnyel, érdekességgel, ebből hoztunk most 
néhányat.

Vital magazin
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Hámori blanka személyi edző,  
életmód-tanácsadó írása

Ma leginkább táplálékkiegészí-
tőként hallunk az algakészítmé-
nyekről, melyek népszerűségének 
legfőbb okai, hogy természetesek 
(tehát nem gyártósoron állítják 
elő, hanem természetes környeze-
tükben tenyésztik, majd szárítják 
őket), illetve számtalan értékes 
tápanyaggal látják el a szervezetet. 

 Számtalan mikroalgafaj létezik, 
hazánkban – étrend-kiegészí-
tőként – legismertebbek a zöldalga 
(Spirulina platensis), a kékalga (Ch-
lorella vulgaris), a vörösalga vagy 
más néven kőalga (Aquamin) és a 
barnaalga (Kelp), valamint a Hae-
matooccus pluvalis nevű alga, mely 
erős antioxidáns-tartalmáról ne-
vezetes. 

A Haematooccus Pluvi-
alisban található aszta-
xantin a világ legerősebb 
antioxidánsaként vált is-
mertté. Rendkívül haté-
konyan védi a szervezetet 
és nem válik pro-oxi-
datívvá! áthatol a vér–agy 
gáton, illetve a vér–retina 
gáton is, azaz képes jóté-
konyan felhalmozódni az 
agyban és a szemekben.

 Talán a legismertebb mikroalga 
a spirulina, melyet a WHo „szuper-
tápláléknak” minősített. A spirulina 
4000 vitális anyagot tartalmaz, a 
legmagasabb biológiai hasznosu-
lással, ami azt jelenti, hogy nagy 
részét a szervezet érdemben fel 
tudja használni. 

ÖSSzEHASONlíTáS-
KéPPEN: 1 grAMM 

SPIrulINA TáPANyAg-
TArTAlMA MEgFElEl  

1 Kg zÖlDSég TáPANyAg-
TArTAlMáNAK!

 A spirulina olyan fantasztikus 
tápanyag- és energiaforrás, hogy 
a NASA űrhajósai is fogyasztják: 
a Nasa Technical Reports Server 
oldalon olvasható a beszámoló, 
melyben kijelentik, hogy a spirulina 
alga fogyasztása hasznosnak te-
kinthető!  

 A japánok éves algafogyasztása 
meghaladja a tíz kilogrammot! Is-
meretes, hogy a japánok magas 
átlagéletkora összefüggésben van 
az étkezési szokásaikkal, többek 
közt a  nagymértékű algabevi-
tellel: náluk levesek, tészták, sushi 
formájában is asztalra kerül ez az 
értékes táplálék. 
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 A chlorella nevű alga beceneve: 
„méregmágnes”, melyet nehézfém-
kivezető képessége miatt aggattak 
rá. A japán Dr. Ichimura 1973-ban 
egy kutatásban megfigyelte, hogy 
a vizsgált állatok testében lévő 
kadmium – radioaktív anyag – 
ürítése felgyorsul napi 8 gramm 
chlorella fogyasztására. 

 Az élő Aquamin (vagy más 
néven kőalga, vörösalga) vörös 
színű, érdekessége, hogy szárítás 
után fehéredik csak ki. Ez az alga 
rendkívül magas kalciumtar-
talmáról híres: összetételének 
több, mint 34 százalékát tiszta, 
szerves kalcium teszi ki. Egyébként 
jódban, vasban, cinkben, magné-
ziumban is gazdag. 

A hormontermeléshez a 
pajzsmirigynek jó mi-
nőségű szerves jódra van 
szüksége. A barna alga 
természetes szerves jódot 
biztosít. Ha nem áll rendel-
kezésre elegendő szerves 
jód, akkor a pajzsmirigy 
működése zavart szenved. 
A kelp segít a pajzsmirigy-
hormonok termelésében, 
az anyagcsere szabályo-
zásában, illetve hozzá-
járulhat a haj, a bőr és a 
köröm egészségének meg-
őrzéséhez. A jód rendkívül 
fontos a testünk számára 
a sugárzásokkal szembeni 
védekezéshez.

 Egyes mikroalgafajok olyan 
extrém körülményeket is túlélnek, 
mint a gejzír és hévforrások, vagy a 
sarkvidéki éghajlat. 

 Rosttartalmuk miatt az alga-
készítmények a testsúlycsökkentő 
diétákban is segíthetnek, mert ét-
vágycsökkentő hatással és anyag-
csere-gyorsító hatással bírnak. 
Testépítő versenyzők és fitnesz-
modellek körében nem véletlenül 
népszerű kiegészítő verseny idő-
szakban!

 Habár az algákat már az aztékok 
is kincsnek tekintették, a 21. század 
emberének még mindig tartogat 
újdonságokat: az elmúlt években 
trendi, zöld épületelemeket és vi-
lágító berendezéseket is készítenek 
a mikroalgák segítségével, termé-
szetesen a környezettudatosság, 
levegőtisztítás és energiatakaré-
kosság jegyében.

 Az algákra igaz a „kend és 
edd” szabály, vagyis nemcsak táp-
lálékként, de kívülről is szépít, 
például kozmetikumok alapanya-
gaként. A barnaalgát előszeretettel 
használják zsírégető–alakformáló 
krémek alapanyagaként méregte-

lenítő hatása miatt, sőt, olyan 
zs í régető–alakformáló 

nadrággal is kísérle-
teztek a fitnesz vi-

lágában, amelynek 
szálai közé al-

g a s z á l a k a t 
szőttek.

a kockázatokról olVassa el a használatI útmutatót,
 VAGY KéRDEzzE MEG KEzELőORVOSáT!



43

hüVelyszárazság 
–  Ti iS TEHETTEK ELLENE!
éLETÜNK IzGALMAS éS VáLTozAToS. FoLyAMAToS JELENLéT A 
KözöSSéGI MéDIáBAN, KIHÍVáSoK ELé áLLÍTó MUNKAHELy éS 
MozGALMAS MAGáNéLET – SzéP, DE STRESSzES KoMBINáCIó!
SAJNoS SzERVEzETÜNK HÜVELySzáRAzSáGGAL IS REAGáLHAT A 
STRESSzRE. Ez PEDIG A ToVáBBIAKBAN A NEMI éLETET IS HáTRá-
NyoSAN BEFoLyáSoLHATJA.

HOGYAN KöVETKEziK Ez BE?
A stressz csökkentheti a hüvely hidratáltságát, az intim területek 
nyálkahártyája szárazabbá és ezáltal sérülékenyebbé válik. A hü-
velyszárazság kellemetlen tüneteket, így például szárazságot, égő 
érzést, viszketést és fájdalmat okozva jelentkezhet. A nők gyakran 
némán szenvednek a hüvelyszárazságtól, „kínos“ problémájukról 
legfeljebb a barátnőjükkel beszélnek, és előfordul, hogy még nőgyó-
gyászuk elől is elhallgatják. A következmények fájdalmasak lehetnek. 
De ennek nem kell így lennie!

TEGYETEK ELLENE!
A hormonmentes Vagisan hüvelyhidratáló krém vény nélkül 
kapható a gyógyszertárakban. A Vagisan hüvelyhidratáló krém ned-
vességgel és ápoló lipidekkel (zsírokkal) látja el a hüvely és a külső 
nemi szervek nyálkahártyáját. Enyhíti a hüvelyszárazsággal járó pa-
naszokat, és rendszeres alkalmazása esetén segíthet a hüvelyszá-
razság megelőzésében. Így ismét oldottabban összpontosíthattok 
az élet szépségeire!

További információkat kezelőorvosotoktól, gyógyszerészetektől kérhettek, 
vagy látogassatok el a www.vagisan.hu weboldalra!

A készítmény gyógyászati segédeszköz.
Gyártó: Dr. August Wolff GmbH & Co KG, Bielefeld, Németország  
Forgalmazó: Medimprove Kft., 2100 Gödöllő, Szkíta krt. 10.

a kockázatokról olVassa el a használatI útmutatót,
 VAGY KéRDEzzE MEG KEzELőORVOSáT!



a  rovatot a                          szponzorálta

Egészséges finomságok 

Finomfőzelék 
Hozzávalók:
• SPAR Natur*pur Bio sárgarépa 0,5 kg
• 300 g fagyasztott zöldborsó 
• 1 fej karalábé
• 1 marék apróra vágott petrezselyemzöld
• só, bors
• 250 g tejföl
• 2 evőkanál édes mustár

Elkészítés:
A sárgarépát és a karalábét megtisztítjuk, 
és apró kockára vágjuk össze. Kevés vajon 
megforgatjuk a felkockázott zöldségeket, 
hozzáadjuk a zöldborsót, sózzuk, borsozzuk. 
Felöntjük annyi vízzel, hogy éppen ellepje, 
majd fedő alatt puhára pároljuk alacsonyabb 
hőfokon. Közben a tejfölt kikeverjük a két 
evőkanál édes mustárral, és felaprítjuk a 
petrezselyemzöldet. Ha a zöldség elég puha, 
hozzáadjuk a petrezselymet, a kikevert tejfölt 
és magasabb hőfokon összerottyantjuk. Tá-
lalhatjuk tükörtojással, sült virslivel vagy fo-
gyaszthatjuk csak önmagában. 

Lime-menta 
limonádé
Hozzávalók:
• 2 dl SPAR Natur*pur Bio 
limelé
• 2 dl szénsavas 
ásványvíz
• mentalevél
• ízlés szerint édesítő
• citrom- és lime-
szeletek

Hozzávalók:
A lime levét a szénsavas 
vízzel összekeverjük, ízlés 
szerint tehetünk hozzá 
édesítőt, akár egy pici 
kókuszcukrot. Ha hűsítő 
italra vágyunk, tehetünk 
bele jégkockát, menta-
levelet és egy-két citrom- 
és lime-karikát is. 
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Vegán 
kölesgombóc
Hozzávalók:
• 20 dkg köles
• 2 dl mandulatej
• 10 dkg SPAR Natur*pur Bio 
panírmorzsa tönkölybúzalisztből
• ízlés szerint kókuszcukor vagy 
természetes édesítő

Elkészítés:
A kölest átmossuk, feltesszük főni. 
Ha kezd puhulni és már fő el a leve, 
akkor hozzáöntjük a mandulatejet és 
a kókuszcukrot vagy édesítőt, ízlés 
szerint. Folyamatosan kevergetjük, 
amíg el nem fő a leve, majd félre-
tesszük hűlni. Ha kihűlt, gombócokat 
formálunk belőle és megforgatjuk 
a pici olajon megpirított panírmor-
zsában. Ízlés szerint tálalhatjuk akár 
cukormentes lekvárral is. 

a  rovatot a                          szponzorálta

Vegetáriánus,  
olaszos rakott rizs
Hozzávalók:
• 250 g SPAR Natur*pur Bio gyorsfőzésű, 
hosszúszemű barna rizs 
• 1 fej vöröshagyma
• 1 kisebb padlizsán
• 1 nagyobb cukkini
• 250 g sűrített paradicsom
• 350 g tejföl
• 200 g reszelt sajt
• friss bazsalikom

Elkészítés:
A rizst átmossuk, majd pici vajon megpirítjuk, sózzuk, 
majd felöntjük vízzel és a szokásos módon megfőzzük. 
Közben a hagymát megpucoljuk, apró kockákra vágjuk, 
majd kevés vajon üvegesre pároljuk. A padlizsánt, 
cukkinit megtisztítjuk, apró kockákra vágjuk, majd rá-
borítjuk a hagymára, sózzuk, borsozzuk és picit meg-
kapatjuk. Ezután felöntjük annyi vízzel, hogy éppen 
ellepje és fedő alatt, alacsony hőfokon puhára főzzük. 
Közben a tejfölt összekeverjük a friss, apróra vágott 
bazsalikommal és a reszelt sajttal. Ha puha a zöldség, 
felöntjük a sűrített paradicsommal, fűszerezzük, pár 
percig főzzük, hogy az ízek összeérjenek. Egy tűzálló 
edényt kivajazunk, mehet bele a rizs fele, erre a para-
dicsomszószos zöldség, a rizs másik fele, és végül a 
tejfölös szószunk. Előmelegített sütőben, 200°C-on 
készre sütjük, amíg nem kezd el barnulni a teteje. 
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újdonságok a 
szépség világából

SzéPSéG

Illat
A tánc az ember egyik legősibb kifejezési formája, mely 
ugyanakkor érzelmeink megjelenítésére is lehetőséget 
nyújt. Hagyni, hogy lágy mozdulatokkal vezessen a lélek 
ritmusát követő saját intuíciónk – ezt jelenti az s.oliver 
Follow your Soul. Egy illat, amely lelkünk nyelvét beszéli, 
és közben illatokkal hangsúlyozza ki azt: vonzón, ele-
gánsan, szenvedélyesen.
s.Oliver Follow Your Soul WOMEN Eau de Toilette, 30 ml 
ára: 6895 Ft

arcápolás
A Q10 Energy ránctalanítószérum-gyöngyök eltüntetik a fáradtság 
jeleit, frissebbé és ragyogóbbá teszik a bőrt, 24 órás védelmet 
nyújtanak a szabadgyökök ellen. Egységesítik a bőr tónusát, gyorsan 
felszívódnak és nem hagynak ragacsos érzést maguk után. A Q10 
Energy nappali krémmel kombinálva kisimítja a finom ráncokat, egész 
napon át hidratál, véd az UV-sugaraktól, a bőrt feszesebbé teszi.
Q10 Energy ránctalanító szérum gyöngyök ára: 4499 Ft
Q10 Energy ránctalanító nappali arckrém ára: 4399 Ft

szemhéJfesték
A Vaghegggi fito-megközelítése 
központi szerepet kapott a make-up 
termékeknél is. Természetes növényi 
kivonatok, mint  tápiókakeményítő, 
mikronizált algapor, chia és vö-
rösfenyő-kivonat, makadámdió-olaj 
és muru muru vaj, határozzák meg a 
sminkek formuláit is, hogy a „szépítés” 
mellett minden igényre és bőrtípusra 
megfelelőek legyenek.
Vagheggi szemhéjfestékpaletták
ára: 16 325 Ft
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lush
Csupa kényeztetés, semmi trükk! A 2020-as év eddig meglehetősen 
ijesztőnek bizonyult, a LUSH-nál pont ezért kizárólag az édes kényeztetésre 
koncentrálunk idén Halloweenkor. Mint a párkeresésnél, itt is egy arany-
szabály van: a belső értékek számítanak igazán! Ezek az illatos kis szörnyek 
első ránézésre ugyan ijesztőnek tűnhetnek, de hidd el: csak azon vannak, 
hogy elkényeztessenek. Keresd őket a LUSH üzletekben és a hu.lush.com-on.
Boo tusfürdő slime  4790 Ft / 250 g
Punkin Pumpkin fürdőbomba  1890 Ft / db
Bat Art fürdőbomba  1990 Ft / db

parfüm és kölnI
Sokszor észre sem vesszük, milyen szerencsések 
vagyunk, belefeledkezünk gondjainkba és nem ér-
tékeljük a csodás mindennapjainkat. Az Avon Luck 
legújabb illatpárosával minden nap megünnepel-
hetjük az élet szerencsés pillanatait, minden együtt 
töltött percet! A Lucky Me for Her érzéki, szikrázó 
illata spontán módon bontakozik ki, akárcsak egy 
szerencsés éjszaka. A táncoló pezsgőbuborékok je-
gyeiből induló szikrázó illatot az aranyló ámbra és a 
vaníliabab lágy elegye öleli át. A Lucky Me for Him fű-
szeres és energikus illata az élet minden különleges 
pillanatát ünnepli, a kifejező aromájú timut bors állít 
kontrasztot az ámbra ellenállhatatlan alapillatával. 
Ez a két vibráló illat minden fújással közelebb hoz 
minket egymáshoz, merüljünk el együtt a szerencse 
aromáiban, higgyük el, ma minden sikerülhet!
Ajánlott fogyasztói ár:
Avon Luck Lucky Me for Her parfüm: 6199 Ft
Avon Luck Lucky Me for Him kölni: 4999 Ft

HATéKONY BőRáPOLáS
A bőrfelszín az első számú védőrétegünk, ami 
pajzsként óvja szervezetünket a külső hatá-
soktól, ezért körültekintő ápolása elengedhe-
tetlen. A népszerű ARTISTRy Dermasonic™ 
ultrahangos bőrápoló készülékkel otthonunk 
kényelmében gondoskodhatunk a hatékony és 
profi bőrápolásról, segítve a krémek, szérumok 
hatóanyagainak tökéletes felszívódását.
ARTiSTRY™ Dermasonic ultrahangos készülék  
ajánlott fogyasztói ára: 102 500 Ft

testápolás
égő, viszkető érzés? Hámló, gyulladt foltok? 
Tapasztalsz hasonló jeleket a bőrödön, 
de nem sikerült eddig megszabadulnod a 
gyötrő tünetektől? Az Eucerin® AtopiControl 
testápoló és az Eucerin® AtopiControl SoS 
bőrnyugtató krém hatóanyagainak köszön-
hetően segít csökkenteni a bőr kipirosodását, 
pikkelyesedését és feszülését, valamint 
enyhíti a viszketést.
Eucerin® AtopiControl testápoló (250 ml) 
+ Eucerin® AtopiControl SOS bőrnyugtató 
krém (40 ml) + ANTON MAKi AJáNDéK 
Ajánlott fogyasztói ár: 10 660 Ft



SzéPSéG

48 Vital magazin

korpás vagy „csak” 
száraz a fejbőröm?

Fésűs veronika  
főszerkesztő írása 

a korpásoDás okaI 
és tüneteI
A korpásodás valójában egy krónikus 
állapot, amelyet gyakran a sze-
borreás bőrgyulladás enyhe for-
májának tekintenek. Nyilvánvaló for-
májában a korpásodás észrevehető 
fehér pehelyként jelenik meg. 

Okozhatják
 túlműködő faggyúmirigyek,
 gombásodás,
 stressz, 
 nem megfelelő hajápolási 
termékek használata, melyek ir-
ritációt okoznak.
A korpásodás oka nem teljesen tisz-
tázott, de gyakran társul felesleges 
olajtermeléssel és a gomba, kü-
lönösen a Malassezia sp növeke-
désével a fejbőrön. 

vannak bizonyos okok, 
amelyek csökkentik a fejbőr 

immunállapotát, például 
alacsony D3-vitamin vagy 

ferritin (fehérjemolekula, mely 
a májban termelődik), genetikai 

előzmények, gyulladásos 
étrend, súlyosbító haj- és fej-

bőrtermékek vagy allergia. 

Minél több olaj van a fejbőrödön, 
annál több gomba képződik; és 
minél több gomba keletkezik, annál 
inkább megmarad a fejbőrön az olaj, 
ez pedig túlérzékenységet válthat 
ki, ami viszketéshez, további hám-
láshoz és egyes esetekben bőr-
pírhoz vezethet. Ha ez megtörténik, 
az a seborrheás dermatitis enyhe 
formája lehet. A gyulladásos állapot 
nagyon gyakori, de nem túl nehéz 
kezelni.
Bár a korpásodás oka a fent említett 
gombanövekedés, a stressz szintén 
árthat a fejbőr egészségének. Ez a 
stressz lehet pszichológiai (például 
párkapcsolati problémák), vagy 
fizikai stressz, például megfázás, va-
lamilyen betegség elleni küzdelem, 
esetleg egy műtét. 

tünetek
 Viszkető fejbőr és/vagy szemöldök,
 feltűnő fehér pelyhek a hajban,
 bőrpír.
A korpásodás leggyakoribb jelei a ru-
hánkon megjelenő kisebb-nagyobb 
méretű korpaszerű elhalt bőrsejtek. 

A SzáRAz FEJBőR OKAi 
és tüneteI
Jó tudni, mit is jelent a száraz fejbőr. 
Így mérlegelheted a tüneteidet, és 
pontosan meghatározhatod, hogy 

Valószínűleg mindannyian elgondolkodtunk már 
ezen a gyakran vitatott kérdésen. Annak elle-
nére, hogy ezek a jelenségek mennyire hasonlóak, 
alaposan megnézve vannak sajátosságaik, amelyek 
különválasztják a két problémát. 



melyik fejbőrproblémával küzdesz, 
mielőtt továbblépsz a kezelési lehe-
tőségek irányába.

Okozhatja
 a nedvesség előállítására vagy 
megtartására való képtelenség,
 gyakori hajmosás,
 nem megfelelő hajápolási termékek 
használata, melyek irritációt okoznak, 
 leégés,
 túl száraz éghajlat.

Ami a nedvességet illeti, fontos meg-
érteni, hogy ha túl gyakran mosol hajat, 
akkor a fejbőr hidratáltsága csökken. 
Fontos, hogy jó minőségű hajápolási 
termékeket használj. Az éghajlat 
(szezonálisan és egész évben; magas 
hőmérséklet vagy hideg, és alacsony 
páratartalom) és a túlzott napsugárzás 
a fejbőr kiszáradásához vezethet, 
nem is beszélve arról, ha genetikailag 
hajlamos vagy a száraz bőrre. 

tünetek
 Viszkető fejbőr, száraz haj,
 kicsi, alig látható „pelyhek”.

MEGELőzéS éS KEzELéS
 Hetente legalább kétszer 
használj egy kifejezetten korpáso-
dáshoz vagy seborrheás dermati-
tishez kifejlesztett sampont. Ezek 
a samponok szalicilsavat, ketoko-
nazolt, cink-piritiont vagy szelén-
szulfidot tartalmaznak, mely ösz-
szetevők csökkentik az olaj és a 
gomba, valamint a korpa meny-
nyiségét. 

 Az omega-3 segíti az olaj-
termelés szabályozását, ami 
viszont csökkentheti a gombák nö-
vekedését és a hámlás mértékét. 

 A korpásodás megelőzésének 
egyik legjobb módja a D3-vitamin-
kiegészítők szedése. A D-vitamin 
segíthet lassítani a bőrsejtek gyors 
növekedésének ütemét. 

 A teafaolaj gyulladáscsökkentő 
és antimikrobiális, így kiváló lehe-
tőséget ad a fejbőr egyensúlyának 
helyreállítására. Szerencsére ma-
napság sok hajkezelés, sampon, 
balzsam és hajpakolás tartalmazza. 

Meditálj! A magas stressz fokozza 
a korpásodást. Minél nyugodtabb 
vagy, annál kevésbé fogsz kor-
pásodni. 

 Párásíts! Ha nagyon száraz mind a 
földrajzi környezet, ahol élsz, mind az 
otthonod, akkor segíthet egy párásító. 
Ezzel kapcsolatban tájékozódj. 

Ha mindent kipróbáltál, és ennek 
ellenére a tüneteid nem javulnak, 
akkor a legjobb, ha felkeresel 
egy bőrgyógyászt, hogy közösen 
oldjátok meg a problémát.
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Keresse a gyógyszertárakban és a gyógynövény szaküzletekben! 
BIOEXTRA D-Spray 200 NE étrend-kiegészítő szájspray (15 ml). Adagonként 200 NE D3-vitamint tartalmazó szájspray 1 éves kortól. 
BIOEXTRA D-spray 1000NE étrend-kiegészítő készítmény (15 ml). Felhasználási javaslat: Magasabb D-vitamin beviteli igény 
esetén 1 x 2 fújás közvetlenül a szájba.

FÚJÁSONKÉNTFÚJÁSONKÉNTFÚJÁSONKÉNT

200 NE/200 NE/200 NE/
1000 NE1000 NE1000 NE
DDD333-VITA-VITA-VITAMINMINMIN

Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas 
magyar koloratúrszoprán 

operaénekesnő ajánlásával.

BIOEXTRA D-SPRAY – Természetes, mint a nap!

ÚJDONSÁG!SPRAYKISZERELÉS

D3-vitamin extra szűz olívaolajban, a szervezet számára könnyen hasznosítható oldott formában!

laktóz mentescukor mentes

90 adag

90
1 éves kortól*

1É
V

E S K O R T Ó
L

HIRDETéS
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INTERJú

pékinas  
– Hagyomány és innováció a táplálkozásban 

Az interjút készítette: Fésűs veronika  
főszerkesztő, sportfejlesztési mentor

Kizárólag olyan beszállítókkal dolgoznak, akik képesek 
biztosítani a tiszta üzemet. A Pécsi Pékinas Manufaktúra 
Kft. tulajdonosával, Cziger Sándorral készítettünk interjút, 
akinek a legfontosabb a fogyasztói bizalom.

A cég hazai, családi tulajdonban lévő, helyi vállalkozás, 
Baranya és Tolna megye harmadik legnagyobb sütőipari 
vállalata. A vásárlók milyen pékáruval találkozhatnak a 
mintaboltokban?  
 A Pécsi Pékinas Manufaktúra Kft. termékei, három alap-
típusba sorolhatók. Büszkék vagyunk mindenmentes és 
gluténmentes saját fejlesztésű termékeinkre, de vásárlóink 

körében közkedveltek hagyományos péksüteményeink 
is. 46 féle termékünk érhető el jelenleg: leveles termékek, 
kenyérfélék, zsemle, kifli, kalácsok, hagyományos péksü-
temények. Kedvenc gluténmentes termékeink fagyasztott 
állapotúak, amelyeket otthon csak fel kell engedni, vagy 
zárt csomagolásban 4 napos szavatossági idővel kerülnek 
a polcokra. Már úton van az a csomagológépünk, amely 
lehetővé teszi, hogy védőgázos csomagolásban kínáljuk 
ezeket a termékeket. Ez a csomagolás javítja az eltartha-
tóságot, biztosítja a frissességet, ezáltal a kulináris élményt. 

Heteken belül 4 féle gluténmentes cukrászter-
mékkel is piacra lépünk. S hogy melyek ezek? Ezt 
még nem áruljuk el, legyen meglepetés!

A termékpalettán újdonságként szerepelnek a glutén-
mentes termékek. Ha valaki gluténmentes diétát folytat, 
a legfontosabb a biztonság, azaz garantáltan glutén-
mentesnek kell lennie az alapanyagnak. Mik a meggyőző 
minőség alapkövei a Pécsi Pékinas Manufaktúránál? 
Annak, aki gluténérzékeny, meg kell tanulnia, melyek azok 
az élelmiszerek, amelyek számára megfelelőek, fogyaszt-
hatóak. Nagy a felelősségünk, mert ha az étel gluténnel 
szennyeződik, annak egészségügyi következményei 
vannak. Ezért óvatosan és nagy körültekintéssel, élel-
miszer-technológus bevonásával tervezzük gluténmentes 
termékeink összetételét. 

„A Pécsi Pékinas Manufaktúra Kft.-nél 
felismertük a funkcionális élelmiszerek 
fontosságát, és épp ilyen termékek 
fejlesztésén dolgozunk. Sosem állunk 
meg, folyamatosan kísérletezünk, 
innoválunk. Nem véletlen cégünk 
választott jelmondata: Hagyomány és 
Innováció.” 
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TáMoGAToTT TARTALoM

A legfontosabb kiemelni, hogy a termékek el-
különítetten, tiszta üzemben készülnek, kizárva 
így minden keresztallergizációt. (Tiszta üzem 
az az üzem, ahol csak gluténmentes terméket 
gyártanak a gyártósoron.) 

A sütési folyamat minden szakaszában ellenőrzést 
végzünk, a termékeket fagyasztott vagy üzemben cso-
magolt állapotban szállítjuk boltjainkba. Alapanyag-be-
szállítóinkat rendszeresen auditáljuk az ún. BRC-szabvány 
alapján, amely biztosítja, hogy a szigorú élelmiszerbiz-
tonsági irányítási gyakorlatokat mindig betartsák. Ki-
zárólag olyan beszállítókkal dolgozunk, akik képesek biz-
tosítani a tiszta üzemet. 

A Pékinasnál az összes alapanyag  
tartalmát, összetevőjét, amellyel  
dolgozunk, amit felhasználunk a  

termékeinkben, bevizsgáltatunk az  
élelmiszerlánc - biztonsági Centrumnál. 

Van olyan superfood, amelyet Magyarországon mi mé-
rettünk be először! Nem becsült értékekkel dolgozunk, 
pontos adataink vannak a beltartalomról. Így tudunk fe-
lelősséget vállalni a termékeinkért. Fogyasztóink bizalma 
a legfontosabb számunkra!

Mindig kíváncsian figyeltem, hogy jön létre emberi kéz által 
bármi, ami kellemesebbé teszi az életet. Talán a legizgal-
masabb az egész folyamatban a várakozási idő, amikor az 
összeállított étel a sütőbe kerül, és utána a kezünkbe vehetjük 
az elkészült művet. Mielőtt a fogyasztók kipróbálhatják a fi-
nomságokat, egy termék keletkezésében hányan vesznek 
részt és milyen alkotási folyamatokon megy keresztül? 
 Az alkotás első lépése, hogy felvetjük azokat a ter-
mékeket, amelyeket szeretünk, és amiben hiszünk. 
Kizárólag olyan pékáruk jöhetnek szóba, amelyeket 
családom és jómagam is megennénk. Amikor kiderült, 
hogy kisfiam tejfehérje érzékeny eldöntöttem, hogy 
olyan finomságokat biztosan fogunk készíteni, ame-
lyeket ő is nyugodtan fogyaszthat. Így alkottuk meg 14 
allergéntől mentes termékeinket. 
A tervezés után jön annak gyártásának technológiai 
megvalósítási vizsgálata, vagyis, hogy gyártható-e a 
termék a meglévő gépparkkal. Persze üzleti terve is 
készül a terméknek. Ha minden passzol, akkor az élel-
miszeripari technológus összeállítja a receptúrát, majd 
átadja a gyártásnak, ahol Erzsike és Móni megsüti az 
új péksüteményt. A gyártmánylap az a termékadatlap, 
amellyel már a vásárló is találkozik. Az elkészült ter-
mékből mintát veszünk, érzékszervi vizsgálatot végzünk. 
Ha nem vagyunk elégedettek, akkor változtatunk, töké-
letesítünk. Majd reméljük, hogy ami számunkra ízletes, 
azt a vásárlóink is annak találják majd.

A Pékinas blogoldalán olvasható, hogy az emberek számára 
egyre világosabbá válik, hogy az élelmiszerek nem csak ener-
giával, makro- és mikrotápanyagokkal látnak el bennünket. 
Újra felfedezték a „régi gabonákat”. Mondhatjuk, hogy elér-
kezett az ősgabonák reneszánsza? 
 Az ősgabonából készült pékáruk napjainkban méltán 
élik másodvirágzásukat. Az ősgabonák jobban ellenállnak 
modern korunk viszontagságainak, védettebbek a beteg-
ségekkel szemben is, és szinte bárhol megteremnek. Azért 
foglalkozom az ősgabonával, mert bár hátránya, hogy ke-
vesebb terem belőle (hektáronként 1-2 tonna), hiszek 
benne. Minden értékes dolgot tartalmaz, amiért kenyeret 
eszünk. Tápanyagokban gazdag, kevesebb a szénhidrát 
benne, mint a modern búzában, viszont növényi zsírokból, 
foszforból, nátriumból, béta-karotinból és lizin-mikro-
elemből, esszenciális aminosavból többet tartalmaz. Az 
ősgabonás termékek íze rusztikus: vajas aroma, enyhe 
diós jegyekkel. Szaftos, enyhe savas ízű bélzet párosul jól 
átsült, malátás-karamelles jellegű héjjal. 

Már kapható a Pékinas legújabb terméke, ami puha, szaftos bél-
zettel és jól átsült, roppanós héjjal, nagyszerű ízzel rendelkezik. 
Élettel teli harmóniát, hagyományos rusztikus textúrát alkot. 
Milyen titkokat rejt még ez a finomság és mi ihlette az elkészítését? 
 ó, ez az ókovászos kenyerünk! Az ókovász hasz-
nálata egybevág egészségre törekvésünkkel. Megpró-
bálunk visszatalálni természetes környezetünkhöz, nem 
elfelejteni a kenyérsütési hagyományokat. Az ókovász 
kenyér teljes kiőrlésű liszt, csíráztatott rozsmagvak és 
búzakovász felhasználásával készül, így 3 napig szaftos 
és puha marad. Kóstold meg, mi nagyon szeretjük!
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Egy otthon 
kellékei
Önmagunkon túl otthonunk is megér-
demli, hogy kényeztessük azt minő-
ségi és környezetkímélő termékekkel. 
legyen szó felületről vagy a ruhá-
inkról, esetleg háztartási gépeinkről, 
arcbőrünkről. Egyre nagyobb az igény 
az egyszerű, de nagyszerű dolgokra, 
amik nem mellesleg a környezetvé-
delemre is nagy tekintettel vannak. 
Használjuk hát ezeket bátran, hiszen 
jobb velük a világ.  

B12-ViTAMiN ANKERMANN® 
1000 mIkrogramm beVont tabletta 
Nagy dózisú B12-vitamin – mely többek között – fel-
szívódási zavar és szigorú vegetáriánus diéta esetén 
ajánlható a hiányállapot kezelésére. A B12-hiány tünete 
lehet fáradtság, fizikai erő csökkenése és zavartság. 1000 
mikrogramm B12-vitamin-tartalmú, vény nélkül kapható 
gyógyszer. További érdekességek: www.b12ankermann.hu
Wörwag Pharma Kft. 1037 Bp., Montevideo u. 5., Tel: (1) 345-7350, 
info@woerwagpharma.hu
B12LaiTA4.20.08.10. Szöveg lezárása: 2020.08.10.

 
a kockázatokról és mellékhatásokról  

olVassa el a betegtáJékoztatót, Vagy kérDezze 
MEG KEzELőORVOSáT, GYóGYSzERéSzéT!
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úJrahasználható  
acél káVékapszula
Csatlakozz Te is a tudatosan 
kávézók közé és éld át környezet-
kímélő, olcsó és minőségi kávézás 
élményét! Szabadulj meg a gon-
dolattól, hogy minden egyes nap 
fölösleges műanyaghulladékkal 
terheled a környezetet.
A Dripffee™ kávékapszulák a jelenleg 
elérhető legjobb minőségű rozsda-
mentes acélból készülnek. Korlátlan 
használatra vannak tervezve. 
www.dripffee.com

aszalt paraDIcsomkrém 
A friss bazsalikommal, chilivel és fokhagymával 
megbolondított petramondta aszaltpara-
dicsom-krémet a mediterrán ízvilág kedve-
lőinek ajánljuk. A petramondta saját készítésű 
ízgazdag krémekkel, chutney-kkal, különleges 
kekszekkel, valamint otthon is könnyen elké-
szíthető összeállításokkal várja a gasztronómia 
rajongóit. Termékeik ízfokozóktól és adalék-
anyagtól mentesek, válogatott alapanyagokból, 
saját kezűleg készülnek. 
www.petramondta.hu
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reValID® haJnöVekeDést 
SERKENTő SzéRUM
A Revalid® hajnövekedést serkentő 
szérum 3% Redensyl®-t tartalmaz, 
amely fokozza a hajnövekedést, 
csökkenti a hajhullást és dúsabbá 
teszi a hajat. 3 hónapos napi használat 
után akár 28 000 új hajszál nő*.
* Egy kettős-vak, placebo-kontrollált klinikai 
vizsgálat, bőrgyógyászati ellenőrzés mellett bebi-
zonyította hogy a 3%-os Redensyl® célzottan hat 
azokra a szőrtüsző őssejtekre, amelyekből az új 
hajszálak növekednek.
www.revalid.hu (x)

sebtapasz
A kalandos sebtapaszok mögött is 
megbízható sebápolási szakértelem 
áll. A felhasznált színek/festékek 
biztonságosak, a sebtapaszok pedig 
fájdalommentesen eltávolíthatók. 
A rugalmas anyag vízálló, amely a 
szennyeződésektől és a baktériu-
moktól is védi a sebeket.
www.hansaplast.hu

általános  
FELüLETTiSzTíTó – 
ExTRA ERőS  
útI VerzIó 
A Cleanne extra erős általános 
felülettisztítóját számtalan 
helyen tudod hasznosítani, 
hiszen minden lakásnak 
rengeteg tisztítandó felülete 
van. 100 ml-es mérete miatt 
bárhova magaddal viheted! 
A Cleanne extra erős ál-
talános felülettisztítója 100% 
tisztaságú teafa- és roz-
maringolajjal, a megszokott 
Cleanne természetes ható-
anyagaival rendelkezik. 
webshop.cleanne.hu

natúr mosogató-
géppor, organIkus 
cItrom IllóolaJJal 500 g 
A 100%-ig természetes ösz-
szetételű mosogatógépport a 
természetes tisztítás kedve-
lőinek ajánljuk. A termék bőven 
tartalmaz mosószódát és cit-
romsavat, melyek hatékony 
zsíroldó tulajdonságú és minde-
nekelőtt természetes anyagok. 
Enyhén citromos illatát az or-
ganikus citrom illóolajnak kö-
szönheti. újrapapír csomagolása 
nem terheli műanyagokkal és 
festékekkel környezetünket, 500 
g-os kiszerelése pedig közepes 
intenzitású használat során kb. 
egy hónapig elég.
w w w. n a p v i r a g s z a p p a n . h u / 
termekeink

Julka mosható  
arctIsztító korong
A 100% pamut Julka mosható arctisztító 
párna 10 db-os kiszerelésben kapható. 
Egy réteg pihe-puha vékony flanelból 
és egy réteg vékony frottírból készül. 
Sok esetben elegendő a sminklemosás, 
arctisztítás után, a meleg csapvíz alatt 
átdörzsölni a korongot és a következő 
alkalomra már meg is szárad. 
www.julka.hu/termek



54 Vital magazin

PSzICHé

mindenki 
kreatív, 
csak …
Vannak azok az emberek, akik 
szerint a kreativitás sosem volt 
annyira fontos, mint ma, ebben az 
őrült sebességgel változó környe-
zetben, amiben élünk. Népszerűvé 
váltak tehát a kreativitást fejlesztő 
tréningek, cikkek és könyvek. Egyre 
több szó esik a kretivitásról, mint 
kompetenciáról, legyen szó akár 
munkavállalásról, saját vállalkozás 
építéséről, szülői létről vagy isko-
lapadban ülő diákokról.
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Csurgó Krisztina  
személyi edző írása

Azt gondolom, hogy a kreativitás 
mindig fontos volt, sőt elmerészkedem 
addig is, hogy egyre erőteljesebb mód-
szerek kellenek ahhoz, hogy feléb-
resszük magunkban ezt a képességet. 
Korábban, a természethez közelebb 
élve – még egy-két generációval 
visszább is – sokkal egyszerűbb volt 
ugyanis az elcsendesedés. A befele (is) 
élés pedig alapfeltétele annak, hogy 
kiléphessünk a sémákból.

a kulcs az alkotásról 
VALó LEáLLáS LENNE?
Tehát – bár ma kiemelten fontosnak 
látjuk a kreativitás ünneplését – lehet, 
hogy csupán arról van szó, hogy az a 
valóság, amit annyira kreatívan felépí-
tettünk, most újra az alkotókészségtől 
várja a megoldást.
Pedig lehet, hogy a kulcs éppen az 
alkotásról való leállás lenne, annak 
újragondolása, hogy a kreativitás, 
ha nem produktív,  „csupán” termé-
szetes, akkor is érvényes. Minden 
hiedelemmel ellentétben a krea-
tivitás nem egy bonyolult, titokzatos, 
fejlesztést igénylő valami. Maga az 
ember az, aki, ha képes egyre jobban 

nyílni, emelkedni, egyre összetettebb 
képet látni, önmagát és a kozmoszt 
komplexitásában értelmezni, akkor 
képes lesz önmaga eredetiségére is 
másképp tekinteni.

kreatIVItás  
parancsszóra
A biznisz alapú kreativitást fejlesztő 
gyakorlatok így hát legtöbbször nem 
térnek ki annak a kérdésére, hogy mire 
is építenek. Hol tart a személyiség, aki 
épp kreatív megoldásokat gyakorol? 
Vajon beépítette-e már az egyén a 
rugalmasság, a problémaérzékenység 
és a könnyedség aspektusait a sze-
mélyiségébe? Ezek alaposan meg 
vannak-e dolgozva személyes tapasz-

talatok leszűrésével, érzelmi reakciók 
megváltásával? Vagy esetleg egy 
olyan vállalati dolgozóval van dolgunk, 
akit elküldtek egy kreatív tréningre 
abból a célból, hogy például fejlessze 
a problémamegoldási stratégiáit? 
Azok, akik nagy nyomású stressz alatt 
élnek, akiknek többszörös érzelmi 
és mentális elakadásaik nehezítik a 
személyes fejlődésüket, mennyire le-
hetnek vajon parancsszóra kreatívak?

Ma a kreativitás éppen annyira 
fel van turbózva, mint más, a 
pszichológiai értelemben vett 
egészből kiragadott tényező, 
mint például a pszichológiai 
rugalmasság (reziliencia).

Ezek ugyan fontos elemei az egészséges, 
szabad és alkotó ember pszichés jól-
létének, de egyik sem fontosabb a 
másiknál, s ami még kritikusabb, hogy 
egyik nem funkcionál a másik nélkül.  
Ezek a struktúrák egymásra hatva, 
egymásból táplálkozva színezik át 
önmagukat és egymást egy nem 
konstans folyamat állandó áram-
lásában. Sok-sok dolog képes befo-
lyásolni egy kreatív ember kreativi-
tásának szintjét, ahogy egy általában 
pszichológiai értelemben rugalmasnak 
ítélt ember sem százszázalékosan el-
lenálló életének minden napján.
önbecsapás tehát azt hinni, hogy 
valaki vagy kreatív vagy nem. 
Mindenki kreatív csak nem mindenki 
áll a személyiségfejlődésének azon a 
lépcsőfokán, ahol ez a képesség meg-
felelően képes kifejezésre jutni.
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Tréning 
étrend nélkül

Csurgó Krisztina személyi edző írása 

észrevétlenül vált részemmé a hárítás, kimenekülés, 
szégyen, szeretetlenség, kontrollproblémák és látszódni 
akarás. Mire erre tudatosan is képes voltam rátekinteni, 
már edzőként dolgoztam egy brit stúdióban, Kairóban. 
Azon a ponton, életemnek azon éveiben szakmailag a 
korábbihoz képest minden más szempontot kapott.

beVezettem a munkámba  
a beszélgetést
Fokozatosan ráláttam arra, hogy a vendégeim túlnyomó 
többsége ugyanezekkel az érzelmi és személyiségbeli el-
akadásokkal küzd. Felismertem a gyerekkori miliőt és be-

vezettem a munkámba a beszélgetést. Ezekből a korai pró-
bálkozásokból forrta ki magát aztán tíz év alatt a No Diet 
módszertan, mely az érzelmi és stressz alapú étkezésre 
koncentrál, és nem a diéta személyre szabásával kezdi meg 
a folyamatot. Ebben a rendszerben az étrendajánlás csak 
egy lehetséges legutolsó lépés a sorban, legyen szó fo-
gyásról, tömegnövelésről vagy teljesítményfokozásról.
Célcsoportom minden esetben a lakosság, az átlag po-
puláció, azok az emberek, akik hobbi szinten sportolnak. 
Mondanom sem kell, hogy mindazok, amiket felismertem 
mások személyiségében, azok a sajátomban is jelen voltak. 
én ugyan nem küzdöttem soha túlsúllyal, de az érzelmi 
evés és egyéb fajta függőségek végigkísérték az életemet. 
A módszertanom kidolgozása tehát – eleinte minden-
képpen – a saját terápiám is volt egyben.

Olyan családban szocializálódtam, 
ahol az elhízás a legtöbb családtagot 
érintette. Engem kivéve. Volt tehát 
szerencsém mélyrehatóan megta-
pasztalni a túlsúlyhoz kapcsolódó 
személyiségbeli elakadásokat. 
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egyre mélyebbre ástam magamban
14 és 36 éves korom között tudat alatt váltottam le 
egyik függőségemet a másikkal és gondoltam azt, hogy 
fejlődöm. Minden szerepelt a repertoáron, a kamaszkori 
drogozástól, a társadalmilag jól tolerált barátokkal közös 
sörözéseken és bulizásokon át a dohányzásig. Voltam 
edzésfüggő, aki képes volt egy átmulatott éjszaka után 
reggel hatkor futni indulni a Margitszigeten, aki nem 
hagyta ki az edzőtermet akkor sem, ha indokolt lett volna.  
Függtem kávétól és süteményektől, mániákus rendra-
kástól, rugalmatlan napirendttől és más emberektől.

a móDszerem
A No Diet módszerem egy térkép megrajzolásával indítja 
a munkát, ahol a vendéggel közösen definiáljuk azokat 
az étkezéseket, melyek tipikusan stresszt és érzelmeket 
próbálnak meg kezelni. Ezek általában ismétlődő, jól fel-
ismerhető napszakokban és helyzetekben megjelenő ét-
kezések, melyek biológiailag nem indokoltak, azaz nem az 
éhezés csökkentését szolgálják. Ezen a ponton egyébként 
arra is fény derül, hogy a kliens mentálisan készen áll-e a 
változásra vagy teljesen felesleges feltárni az impulzus-
kontrollhoz is kapcsolódó, étkezésben is megnyilvánuló 
problémákat. Ezzel párhuzamosan indul meg az alapozás 
fizikailag is, ahol első körben felmérjük a vendéget, ahogy 
az klasszikusan megtörténik egy személyi edzés al-
kalmával. Itt főleg az aszimmetriákra koncentrálunk, 
tartásjavításra és a kitűzött célhoz szükséges alapokra.  
A munka középpontjában áll továbbá az is, hogy megértsük, 

ki az, akinek problémát okoz a kontroll elengedésének 
ötlete és ki az, akinek épp az ellenkezője jelent kihívást: 
felügyelete alá vonni bizonyos helyzeteket és érzelmeket. 
Ezekre a vetületekre az irányított edzésstruktúra tud se-
gítségünkre lenni, ahol edzőtermi környezetben képez-
hetünk le a mindennapi életben is felmerülő helyzeteket.

térkép, alapozás, Irányított 
eDzésstruktúra 
Ez a három pillér jelenti a módszer lényegét. Ha csak egy is 
kimaradna, nem lehetne teljes a kép. A No Diet módszer-
tanhoz tartozó kutatómunka és kapcsolódó tanulmányok 
összegzéseként egy edzőknek íródott továbbképzést is 
elkészítettem, melynek címe Pszichológia és Pedagógia 
a Személyi Edzésben. Ennek az anyagnak az érdekessége 
az, hogy tökéletesen kiegészíti az alapképzést a kap-
csolódó pszichológiai és pedagógiai vetületekkel. Felöleli 
azokat a tipikus edzőtermi környezetben jelenlévő hely-
zeteket, melyek megértésével egy sokkal hosszabb távú 
és mélyebb vendég–edző kapcsolatra tehetünk szert. A 
tananyagot 2019-ben az European Register of Exercise 
Professionals (EREPS) szervezete akkreditálta, biztosítva 
ezzel a tartalom színvonalát. Az elmúlt tíz év statisztikái 
bebizonyították, hogy a No Diet módszerrel 30 száza-
lékkal több vendég volt képes hosszútávon is megtartani 
(kettő–öt év) azt a súlyt, melyet fitneszcélként tűztek ki 
maguknak. Nem csoda, hiszen egy tudatosabb rátekintés 
arra, hogy mit miért teszünk, valóban hatékonyabb, mint 
amikor külső tanácsokat követve próbálunk új szokásokat 
az életvitelünkbe erőltetni.
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Hogyan vedd 
vissza az 
irányítást?

korunk egyik legége-
tőbb problematikája 
a „minden pillanatban 
elérhetőnek kell lennem” 
elvárása, aminek nem 
csupán nehéz megfelelni, 
hanem egyenesen az 
életminőséget romboló 
működésről van szó. 

Vital magazin

Lippai roland coaching  
szemléletű tanácsadó,  
amatőr maratonista írása

online és offline is nagyon sokszor 
találkozom azzal a „panasszal” 
mások részéről, hogy az ember – 
mint munkavállaló, főleg, ha sza-
badúszó vagy vállalkozó – mindig 
elérhető kell, hogy legyen. S bizony 
mindig vannak olyanok is nem 
kevesen, akik igyekeznek őket elérni, 
ha kell, minden létező csatornán.

Szerintem ismered a helyzetet, 
talán te magad is ettől szenvedsz: 
mindig vannak, akiknek vasárnap 
hajnalban jut eszükbe, hogy idő-
pontot kellene foglalni és már 
nyúlnak is a mobil után. S mindig 
vannak olyan vezetők, team le-
aderek, kollégák, akik hétvégén is 
csak a munkához tudnak nyúlni 
– s így utánad is. Nekik nem 
számít napszak és idő, vagy ha 
szabadságon vagy; rád rúgják az 
ajtót és a te idődet, energiádat, fi-
gyelmedet követelik. 

Korunk elvárása az állandó elér-
hetőség, aminek nem eléggé ön-
sorsrontó módon milliók akarnak 
megfelelni, talán még te is – annak 
minden negatív hatásaival együtt. 
Nem tudsz kikapcsolni, nem tudsz 
leállni, nem tudsz figyelni magadra 
és azokra, akiket szeretsz, oda a 
fókusz, szélsőségesen kifáradsz a 
folyamatos készenlétben és multi-
taskingban. 
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őszintén ülj le egy papír elé 
és írd össze, hogy a reggeli 
felkelés után a lefekvésig 
mi mindennel foglalkozol 
– ha annak nagyobb része 
csak munka és az azzal ösz-
szefüggő „járulékos tevé-
kenységek”, elnézést kérek 
tőled, de baj van.

egy örDögI  
KöRRőL VAN Szó
 Ha megfelelsz az elvárásnak, 
azért nem lesz saját életed – még 
ha az is hiszed, hogy bizony az a tiéd.
 Ha meg akarsz felelni, de nem 
sikerül, akkor abba rokkansz bele 
a folyamatos lelkifurdalástól, ön-
vádtól és a saját magad által ger-
jesztett kudarcérzettől.
De nézzük máshonnan: mit lehet 
tenni? Mondom is: mi lenne, ha 
nem akarnál kényszeresen min-
denkinek megfelelni?

nálaD pattog a labDa
Lehet szidni az ügyfelet és azokat, 
akik nem a megfelelő időben ke-
resnek (zavarnak), lehet elégedet-
lenkedni is, de a megoldást illetően 
a labda inkább a te térfeleden 
pattog, ugyanis az elérhetőség ha-
tárait, a „mettől-meddiget” neked 
kell kijelölnöd, de ez még csak a 
nulladik lépés az egyensúly vagy az 
azt közelítő állapot felé. A döntésedet, 
az elhatározásodat kommunikálnod 
kell a külső környezet, a mun-
katársak, az ügyfelek felé. Hiába 
mondod magadnak, hogy például 
„én este héttől nem beszélek ügy-
felekkel”, „a hétvége a családé”, 
„este már nem vagyok elérhető, 
mert a gyerekeimmel vagyok”, ha 
ezt mások nem tudják. Nagyon 
sok embert hallok panaszkodni 
és látok szenvedni ettől a prob-
lémától. Panaszkodnak és szen-
vednek, de semmit nem tesznek 
a helyzet megoldása érdekében. 
Pedig a megoldás a határok pontos 
meghúzása mellett a keretek kom-
munikálása kifelé, akár egyfajta 

edukációs szemlélettel is. Ha zavar, 
hogy este tíz órakor messengeren 
rád írnak a „projekt miatt”, akkor 
erről adj visszajelzést.

Fel kell vállalnod  
magad és az igényeidet,  

a szükségleteidet.

Igen: vannak húzósabb időszakok, 
vannak vis maior helyzetek, amikor 
nem kérdés, hogy odateszed 
magad a „munkaidőn kívül is”.  De 
ha az alapműködés szerves része 
a folyamatos elérhetőség és az 
azzal járó folyamatos stressz és 
elégedetlenkedés – amiről annyit 
mesélsz a barátaidnak, a csalá-
dodnak, amitől annyiszor vagy 
feszült –, akkor érdemes ránézni 
komolyan a helyzetre és megol-
dásokat találni, mert – talán furán 
hangzik – de egyszer csak egyedül 
maradsz. Ez egy pokolian nehéz fo-
lyamat, ami nem hétfőn kezdődik 
és nem is kedden ér véget. Ennek 
része az önismereti út, a hibák, 
rossz szokások feltárása éppen 
úgy, mint egy új rendszer megala-
pozása is. Emellett számolnod kell 
a konfliktusokkal is, hiszen a külső 
környezet kilencven százalékban 
értetlenkedni fog és folytatja a 
korábbi rossz működését, ami – 
ahogyan addig is – a jövőben is 
rajtad csapódik le. Őket edukálnod 
kell; következetesen, célratörően 
és a saját érdekeidet szem előtt 
tartva. 

nem azt mondom,  
hogy ne dolgozz:  

azt mondom,  
hogy dolgozz úgy,  

hogy az életed másról  
is szólhasson. 

Szóval ez egy pokolian nehéz fo-
lyamat. Tudom, mert az elmúlt 
években végigcsináltam és nem 
bántam meg. Igen: vannak vis 
maior helyzetek az én életemben 
is, de akikkel együtt dolgozom, nem 
törnek be az életembe, a másikat 
tisztelve oldjuk meg az akut hely-
zeteket is. A munka fontos része az 
életemnek, de úgy dolgozom, hogy 
az életem másról is szóljon. 

JáTSSz TiSzTA LAPOKKAL!
Ha nem játszol tiszta lapokkal, 
mert nem vállalod föl és kommu-
nikálod az igényeidet – ahogyan 
egy párkapcsolatban is –, sosem 
lesz nyugtod, mindig minden pil-
lanatban „helyzetbe hozhatnak”. S 
a szervezeted minden pillanatban 
olyan állapotban is lesz (izomtónus, 
hormonális rendszer), mintha ak-
cióban lennél. Panaszkodás helyett 
cselekedned kell, különben nem te 
irányítasz.
Ha mélyebben is kíváncsi vagy a 
„miértjeidre”, akkor keress biza-
lommal az inspiracioscoaching.hu 
oldalon. 
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Lippai roland coaching  
szemléletű tanácsadó,  
amatőr maratonista írása

Számos célzott kutatás bizonyította 
az elmúlt évtizedekben, hogy a nö-
vényeknek egészségmegőrző, az 
életminőséget pozitívan befolyásoló 
hatásuk van. Egy kis akarattal és 
kreativitással könnyen megtehetjük, 
hogy zöldebbé tesszük azt a helyet, 

ahol az időnk döntő többségét töltjük; 
az otthonunkról, vagy a covidmentes 
időkben a munkahelyünkről van szó. 

sőt: ha jól működik egy 
szülői munkaközösség és 
megvan rá a nyitottság, 
akkor az óvoda, iskola is 

zöldebbé tehető, ami nem 
csupán esztétikai kérdés. 

A széles skálán mozgó szobanö-
vények már puszta jelenlétükkel 
is képesek csökkenteni a stresszt, 
hiszen a modern ember „csendes 
gyilkosa” számos krónikus megbe-
tegedés eredője. 

A lényeg: ha a növények 
szempontjából kellő fi-

gyelmet fordítunk az 
élettereinkre, jelentős 

életminőségjavulást ér-
hetünk el. 

Hosszan lehetne sorolni, hogy 
miért érdemes egy pici természetet 
csempészni oda, ahol az időnk nagy 
részét töltjük, ebből mutatunk né-
hányat:
 csökkenti a stresszt,
 csökkenti a szorongást,
 jótékonyan hat az egészségre,
  tisztább lesz a levegő,
 esztétikai értéket hordoz.

Biztos sokunknak ismerős az érzés, amikor a négy 
fal közül kiszabadulva nagyokat lélegezve nézünk 
körül a parkban, az erdőben, bárhol, ahol sok zöld 
vesz körül bennünket. Minden okunk megvan arra, 
hogy úgy érezzünk, ahogy; a modern ember nagyon 
régen eltávolodott a természettől, talán már nem is 
érti meg mindig az üzenetét, de mélyen azért még 
ott van a hozzá való kapcsolódási igény. 

szobanövények:  
tisztább levegő, jobb egészség és mindfulness
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Specifikus mérésekkel megállapították, 
hogy a szobanövények nem csupán az 
egészségre, de voltaképpen a teljesít-
ményre is pozitívan hatnak. Az irodai 
környezetben való vizsgálatok szerint 
a jelenlévő dolgozok körében mintegy 
huszonöt százalékkal csökkentek az 
egészségügyi állapottal összefüggő 
tünetek. A tudatosvasarlo.hu cikke 
szerint többek között csökkent a fá-
radtságérzet, a köhögés, rekedtség, a 
fejfájás mértéke, ahogyan a koncent-
rációs problémák gyakorisága is mér-
séklődött. Kevesebben számoltak be 
égő vagy viszkető szemekről is. Iskolai 
környezetben mind a diákok, mind a 
tanárok elégedettebbek voltak; tága-
sabbnak tűnő tantermekről, kevesebb 
hiányzásról és javuló eredményekről 
számoltak be. 

Mi, HOGYAN HAT?
Nézzük meg, hogy a különböző nö-
vények hogyan hatnak az elménkre, 
a gondolatainkra, az érzéseinkre és a 
testünkre. 
A gardénia, a levendula, a macska-
gyökér, a rozmaring vagy a jázmin 
remek választás lehet. 
Ahogyan a napidoktor.hu kiemeli, 
ezek a növények megnyugtatják az 
elmét, miközben tisztítják a levegőt 
és növelik a páratartalmat is. 
 A jázmin segít fókuszálni, míg a 
gardénia az álmatlanság és a szo-
rongás területén fejti ki jótékony 
hatását. 
 A fizikai testünkre az aloe vera, 
az areca pálma, a borostyán, a vitor-
lavirág, vagy a póknövény hat jóté-
konyan azáltal, hogy javítják a beltéri 
környezet levegőminőségét. 
Persze mielőtt lelkesen futunk va-
lamelyik áruházba, hogy dzsungellé 
alakítsuk az otthonunkat vagy az 
irodát, érdemes alaposan tájékozódni 
a szobanövényekkel kapcsolatban; 
melyik, milyen környezetet kedvel, 
milyen igényei vannak, hogyan kell 
őket ápolni és táplálni. Figyeljünk a 
mértékre is, mert a zsúfoltság viszont 
megint csak a stressz-szintet növeli. 
Csak halkan jegyezzük meg: a nö-
vények ápolása is lehet egyfajta flow-
élmény, mindfulness-gyakorlat is, 
vagyis a lassulás pillanata. 

www.vitalmagazin.hu
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KALENDáRIUM

#kalendárium

NN ULTRABALATON: VáR RáD  
A 220 KiLOMéTERES TáV!

2020-ban 14. alkalommal rajtol el Magyarország 
legnépszerűbb közösségi sporteseménye, az NN  

Ultrabalaton – 17 ezer indulóval. Idén először nem 
májusban, hanem október első hétvégéjén hódol-

hatnak szenvedélyüknek a futás szerelmesei! A Ba-
latont megkerülő egykörös verseny egyben Közép-

Európa leghosszabb futóversenye is, amelyet egyéniben, 
váltóban, futva vagy bringával teljesíthetnek a résztvevők. 

A táv: 220 kilométer. Dátum: 2020. október 2-4. Verseny-
központ: Balatonfüred. 

További információk: www.ultrabalaton.hu/nnultrabalaton

próbálD kI magaD a  
BALATONFELViDéKi TEREPVERSENYEN!
2020. október 17-én második alkalommal rajtol el a 
BURGER KING Ultrabalaton TRAIL. A Balaton-felvidéken 
zajló terepverseny egyéniben és váltóban, futva vagy 
akár túratempóban is teljesíthető. A pálya és a távok 
hossza ugyan változik a tavalyihoz képest, de ettől csak 
még jobb lesz az egész! Idei újítás, hogy a szervezők 
a Nordic Walking szerelmeseit is várják egy 22 kilo-
méteres távval. Egyéni távok: 22km, 42 km, 110 km. 
A csapatverseny távja: 110 km.
A versenyközpont Csopakon, a Balatoni  
élményparkban lesz. További információk:  
www.ultrabalatontrail.hu

zárD az éVet balatonfüreDen, 
HáROM TáV KözüL VáLASzTHATSz!
évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend a 
Maratonman csapatának balatonfüredi eseménye, 
a Generali Run Balatonfüred. Az idén hét éves 
esemény lesz a versenysorozat 2020-as sze-
zonjának záró állomása; a résztvevők összesen 
három táv közül választhatnak, a félmaratoni 
számra pedig a váltóban versenyzőket is 
fogadják. Dátum: 2020. október 31. A vá-
lasztható távok: 6,5 km, 10,5 km, 21,1 km
Versenyközpont: Balatonfüred, Vitorlás tér.
További információk:  
www.futas.maratonman.hu
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októberben Is  
A SzABADBAN: TöLTSD Az iDőT 

futással és túrázással
Idén ősszel is sok remek programmal várja a 

BSI azokat, akik a nyár elmúltával is mozgásban 
szeretnének maradni. október második hét-

végéjén kerül megrendezésre a 35. sPAr budapest 
maraton® Fesztivál (október 10–11.), ahol élet-

kortól, felkészültségi szinttől függetlenül mindenki 
megtalálhatja a saját edzettségének megfelelő távot. 

A kétnapos eseményen a már megszokottak szerint: 
a szombati napon a rövidebb távok kedvelőit, vasárnap 

pedig a hosszabb távon indulókat várják a rendezők. A 
hónap utolsó hétvégéjén pedig egy kis túrázásra, terep-

futásra van lehetősége azoknak, akik kilátogatnak a 13. 
Intersport túranap és terepfutásra október 31-én. Akár 

az egész család nekivághat és eltölthet egy kellemes napot 
a szabadban túrázással, vagy éppen, ha gyorsabb tempóra 

vágynak akkor terepfutással. Több hosszabb-rövidebb táv 
közül válogathatnak az érdeklődők. Akik a futást részesítik 

előnyben, azok indulhatnak rövid, 9 km-es, vagy közepesen 
hosszú 21,7 km-en, esetleg a kicsit emberpróbálóbb 31,4 

km-es távon. A komótosabb tempó kedvelői 9/21/31 km-es 
túratávok közül válogathatnak kedvükre. További információkat 

az eseménnyel kapcsolatban a www.futanet.hu oldalon olvas-
hatnak.
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#hírek
CiRKADiáN: ELTéRéS VAN A NEMEK KözöTT
Különbözik a férfiak és a nők cirkadiánritmusa egy friss kutatás 
szerint. A Pennsylvaniai Egyetem két kutatója, Sean Anderson és 
Garret FitzGerald a Science című tudományos lapban mutatta 
be eredményeit. A szakértők az emberek cirkadiánritmusával 
foglalkozó tanulmányok elemzése során fedeztek fel egy min-
tázatot, mely alapján megállapítható, hogy különbség van a 
nemek között. A cirkadiánritmus talán a legismertebb ritmus, 
hiszen észlelhető hatása van a mindennapi életre: irányítja, 
mikor fekszünk le és mikor ébredünk fel, részt vesz az 
anyagcserében is. A kutatók arra jutottak, hogy a kor és a 
nem alapvetően befolyásolja a test óráját.

őKET SiKERüLT MEGMENTENi  
a kIhalástól

Legalább 28 madár- és emlősfajt mentettek meg a kiha-
lástól természetvédelmi akciók eredményeként 1993 óta – 

derült a brit Newcastle-i Egyetem és a BirdLife International 
szervezet friss kutatásából. A nemzetközi kutatócsoport a 

Conservation Letters című tudományos lapban kiadott tanul-
mányban mutatta be becslései eredményét. A megmentett 

fajok között van mások mellett a Puerto Ricó-i amazon, a fekete 
gólyatöcs, a Myrmotherula snowi nevű madár, a Przsevalszkij-ló 

és az ibériai hiúz is. A tudósok úgy vélik az MTI szerint, hogy 21–32 
madárfaj és 7–16 emlősfaj kihalását előzték meg 1993 óta.

KöRNYEzETTUDATOSAN TáPLáLKOzOL?  
ERRE éRDEMES FiGYELNED! 
Egészségünk megőrzése mellett az utóbbi időben a környezettudatosság 
is egyre nagyobb hangsúlyt kap mindennapjainkban. Mind többen vá-
lasztanak olyan élelmiszert, melyek előállítása kisebb terhelést jelent a 
környezetre, például kevesebb állati és több növényi eredetű terméket 
fogyasztanak, vagy vegetáriánus, esetleg vegán életmódra térnek át. 
Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy a tisztán növényi táp-
lálkozás veszélyekkel is jár, hiszen számos fontos vitaminból – például 
a B-vitamin – sokszor nem tudjuk a megfelelő mennyiséget biztosítani 
szervezetünknek. Egy friss kutatás eredményei szerint legkedveltebb 
gyümölcseink, zöldségeink még annyi B-vitamint sem tartalmaznak, 
mint amennyit a hivatalos tápanyagtáblázatok jeleznek. Nyilván 
ilyenkor két választás van, vagy extrém mennyiségű zöldséget, 
gyümölcsöt eszünk, vagy más forrásból biztosítjuk szervezetünk 
számára a megfelelő B-vitamin-bevitelt.
 A teljes hír elérhető: www.vitalmagazin.hu 
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JöVőRE MáR KENDERBőL KéSzüLT 
húspótlót Is ehetünk

Kenderből készül húspótló termék gyártását kezdik meg 
új-zélandon. A gyártók szerint a legnagyobb értéke, hogy 

ezek a növényi alapú termékek a húsnál több fehérjét és 
rostot tartalmaznak. Az előállításuk pedig fenntartható 

módon történik. Az új-zélandi székhelyű Sustainable Foods 
2021-ben tervezi bevezetni a kender alapú élelmiszerek for-

galmazását. A kender alapú húspótlót a Craft Meat Co. véd-
jegyével fogják forgalmazni, amely már most is növényi alapú 

termékeket kínál. A végtermék minimális feldolgozottságú lesz, 
és természetes összetevőkön alapul, összhangban az egészsé-

gesebb és fenntarthatóbb ételeket kereső fogyasztói trendekkel.
Forrás: www.magyarmezogazdasag.hu

SK SANOFi–GSK: GLOBáLiS 
VakcInafeJlesztésI összefogás  
A KORONAVíRUS-JáRVáNY ELLEN
Közös vakcinafejlesztéssel száll szembe a CoVID-19 jár-
vánnyal a világ két vezető gyógyszeripari nagyvállalata a 
Sanofi és a GSK. A két meghatározó iparági szereplő tör-
ténelmi jelentőségű együttműködésének célja a SARS-
CoV-2 vírus okozta világjárvány megfékezésére al-
kalmas, akár már a jövő év második felére forgalomba 
hozható védőoltás kifejlesztése. A Sanofi az S-protein 
CoVID-19 antigénjét, a GSK pedig korszerű adjuváns 
technológiáját adja a fejlesztésbe. A fehérjealapú 
antigén és az adjuváns technológia kombinációjával 
előállított védőoltás erősebb immunválaszt válthat 
ki, és ennek köszönhetően erősebb és hosszabb 
ideig fennálló immunitást alakíthat ki.

fafaJok beazonosításában segít  
az Ingyenes alkalmazás 
350 képpel és csaknem 20 erdőtársulással bő-
vítette fahatározó mobilalkalmazását az országos 
Erdészeti Egyesület. Az ingyenes applikációban 
tovább finomodott a felhasználói élmény, teljesen 
megújult a megszerzett tudást ellenőrző beépített 
kvízjáték, és jelentősen kibővült a fényképek 
adatbázisa. Az az új verzió kiadása alkalmából 
nyereményjátékot is hirdetett az egyesület.
Szeptembertől elérhető a mobiltelefonos alkal-
mazások áruházaiban az országos Erdészeti 
Egyesület által fejlesztett terepi fahatározó 
alkalmazás, a Fa Book bővített, rendszerezett 
verziója. Az Android és ioS operációs rend-
szerekkel kompatibilis, frissített program 
továbbra is ingyenesen tölthető le.
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Egészséges 
szemek 
ételek a látás javítására 

A látás hosszútávú fenntartásához és 
támogatásához megfelelő táplálko-
zásra van szükség. Sok olyan ételt isme-
rünk, amelyek rendszeres fogyasztása 
jót tesz a szem egészségének.

répa 
A-, B-, C-, E-, PP-VITAMIN,

KÁLIUM, VAS, JÓD, RÉZ 

áfonya
A-, C-, B1-, B2-VITAMIN, 

TANNIN, PEKTIN, ALMASAV, 
BOROSTYÁNKŐSAV, TEJSAV,

NAGY MENNYISÉGŰ MANGÁN 

cékla 
B-, C-, E-, U-VITAMIN 

CINK, NÁTRIUM, FOSZFOR
JÓD, MANGÁN, FOLSAV 

sárgabarack 
BÉTA KAROTIN, FOSZFOR, ROST
A-, C-, E-, B-, F(BIOTIN)-VITAMIN 

cItrusfélék 
grapefruIt, narancs,  

cItrom, manDarIn 
C- VITAMIN 

zölDleVeles  
zölDségek 
frIss petrezselyem, spenót, 
kapor, korIanDer, zeller 
LUTEIN ÉS ZEAXANTHIN, KALCIUM, 
FOSZFOR, KÁLIUM, A-, C-VITAMIN,  
B-VITAMINOK 

aluDtteJ  
és teJtermékek
kefIr, Joghurt, teJ, túró 
D-, B2-VITAMIN, KALCIUM 

marhahús
PROTEIN, SZELÉN, B-VITAMINOK 
A-, C-, PP-VITAMIN, KALCIUM, CINK, 
KÁLIUM 

tengerI halak 
szarDínIa, tonhal, makréla,  
HERiNG, LAzAC, TőKEHAL 
ZSÍRSAVAK, PROTEIN 

csIrke toJás
LUTEIN, PROTEIN, 
A-, B- ÉS EGYÉB VITAMINOK 
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