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Hamarosan átlépünk a 2021-es évbe, miközben újra szűkebbre 
zárult körülöttünk a külvilág. Rengeteget gondolkodtam azon, 
hogy mit tanított nekem és másoknak ez az év. Sokan bizony-
talanná váltak - teljesen érthető módon -, míg másoknak óriási 
lendületet adott a nehezített körülmény. Van, aki amiatt bosszan-
kodott, hogy nem lesz megtartva a születésnapja és nem lesz 
szilveszter. Furcsa. Minek kell még történni ahhoz, hogy egy belső 
önkapcsolódást éljünk meg?  
A Vital magazin szerzői csodálatos gondolatokat osztanak meg 
veletek ebben a számban, hogyan is állnak önmagukkal, milyen 
az idegrendszeri állóképességük, az érzelmi és mentális feldol-
gozóképességük. Büszke vagyok rájuk, hiszen egész évben lelki-
ismeretesen és becsületesen elvégezték a munkájukat, fejlődtek, 
adtak, kaptak. Kitartottunk egymás mellett.  
Ami engem illet, határozottan jobban érzem magam. A csönd 
számomra nem szokatlan, alapvetően így élem az életem. Ebből 
inspirálódom 2021-ben is. 

A szerkesztőség és minden munka-
társunk nevében kívánok Nektek békés 
év végét, egy meghitt karácsonyt és 
lehetőségekkel teli új évet!
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ahogy mi
látjuk 
2020-at
A Vital magazin  
szerzőinek  
gondolatbörzéje 

KárolyfI edIt  
Szépségtréner
Hogy mit kaptam a 2020-as évtől? 
Mint oly sokan, én is, leckéket. Kap-
csolatok átalakulását, elmúlását, 
ugyanakkor új ismeretségeket is, 

melyek közül a legfontosabb talán önmagam mélyebb 
megismerése. Adni figyelmet adtam. Ebben talán 
sokan hiányt szenvedünk. A sminkek elkészítése alatt 
az emberek lelkére is igyekeztem odafigyelni.

PáPaI jucI  
Bőr- és aromaterapeuta 
Ez az év számomra a változás, 
új helyzetek és irányok éve volt. 
Az előző, hosszasabb, stabilan 

fejlődő időszak után számtalan váratlan élet-
helyzet és esemény adódott, melyeket kellő ru-
galmassággal, nyitottsággal az új felé oldottam 
meg, eddigi megszerzett tapasztalataim alapján. 
Mindezt fejlődésként könyvelem el, régi énemhez 
képest mindenképpen. Ugyanezt az előre haladó, 
pozitív gondolkodást, fejlődést és nyitottságot 
adtam át segítségül másoknak, úgy érzem si-
kerrel. Ezt tenni kötelességemnek is érzem, segítő 
munkám révén.

róKa eszter 
Edző, sporttáplálkozás- 
szakértő 
2020-ban igazán kijutott a váratlan 
jó és rossz eseményekből egyaránt. 

VITAL ExTRA
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ahogy mi
látjuk 
2020-at

Mindezek érintették a karrieremet és a magánéletemet 
is. Mégis mindenért hálával tartozom, türelmet, alázatot, 
kitartást és empátiát tanultam. Arra, hogy én mit adtam, 
nagyon nehéz válaszolni. Igyekeztem a lehető legjobb tu-
dásommal segíteni és terelgetni az úton mindazokat, akik 
segítséget kértek tőlem életmódváltásban. Idén sokkal több 
lelki támogatást adtam a hozzám forduló vendégeknek. Idén 
erre volt szükség. Megteremteni a testi-lelki egyensúlyt. 

ulrIcH-HeblInger  
nIKoletta  
életmód- és sport- 
táplálkozási tanácsadó
őszinte leszek! Mikor megkaptam 
ezt a kérdést, először kínosan felne-

vettem, mert ez a 2020-as év egy katasztrófa volt, 
mit kaphattam volna, mikor szinte mindent elvesz-
tettem? Minden olyan nagyratörő tervem esélyét, 
amire még 2019. december 31-én a barátokkal és a 
családdal koccintottam, mindent, amit elterveztem, 
az elveszett. Szóval, újra feltettem magamnak a 
kérdést, hogy mit kaptam én ettől az évtől? MINDENT, 
abszolút mindent, egy új személyiséget, akiben több 
szeretet, béke, öröm és erő van, mint eddigi életében 
bármikor. így én hálás vagyok az elmúlt időszakért, 
mert lehetőségem volt jobban megismerni önmagam!

csurgó KrIsztIna  
Személyi edző 
Az én 2020-am drámai, sokkoló, 
fordulatokban gazdag, mégis a leg-
vidámabb nehéz évem volt. Egyér-
telműen új esélyeket hozott az év, 

és erős női támogatói kört. Karriert is váltottam, bár 

inkább csupán áttevődtek a hangsúlyok az érdeklődési 
köreim kapcsán. Az év, vagyis az elmúlt 40 évem lezá-
rásaként mindenképp a belső hang követése került a 
dobogós helyre igazság, morál, normák, szabadság és 
rend tekintetében. Kiállni az önmagam igazságáért és 
meghúzni a határaimat is fontos lecke volt, ahogy az is, 
hogy egy nap az élet. 

maXImoVIts anett 
Jógaoktató 
A korábbi dinamikus életstílusom át-
alakult lassabban áramlóvá. A kifelé 
figyelésből áttevődött a hangsúly 
a belső munkára. Alázatra és alkal-

mazkodásra, elengedésre, türelemre tanított. Igye-
keztem folyamatosan támogatni a szűkebb és tágabb 
környezetemet is online és offline programok, ren-
dezvények szervezésével, hogy a bizonytalanságban 
ezek az események továbbra is tartóoszlopként szol-
gáljanak. Hiszem, hogy a támogató közösség ereje a 
legnehezebb időkön is átsegít minket. 

fIgeczKy emese 
Jógaoktató 
Az én terveim is módosultak, hisz a 
korlátozások miatt teljesen átszer-
veztem az óráimat az online térbe, 
ami persze nem volt szimpatikus 

minden jógázóm számára. Az év mottója számomra 
az alkalmazkodás és az online kapcsolatok erősítése. 
A régóta tervezett online tér megismerése – a ki-
alakult helyzet miatt – felgyorsult. Amit eddig halo-
gattam, azt most meg kellett lépni. így folytatódott 
az élet az online világban.
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HámorI blanKa 
Személyi edző,  
életmód-tanácsadó 
2020 számomra bizonyíték arra, 
hogy mi, nők képesek vagyunk 
mindahányszor főnixként újjáéledni, 

újra bízni, újra nagyot dobbantani, újat tanulni! Ahogy 
Szepes Mária is állította: „Minden zuhanás végén oltár 
előtt ébred az ember.” 

HorVátH tünde 
Fitnesz-vezetőedző 
A 2020-as év számomra egy raly-
lyversenyhez hasonlított. Teljes gáz, 
satu fék, kis gáz, kanyar, kis gáz, fék. 
Az év első napjától úgy éreztem, hogy 

az Univerzumnak terve van velem, és ez a terv folyton 
változik. Ezekhez alkalmazkodva igyekeztem a sze-
retteimnek, barátaimnak, vendégeimnek a stabilitás 
adta biztonságot nyújtani. Izgalommal várom, hogy a 
2021-es év milyen kalandokat tartogat számunkra!

dr. csIsztu attIla 
Ironman 
Ez az év megtanított arra, hogy 
bármit is akarunk, figyelemmel kell 
lenni azokra a körülményekre, amikre 
nincs ráhatásunk, és meg kell tanulni 

alkalmazkodni az új helyzetekhez. Megerősített abban, 
hogy az egészség a legfontosabb az életünkben, és 
ennek megóvásához, illetve adott esetben egy-egy 
betegségből való  felépüléshez a kiváló fizikai állapot, 
a megfelelő táplálkozás és a lelki egyensúly elenged-
hetetlen és ebben a rendszeres sport óriási segítség. 
és megmutatta, hogy mennyire fontosak az emberi 
kapcsolatok, a család, a szeretteink, a barátaink, mert 
ezek ápolása nélkül nagyon nehéz tud lenni.

csányI tímea  
Gerinc- és  
funkcionális tréner 
Hiszem, hogy bármi is történik velünk, 
az hasznos számunkra, még akkor is, 
ha elsőre nagyon nem érezzük annak. 

Elindult és azóta is megy a gerincbarát online edzés-
programom. Új edzőtermekben, fantasztikus csapatok 
tagjaként tarthatok edzéseket, és az írás is visszakerült 
a mindennapjaimba, amiért különösen hálás vagyok. A 
Vital magazin szakértőjeként nemcsak fizikailag, de in-
tellektuálisan is szolgálhatom az embereket, ami a leg-
nagyobb öröm a számomra. Az őrült rohanásból egy ki-
egyensúlyozottabb, boldogabb életritmusra váltottam, 
amit talán sosem lépek meg a 2020-as válság nélkül. 
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lIPPaI roland 
Coaching szemléletű 
tanácsadó 
A vírusjárvány mindannyiunkról 
megmutatott valamit; hogyan érint 
minket a stressz, hogyan kezeljük 

azt, vannak-e megoldásaink, hogyan éljük meg a 
lassulást. Megmutatta, hogy valójában milyenek az 
emberi kapcsolataink. Egyáltalán: hogyan reagálunk 
egy olyan helyzetre, amire semmilyen ráhatásunk 
nincsen? Nagyon bízom abban, hogy egy könnyebb 
időszak elé nézünk, de valójában nem tudhatjuk, mit 
is tartogat a jövő ebből a szempontból.  

Pálos attIla  
Okleveles testépítés-, 
fitnesz-szakedző 
2019 végén született meg kis-
lányom, Anna, aminek köszönhetően 
minden megváltozott. Eddig a sport 

világa volt az első helyen, ami helyére Anna került. 
Az élet értelme. Mire jöttem rá idén? Hogy sokkal 
többet ér a sportteljesítményben bármilyen edzés-

módszernél, modern eszköznél, technikai felszere-
lésnél egy pozitív szó, dicséret, eredmény, elismerés 
szóban való kinyilvánítása. Mennyire fontos és nagy 
erejű eszköz pedagógusként, edzőként az őszinte di-
cséret. A Covid miatt új területeken kell helytállnom 
edzőként, a virtuális világon keresztül kell megtartani 
a motivációt a tanítványaimban.

PaPP mónIKa 
Kozmetikus,  
szakmai tréner 
A 2020-as év úgy indult, hogy ez lesz 
a hosszú évek befektetett munkája 
után az igazi sikerév, ahol beérik az 

elmúlt évek összes törekvése. Ez márciusban ket-
tétörni látszott, szépségipari szakemberként és egy 
szépségipari cég szakmai vezetőjeként pont az lett 
tilos, ami a mi területünkön elengedhetetlen. Az 
emberi érintés. Ennek ellenére sikeres évet fogunk 
zárni, mert ez a helyzet megtanított bennünket új 
megoldásokat meglátni és arra, hogy a közösségben, 
amit építettünk eddig mekkora erő és összetartás 
van. Mi erősebbek lettünk és alig várjuk a 2021-es új 
kihívásokat.
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FUTáS

Kreatív 
ajándékok 
futóknak

Szinte lehetetlennek tűnhet egy olyan futónak ajándékot vásárolni, akinek úgy 
tűnik, hogy mindene megvan. De előfordulhat, hogy ezekkel a darabokkal még 
nem rendelkezik és szíve nagy vágyát teljesíted.   
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fésűs veronika főszerkesztő,  
sportfejlesztési mentor írása

 Női és férfi szilikon gyűrű
Nem kell attól tartani, hogy futás 
közben elveszíthetik értékes éksze-
reiket. Egy szilikon gyűrű az egyik leg-
kényelmesebb viselet lehet, mert kicsi 
és könnyű. Ráadásul 13 szórakoztató 
színben kaphatók. 
Valódi gyönggyel van átitatva, 
melytől fémes fényt kap, miközben 
biztosítja a szilikon gyűrűk összes 
előnyét.
élettartamra szóló garancia. 
Azt tanácsoljuk, hogy egy mérettel 
kisebbet vásárolj, mivel a szilikonnak 
van egy természetes tágulása az ujj 
valódi méretéig. 
Hipoallergén. 

 „Ébredj fel!” ébresztőóra
Futásra elszántan ébredni nagyon 
nehéz, amikor kint koromsötét van. De 
már elérhető olyan ébresztőóra, ami 
a napfelkeltét utánozza, hogy foko-
zatosan ébresszen fel. 

 edzésnapló
Feljegyezni az edzéseket és a futási 
célokat nagyon hasznos abban a te-
kintetben, hogy folyamatosan figye-
lemmel lehet kísérni a fejlődést. Egy 
edzésnaplónak minden futó örülni fog, 
melyben rögzíthetik teljesítményüket, 
megtervezhetik versenynaptárukat és 
kitűzhetik az új célokat. 

Hogy miért fontos 
a naplózás, leg-
inkább kezdőként? 
Itt elolvashatod.

 Vákuumszigetelt ebédtermosz
Vannak futók, akiknek ebédidőben van 
idejük edzeni. Egy vákuumszigetelt 
termoszt/ételtartót imádni fognak. 
öt órán át melegen tartja a leveseket. 
Van annál megnyugtatóbb, mint visz-
szatérni a hidegből, tudván, hogy egy 
kiadós, meleg leves vár rád?
 
 tápláló receptek sportolók 
számára
A Run Fast Eat Slow egy olyan sza-
kácskönyv futók számára, amelyben 

egészséges receptek találhatók, nem 
csak a teljesítmény javítására, hanem 
az általános jó közérzet és kondíció 
fenntartására. 

 Jóga- és pilatesszőnyeg
Még mindig kevés futó jógázik. Ha 
megajándékozod egy minőségi jó-
gaszőnyeggel, biztos vagyok abban, 
hogy rendszeresen fog jógázni. 

 tágas hátizsák
Egy tágas hátizsákban minden elfér – 
a laptoptól a futófelszerelésig –, így a 
futók mindenre felkészülhetnek egy 
utazás alkalmával. 

 Kar- és lábmasszírozó
Javítja a lábak és a karok keringését. Bárki 
lábára és karjára illeszkedik, szabá-
lyozható tépőzáras megoldással készül. 
általában újratölthető akkumulátorral 
rendelkeznek, kis méretének köszön-
hetően bárhová magunkkal vihetjük. 

 masszázsszett: henger, labda, rúd
A masszázsszett tökéletes megoldás 
egy futó fájó és feszes izmaira. Hasz-
nálatukkal a fájó izmok ellazulnak, 
és fokozódik a véráramlás. Ez egyike 
azoknak az olcsó ajándékoknak, 
amelyek sok fájdalomtól és gyötre-
lemtől menthetik meg őket.

 Elektromos sarokreszelő 
A futók gyakran zavarban vannak a 
lábuk kinézete miatt. Ha van futóis-
merősöd a megajándékozottak között, 
megérintheted a szívét egy elektromos 
sarokreszelővel. Ne aggódj, nem azt 
fogod vele éreztetni, hogy igénytelen, 
hanem azt, hogy kímélheti és a legjobb 
formába hozhatja a lábait. 

 éjszakai fény
Segítségével az úton felmerülő 
akadályok pontosabban megha-
tározhatók. Robusztusak és időjá-
rásállóak, és teljes 360 fokos képet 
nyújtanak. Ezenkívül egy töltéssel akár 
2–5 órán át tökéletesen használható 
bármilyen gyenge fényviszonyok 
között. 

érdemes olyat választani, ami három 
megvilágítási móddal rendelkezik: 
normál, magas és villogó.

ne aggódj amiatt, hogy futó 
barátodnak mindene megvan, 
ezekkel az átgondolt és 
egyedi ajándékokkal minden 
esetben különlegesnek fogja 
érezni magát.  
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Az ízületek épsége minden életkorban 
egyformán fontos. A Bioextra ARTHROKomplex 

étrend-kiegészítő kapszula rendszeres használata 
porcról-porcra támogatja az örömteli, könnyed 

mozgást. Komplex összetevőinek és kollagén 
tartalmának köszönhetően ízületeink 

rugalmassága hosszú távon megőrizhető.

MÁR KAPHATÓ A PATIKÁKBAN 
ÉS A BIOBOLTOKBAN!

MSM kötőszövet
létrehozása

GLÜKÓZAMIN porc szövetek 
újraképződése

KONDROITIN
ízületi porc
anyagcsere
egyensúlya

KOLLAGÉN

inak, porcok,
bőr, érfal vázának 
szerkezete,
rugalmassága

Dr. Csisztu Attila ironman írása

mIért fontos  
Ez a KÉrdÉS? 
Mert a térdfájdalmak/sérülések el-
lehetetlenítik a sportolást, még az 
egyszerű, hétköznapi mozgást is kel-
lemetlenné teszik, illetve a nem meg-
felelően kezelt térdpanaszok akár a 
sportpályafutás végét is jelenthetik. 
és ez igaz az amatőr vagy hobbispor-
tolókra is. Sőt, sajnos velük gyakrabban 
fordul elő, hogy nem tulajdonítanak 
neki jelentőséget, és kis kihagyás 
után ott folytatják, ahol abbahagyták, 
ám mivel a kiváltó okok nem kerültek 
megszüntetésre, a jövőben újra je-
lentkező és legtöbbször súlyosabb 
problémává válik, ad abszurdum hely-
rehozhatatlan elváltozás alakul ki.  

a térdről néhány tudnivaló
A térd anatómiailag igen egyszerű 
felépítésű ízület, a combcsontot és 
a sípcsontot köti össze és teszi le-
hetővé a hatékony járást. Egy síkban 

– előre és hátra – mozgásra képes, 
ezt pedig a különféle szalagok – 
külső, belső, elülső oldalszalagok, 
valamint a keresztszalagok – és az 
itt tapadó izmok biztosítják. Ezeknek 
köszönhetően normális anatómiai 
felépítés és működés esetén nincs 
oldalirányú mozgás. A csontok aka-
dálymentes elmozdulását a porcok, 
és a közöttük található ízületi nedv 
teszik lehetővé.

a térdfájdalmak és okaik
A szalagok és az izmok egy egyensúlyi 
állapotot kell, hogy fenntartsanak, és 
ha ez az egyensúly bármilyen okból 
megbomlik, akkor a térd szalagjaira 
olyan erők hatnak, amik hatására meg-
nyúlnak (sőt, akár el is szakadhatnak) 
és az így létrejövő instabilitás miatt 
nem megfelelő irányban elmozduló 
ízületben fájdalom jelentkezik, illetve 
huzamosabb ideig fennálló terhelés 
során kopások alakulhatnak ki.
 Az egyik leggyakoribb térd-
probléma az úgynevezett patellofe-
morális szindróma. Nevét onnan kapta, 

hogy mozgáskor a térdkalács (patella) 
a combcsonthoz (femur) ütközik, és 
ennek következtében a térd elülső 
részében keletkezik fájdalomérzet. Oka 
az, hogy a külső combizmok elhúzzák a 
térdkalácsot a középvonaltól, mert az 
izomegyensúly felborult, vagy egy-
szerűen gyenge a combizom – első-
sorban a négyfejű feszítőizom.
Ugyanakkor okozhatja eredendően 
fennálló anatómiai eltérés, úgymint 
erős szupináció (kifelé dőlő boka), 
lúdtalp, x- vagy O-láb, de előidézheti 
extrém terhelés vagy akár egy rossz 
futócipő is.
 A másik jellemző probléma a 
térd külső oldalán gyakran éles fáj-
dalommal jelentkező iliotibiális (IT) 
szalag szindróma. Ez a szalag a csípő 
külső részéről indulva lefut a comb 
külső oldalán és a térd alatt tapad, és 
a fájdalom is a térd alatti külső részen 
jelentkezik, a mozgás folytatása 
során egyre erősebben. Leginkább 
30 százalékos behajlított állapotban 
érződik. Aránylag rövid idő alatt gyul-
ladásos folyamatok is elindulhatnak, 

Beszéljünk 
a futók 
térdfájdalmairól! 
A statisztikák szerint tíz futóból nyolc már biztosan 
ismeri a térdben jelentkező fájdalmakat, sőt, többen 
közülük szenvedtek térdsérülést. Ebből persze nem 
az következik, hogy a futás a térd ellensége, bár szép 
számmal vannak, akik ezt gondolják. Nézzük, miért 
fontos foglalkozni ezzel. 



13www.vitalmagazin.hu

BIOEXTRA
ARTHROKOMPLEX

KOMPLEX ÖSSZETÉTELLEL 
A KÖNNYED MOZGÁSÉRT

BIOEXTRA ArthroKomplex étrend-kiegészítő kapszula 60db. Adagolás: 2 – 3 kapszula naponta.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

BIOEXTRA ZRT. I www.bioextra.hu I GYÓGYSZEREK ÉS ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK HAZAI GYÁRTÓJA

Az ízületek épsége minden életkorban 
egyformán fontos. A Bioextra ARTHROKomplex 

étrend-kiegészítő kapszula rendszeres használata 
porcról-porcra támogatja az örömteli, könnyed 

mozgást. Komplex összetevőinek és kollagén 
tartalmának köszönhetően ízületeink 

rugalmassága hosszú távon megőrizhető.

MÁR KAPHATÓ A PATIKÁKBAN 
ÉS A BIOBOLTOKBAN!

MSM kötőszövet
létrehozása

GLÜKÓZAMIN porc szövetek 
újraképződése

KONDROITIN
ízületi porc
anyagcsere
egyensúlya

KOLLAGÉN

inak, porcok,
bőr, érfal vázának 
szerkezete,
rugalmassága

HIRDETéS

amik tovább rontják a helyzetet. A 
kiváltó okok anatómiailag a gyenge 
csípőizmok, a már korábban is em-
lített erősen szupináló láb, kifelé dőlő 
boka, míg hajlamosító külső tényezők 
az edzésintenzitás növelése, a lejtőn 
lefelé futás, illetve körpályán való 
edzések során az irányváltás elma-
radása.
Végül, de nem utolsósorban ne feled-
kezzünk meg ízületi porcaink gondo-
zásáról, táplálásáról sem. A megfelelő 
mennyiségű ízületi nedv elengedhe-
tetlen. Egyrészt, hogy a „kenőanyag” 
szerepét el tudja látni, másrészt, mivel 
a porcok nem rendelkeznek vérkerin-
géssel, a tápanyagokat ebből tudják 
felvenni. A porcépítő anyagok – glü-
kozamin-szulfát, kondroitin-szulfát, 
metil-szulfonil-metán (MSM) – nagyon 
fontosak, hogy ízületeink egész éle-
tünkben jól működjenek. Az ízületi 
nedv megfelelő mennyiségéhez pedig 
egyrészt elegendő mennyiségű folyadék 
– alapvetően tiszta víz – fogyasztása és 
a táplálékkiegészítőként bejuttatott hi-
aluronsav nagyban hozzájárul.

KonKlÚzIó 
Legyünk tisztában testünk anatómiai 
állapotával, azaz legyen tudomásunk 
arról, ha eredendően vannak elvál-
tozások, és ezekre figyelve tervezzük 
az edzés- és/vagy versenyterhelést, 
illetve szerezzük be például futóci-
pőnket. Tartsuk be a fokozatosságot 
az edzésterhelések esetében, kü-
lönösen a távok, terepek, tempók te-
kintetében. Elegendő időt és energiát 
fordítsunk a bemelegítésre, a leve-

zetésre, a nyújtásra, masszázsra, 
és időnként nem árt egy kis meleg 
gyógyvizes fürdő, szauna sem.

és ami kiemelten fontos: 
ha jelentkeznek a térdpa-
naszok, akkor ne legyünk 
felelőtlenek, a minimum a 
pihentetés, de ha ennek el-
lenére nem szűnnek meg, 
akkor irány a sportorvos.



14 Vital magazin

futás

fésűs veronika főszerkesztő,  
sportfejlesztési mentor írása

a meleg Víz alKalmazása  
a sérüléseKnél és a gyógyulásHoz
Egy 2005-ben elvégzett kísérlet szerint meleg vízbe 
merítve megnő az alsó lábszár vérellátása. A vért 
szállító edények kitágulnak, ami megnövekedett vér-
áramlást eredményez.
Kutatások szerint a melegítő hatás csak körülbelül 1-2 
centiméterre hatol be a testbe. Túlélés szempontjából 
ez jó dolog; a test állandó hőmérséklet-fenntartási ké-
pessége lehetővé teszi, hogy túléljünk nagyon hideg és 
nagyon meleg hőmérsékletet is. 
Az 1990-es évek elején néhány, Dániában publikált 
kutatás alapján a szobahőmérsékletű víz jobb lehet az 
izmok fellazítására, mint a forró víz.

Valójában az izom rugalmassága nem javul 
önmagában a hő hatására, bár ha nyújtással 
kombináljuk, úgy tűnik, hogy segít. 

Hasznos 
vagy sem a 
meleg vizes 
lábfürdő?
Meglepő módon nem nagyon 
végeztek kutatást arról, hogy mikor 
és hogyan kell használni a meleg 
vizes lábáztatást; a tudományos 
munkák nagy része csupán azon 
konkrétabb szempontokkal foglal-
kozik, hogy a test hogyan reagál a 
meleg vízre. 
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aMiKor NEM Szabad hőt 
HasználnI
A melegítés nemcsak a véráramlást növeli a bőr kö-
zelében, de a nyirokfolyadék áramlását is.
A nyirokrendszer kiterjedt erekből áll, amelyek szinte 
az összes szöveten áthaladnak, és lehetővé teszik a 
nyiroknak nevezett folyadék mozgását. A nyirok a 
vérhez hasonlóan kering a testben. 

Egy 30 éves, kificamodott bokával rendelkező ön-
kéntes egyik vizsgálatában a boka 25 százalékkal erő-
sebben megduzzadt a lába forró vízbe merítésével, 
ezzel ellentétben csak 3 százalékkal nőtt a duzzanat a 
hidegvizes kezelés során. 

tehát bármilyen sérülés, különösen egy akut 
sérülés melegítése rossz ötletnek tűnik, ha a 
későbbiekben nem hűtik le. 

Ugyanez a hatás megnyilvánulhat az izmok mikrotrau-
májával a kemény edzés következtében. A mikrotrauma 
olyan apró sérülés, amikor folyamatos, nagy terhelésre 
a szövetekben sérülések keletkeznek.

a lábak melegítése megerőltető futás után 
másnap fokozhatja a fájdalmat, mivel fo-
kozott a vér és a nyirok áramlása az adott 
területre. 

VÉgSő goNdoLatoK
összességében úgy tűnik, hogy a melegvizes ázta-
tásnak nincs túl sok pozitív hozadéka egy futó számára.
 Edzés előtt a legjobb a fájó vagy extra véráramlást 
igénylő terület bemelegítése. 

 Ne melegíts heveny sérüléssel járó területet, 
például, ha bokaficamod vagy zúzódásod van! 
Új kutatások jelentek meg a „kontrasztfürdőkről”, 
amelyek magukban foglalják a meleg és a hideg 
vizes áztatás többszörös váltakozását egyetlen 
munkamenet során. Mielőtt azonban be-
levetnéd magad a lubickolásba, kérd ki 
szakember/sportorvos tanácsát az el-
járással kapcsolatban.  
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FITNESz

a mozgástanulás szakaszai 

Pálos Attila okleveles testépítés- 
fitnesz szakedző írása

Fantasztikusan gyönyörű folyamat, ha végiggondoljuk, 
hogyan jut el egy bátortalan kisfiú élete első judo- 
vagy kézilabdaedzésétől az olimpiai döntőig.
A kisfiú elmegy élete első kézilabdaedzésére. Futás 
közbeni labdavezetési gyakorlat a feladat. Közben az 
edző kiabál – amit meg se hall –, futnak a társai is 
mellette, mögötte, nagy a zaj. Sokszor ejti el a labdát, 
megbotlik a saját lábában, elgurul a labda, rálép, elesik. 

Nem törődve ezzel szorgalmasan jár edzésre, hetente 
ötször. Telnek a hetek, hónapok. A labdavezetés már 
megy. Meghallja, ha az edző szól neki, látja az előtte 
futó társát és reagál az irányváltására, hogy ne üt-
közzenek össze. Majd a kisfiú már lassan a serdülő, 
majd az ifi fiú csapatban játszik irányítóként. Az 
edzéseken több támadó és védekező taktikát tanult 
meg. A meccseken az előre nem látható szituációkban 
is tud dönteni A-B-C ellenreakcióról tizedmásodperc 
alatt, miközben hallja a pálya széléről kiabáló edző 
utasítását is.  Az első edzéstől idáig eltelt 8-10 év.

Vajon mitől lesz egy kis sportolóból olimpiai dobogós, milyen lenyűgöző 
lépéseken keresztül jut el odáig, hogy a nyakába akasszák az érmet? Vele 
születetett képességek és készségek, a szorgalom, kitartás, genetikai, 
szociális és családi háttér? Ennek a folyamatnak egyik legfontosabb részét, 
a mozgástanulást fogjuk megnézni.
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mozgástanuláson értjük a mozgáskészségek 
kialakítását, finomítását, megszilárdítását, 
alkalmazását és megtartását.

a mozgástanulást  
3 nagyobb szaKaszra bontHatjuK
 durva mozgáskoordináció szakasza: a kezdő 
megismerkedik az új mozgással, majd eljut odáig, 
hogy a mozgást számára kedvező feltételek mellett 
végre tudja hajtani. 
Jellemzői: folyamatosság hiánya a mozgásban, sok 
oda nem illő cselekvést produkál. Gyakran beszéd-
kényszerrel jár együtt, a mozgás hibajavítása mindig 
túlzott. Külső ingerre érzékeny, mindenfajta 
izgalmi helyzetben sikertelen a végrehajtás. 
Kombinációskészség-minimalizált, vélet-
lenszerű sikeres végrehajtás.

 finomkoordináció lét-
rejötte:  itt a mozgásfázisok 
magasabb szintű kapcsolata 
figyelhető meg adott moz-
gásfeladat teljesítésében. 
Javul a mozgások végrehaj-
tásában az állandóság, a moz-
gásszerkezeti hibák eltűnnek, 
edzettségnek megfelelően javuló 
energiagazdálkodás, gondolkodva 
tanulás jellemző, de már vannak au-
tomatizáció szintjén végzett mozgások.  
A mozgás folytonossága nagyjából összeáll.

 Kreatív mozgáskoordináció: a megszilárdított 
finomkoordináció sikeres alkalmazkodása nehéz, szo-
katlan, változó feltételek mellett. 
Jellemzői: tökéletes mozgásprogram, mozgásszer-
kezeti hibák csak igen nagy fáradtság vagy izgalom ha-
tására jönnek létre, a tanultakat versenyszituációban 
is célszerűen alkalmazza, a végrehajtás automatikus, 
optimális, gazdaságos energiafelhasználás, igen nagy 
tét esetén 15-30 százalékos teljesítményzuhanás, 
környezettől függetlenül hozza az eredményt.

Minden sportágban a mozgástanulás ezen a három, 
nehezen elkülöníthető szakaszon megy keresztül. 
Ahhoz hogy ez megtörténjen, a tehetség csak egy 
„kis” tényező. A nagyobb hangsúly a szorgalmon, ki-
tartáson, támogató családi háttéren van. Ezek nélkül – 
vagy ha csak azért jár a kisfiú kézilabdázni (minden nap 
utálattal), mert valamelyik szülő azt csinálta – sosem 
fog kialakulni az a szint ahonnan már „csak egy” ugrás 
az olimpiai dobogó. 
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FITNESz

Önismeret akadályfutással
Mire tanít az oCr verseny és hogyan készülj fel rá?

Csányi tímea funkcionális  
gerinctréner írása 

Futás közben gátugrás, fal- és kötél-
mászás, zsákcipelés, tóátúszás, sárban 
kúszás és még rengeteg izgalmas füg-
geszkedő, erős fogást igénylő feladatot 
ölel magába. Elsőre túlságosan kom-
fortzónán kívülinek tűnhet, ám pont 
ebben rejlik az OCR szépsége. 

felér egy önismereti fo-
lyamattal, hiszen teljesen 
szokatlan helyzetekbe visz, 
amivel új képességeket fe-
dezhetsz fel magadban. 
fejleszti a türelmed és a ki-
tartásod, szembeállít a félel-
meiddel, és új megküzdési 
stratégiákkal ruház fel a 
stresszes mindennapokra. 

Ha pedig gyerekként te is a „nem 
szabad, koszos leszel, nem illik” 
szülői korlátok közt nőttél fel, az 
OCR felszabadítja ezeket a gátló 
mintákat és segít meglelni (és 
megélni) az igazi énedet.

hogyaN KÉSzÜLJ fEL? 
„Jól hangzik, de mégis hogyan ké-
szüljek fel?” A profikat kérdeztem 
erről, Diana Merak yamakot és Páder 
zsófiát, akik mindketten edzők és 
igazolt OCR-versenyzők. 
A test felkészítése
Nem létezik séma edzésterv, vallják 
mindketten. Minden attól függ, 
hogy miben vagy jó, és miben kell 
még fejlődnöd. Például, aki gyakran 
mászik falat, az a „majomkodós 
akadályoknál” előnnyel indul egy 
csak futóval szemben. 

általánosságban viszont el-
mondható, hogy három dolgot 
biztosan be kell építened a heti 
edzésrutinba:
 futás, elsősorban terepen, emel-
kedőkön,
 funkcionális edzés, azaz eddz az 
ember alapmozgásmintáira épülő 
gyakorlatokkal, hiszen az akadályok 
is erről szólnak: kúszás, mászás, 
húzás, tolás, cipelés és lógás, 

Először tedd rendbe a 
mozgásmintáidat (pl. egy 
tripleX training tanfo-
lyammal), és csak ezután 
lendülj bele a keményebb 
edzésekbe. ezzel nemcsak 
a sérüléseket kerülöd el, de 
a teljesítményed is fény-
évekkel jobb lesz, hiszen 
a helyesen végzett gya-
korlatok időt és energiát 
spórolnak meg a testednek. 

 specifikus akadályok gyakorlása. 
Bármilyen erős is légy, majom-
létrázás, kötélmászás, palánkon való 
átmászás, dárdadobálás és egyéb 
akadályok gyakorlása nélkül nem fog 
túl sikeresen menni egy ilyen verseny. 

Ahogy egyre nagyobb 
teret hódít a mozgás 
szerelmesei szívében 
a funkcionális edzés, 
úgy növekszik a terep-
akadályfutás népszerű-
sége is. Hivatalos nevén 
OCR (obstacle course 
racing) egy terepfu-
tással összekötött, 
katonai stílusú sport, 
amelynek legismertebb 
versenye a nemzetközi 
Spartan Race. Ha „nem 
volt gyerekszobád”, de 
most szeretnél egyet, 
akkor ezt neked is ki kell 
próbálnod!



Az országban számos helyen tudsz 
akadályokon edzeni. Ilyenek a street 
workout parkok – az egyik legjobb a 
Budapest Gardenben található. Vagy 
csatlakozz be egy akadályspecifikus 
edzésre egy olyan funkcionális te-
remben, mint például a Spárta vagy 
a Force Gym, a budapesti Sziget 
Grund, az érdi Spartan Race training 
group vagy Kecskeméten Tibike 
pályája. 
Mint minden edzésnek, így az OCR 
versenyre való felkészülésnek is 
része kell, hogy legyen az alapos 
(min. 10-15 perces) bemelegítés és 
nyújtás a végén, a rendszeres hen-
gerezés, a mobilizációs gyakorlatok, 
és az aktív pihenést szolgáló könnyű 
séta vagy szauna. 
Bár szeretünk csak a kemény 
edzésre koncentrálni, egy jó sportoló 
tudja, hogy ezek nélkül nincs fejlődés 
– csak sérülés és kiégés. 

a léleK felKészítése
„Az akaraterő és önbizalom nem a 
cselekvés előfeltétele, hanem annak a 
következménye.” – mondta Diana.
éppen ezért tartja elengedhetet-
lennek ő és zsófi is a fizikai mellett a 
lelki felkészülést is.  

„Fuss, eddz szakadó esőben, hideg 
vízben, kússz „malacka-üzemmódban” 
a sárban, és akkor is mászd meg azt a 
dombot, ha már úgy érzed, nem bírod 
tovább” – tanácsolja Zsófi.
Diana a „hogyan”-ban is segít: egye-
dülálló módon edzéseibe a medi-
tációt, mint a fókusz erősítésének 
gyakorlatát is beépítette. 
Az OCR típusú edzések és versenyek 
tehát amellett, hogy rengeteg iz-
galmat tartogatnak, az életre ta-

nítanak. Miközben (önismereti) 
utadon futsz a cél felé, akadályok 
állják utadat. Egyik könnyebb, másik 
nehezebb. A te felkészültségeden és 
lelkiállapotodon áll, melyiket hogyan 
teljesíted. 

Bárhogyan is legyen, két dolog 
biztos: minden akadály valami 
hasznosra tanít, illetve, hogy a 
rajttól a célig kizárólag magaddal 
versenyzel. 

19www.vitalmagazin.hu
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Minden életkorban más és más edzésprogrammal 
járunk jobban, hiszen a szervezet másképp terhel-
hető kisgyermek-, felnőtt- vagy épp időskorban. 
összességében elmondható, hogy a természetes, 
saját testsúlyos mozgások minden életkorban szóba 
jöhetnek, pusztán az intenzitás és a célok, motivációk 
változnak. Lássuk, hogy hobbiszinten mikor, milyen 
mozgásfajtákat érdemes beiktatni.

Hámori blanka aerobikedző, személyi  
edző és életmód-tanácsadó írása

gyermeKKorban
14 éves kor alatt a súlyzós erősítő 
edzés, a gépek használata kifejezetten 
ellenjavallott, mert gátolja a hosszú, 
csöves csontok növekedését, és ked-
vezőtlen a gerinc függőleges terhelése 
is! Az izomtömeg fejlesztése mint cél-
kitűzés nem javasolt, hiszen ebben a 
korban a növekedési hormonoknak 
„más dolguk van”. így aztán 14 éves 
kor alatt az edzőtermi mozgások nem 
a legideálisabbak a gyermek számára, 
még akkor se erőltessük, ha a gyermek 
velünk tart a saját edzésünkre. 

Mit mozogjon a gyermek?  
Ebben az életkorban kihívás szokott 
lenni, hogy (még) viszonylag kevés a 
szervezett hobbimozgás: a mindenféle 
„edzés” iskolai vagy egyesületi keretek 
közt történik, és valamilyen elkötele-
ződéssel is jár (versenyek, meccsek). 
így, amelyik gyerek ebben nem érzi jól 
magát, az (talán örökre) lemond a moz-
gásról. Pedig fontos a kiskamaszkorig 
a rendszeres napi és sokféle mozgás, 
hiszen ebben az életszakaszban ala-
pozzuk meg a mozgás szeretetét, 
a kondíciót, és akadályozzuk meg a 
gyermekkori túlsúlyt.

ami javasolt az óvodai, iskolai 
sportok mellett: 
 mindenféle futások, járások (akár 
délutáni futkorászás a játszótéren, 
fogócska vagy kirándulás),
 úszás és minden vízben történő 
mozgás,
 saját testsúlyos, eszköz nélküli 
saját izomellenállásos gyakorlatok 
(akár a mi edzésünket is utánozhatja 
üres palackkal vagy plüssel),
 mászások (akár mászóka, akár 
mászófal), 
 szökdelések (akár ugróiskola, 
akár jumping world),
 táncos és zenés mozgások ,
 labdázás, labdajátékok.

KamaszKorban
14-16 éves korban a szervezetet 
rengeteg változás – főleg hormonális 
változás – jellemzi. A maximális erőki-
fejtés ebben a korban még mindig nem 
javasolt, hiszen a fejlődési folyamatok 
még tartanak. A fiúk már kedvet érez-
hetnek az izomfejlesztés iránt: saját 
testsúlyos, funkcionális gyakorlatokkal 
elő lehet készíteni már a szervezetet a 
későbbi erőfejlesztésre, de a maxerő-
fejlesztés, a nagy súlyok még nagyon 
leterhelnék az ízületeket. A lányok 
ilyenkor kezdenek el a sportra, mint 
az alakformálás egy lehetőségére te-

kinteni, hiszen a „kerekedés” megindul: 
az ösztrogén a zsírpárnák növekedését 
segíti elő.

Mit mozogjon a kamasz? 
Ebben a szakaszban még inkább 
jellemző a sok ülés, az iskolai spor-
toktól való elfordulás, pedig most 
kiemelten fontos, hogy a mozgás 
szerepet kapjon a mindennapokban. A 
fiúk és a lányok számára is az erő-álló-
képesség és állóképesség-fejlesztés 
lehet a cél, mellette a rugalmasság, 
koncentráció, egyensúly fejlesztése 
is kapjon figyelmet. A fizikai ter-
helésen túl lényeges felfedezni valók: 
a mozgás puszta öröme (a „flow”), és 
a szubjektív (tehát saját magunkhoz 
képest való) fejlődés, önismeret és 
testtudat is. Végül, de nem utolsó 
sorban: a trendi sportoknak mindig 
nagyobb a „hívószavuk”, ezekkel rá-
vehető a tinédzser a mozgásra! 

az iskolai sportokon kívül  
érdemes kipróbálni: 
 szabadmozgások, saját test-
súlyos erősítő edzések, TRx,
 futás, úszás, bicikli,
 játékos szabadtéri és extrém 
sportok, téli sportok,
 csoportos, zenés órák, aerobik,
 tánc,
 csapatsportok.

Célok életkorok  
szerint

FITNESz
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tUdtad? a zsírsejtek száma 
csak pici gyermekkorban 
és kamaszkorban nő, a ké-
sőbbiekben nem: felnőtt-
korunkban, mikor hízunk, a 
zsírsejtek mérete növekszik! 
azért olyan fontos, hogy 
gyerek- és pubertáskorban 
ne kelljen túlsúllyal küzdeni, 
hiszen ha ekkor nem nö-
vekszik a zsírsejtek száma, 
később nem leszünk hízéko-
nyabbak. 

Természetesen ebben a kérdés-
körben nemcsak a mozgás, hanem a 
táplálkozás (sőt, maga a táplálkozási 
szokások elsajátítása, például, hogy 
milyen rendszerben eszünk, milyen 
ízeket szeretünk, jellemző-e az érzelmi 
evés, stb.) szerepet játszik. 

fELNőttKorbaN
16-18 év felett már bátran lehet 
súlyzós gyakorlatokba kezdeni, 
persze nem árt, ha az izmok és 
ízületek elő vannak készítve a ter-
helésre! Ebben a korban már beszél-
hetünk izomtömeg-fejlesztésről, sőt, 
legalább minimális szinten szükség 
is van erre, hiszen később ez az 
izomtónus adja meg a formánkat, az 
erőnket és fittségünket. Ez azért lesz 
fontos, mert körülbelül 35 éves kortól 
lelassulnak a zsírégető folyamatok a 
szervezetben, és ha nincs megfelelő 
kiépített izomzat (vigyázat, itt nem 
testépítésről, csupán egy alapvető 
izomtónusról beszélünk!), akkor be-
indulhat a hízási folyamat.

Mit mozogjunk felnőttként, ha most 
vágunk bele? 
Ebben a korban kiemelten fontos 
a változatosság és a sport feltöltő, 
stresszlevezető szerepe! Illetve 
terhelés szempontjából is jó, ha min-
denféle jellegű edzés és fejlődés (ál-
lóképesség, rugalmasság, egyensúly, 
koordináció, stb.) is szerepet kap a 
napjainkban:
 súlyzós és gépes erőedzések,
 futás, gyors gyaloglás,
 úszás, aquafitnesz, 

 csoportos zenés órák, zumba, 
trambulinos órák,
 jóga, gerinctréning,
 TRx, kettlebell, crossfit,
 kültéri mozgások: via ferrata, bicik-
litúra, lovaglás, téli sportok.

50 felett
50 éves kor körül újra át kell 
gondolni az edzésprogramunkat, 
újratervezni az arányokat (célokat, 
mennyiségeket, pihenési idő-
szakokat). Hormonális változások 
indulnak meg: a nőknél hormonális 
inaktivitás lép elő, nem megfelelő 
táplálkozással elindulhat a csont-
ritkulás, elgyengülhetnek az érfalak, 
ezért a nagy súlyos vagy a prése-
léssel járó gyakorlatokkal csínján 
kell bánni. Ajánlott a kis és közepes 
súlyok használata, a kondigépek, 
melyek vezetik a mozdulatot 
és sok-sok állóképesség-
fejlesztés. A férfiaknál az 
izomtömeg megtartása 
(már nem a fejlesztése!) 
egy lehetséges cél, 
az ő esetükben is 
fontos a csontok ép-
ségére figyelni, illetve 
a férfiaknál a kutatások 
szerint a szív- és ér-
rendszeri megbe-
tegedések és a hasi 
elhízás (szervek közti, 
zsigeri zsírok növe-
kedése) lehet kockázat. 

mit mozogjunk  
50 felett? 
A kulcsszavak a meg-
felelő terhelés és a 
prevenció, regeneráció: 
próbáljunk olyan mozgás-
formát, azon belül olyan 
terhelést találni, ami még 
jóleső fáradtságot idéz elő, 
heti 3-4 alkalommal. A cél 
legyen a további, korral járó 
problémák megelőzése, 
és a meglévők ki-
küszöbölése. A be-
csapódással vagy 
esetleg balesettel járó 
mozgások (futás, szök-
kenések, bicikli) már kerülendők: 

 gerinctorna, pilates, jóga,
 gyaloglás, nordic walking,
 úszás, aquafitness,
 lovaglás, túrázás, szabadtéri  
időtöltés,
 erőfejlesztés kis eszközökkel  
(gumiszalag, labda, kis kézisúly),
 gépek vezetett mozgással.

Bizonyos edzésmódszerek vagy 
eszközök néha különösen nem vagy 
épp kiemelten javasoltak. Ami viszont 
minden életszakaszban biztosan kö-
telező választás az a mozgás összes 
járulékos pozitívuma: az öröm, a fel-
töltődés, a kellemes fáradtság!

www.vitalmagazin.hu
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JóGA

Hozd egyensúlyba  
a szívcsakrád!
Készülj fel a télre és az ünnepekre

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

A csakrák energiaközpontok, amelyek a hormonház-
tartásunkkal szoros kapcsolatban vannak. Ezeknek 
az energiaközpontoknak a manuális és mentális sti-
mulálásával blokkokat, elakadásokat távolíthatunk 
el, amitől könnyebben áramlik át rajtuk az energia. 
Alulról felfelé haladva a gerinc mentén a gyökér-
csakra, a szexcsakra és a napfonatcsakra után a ne-
gyedik a sorban a szívcsakra. Ez az energiaközpont a 
mellkas közepén helyezkedik el. Szerveink közül ide 
kapcsolódik a szív, a tüdő, a karok és a kezek, az im-
munrendszerünk és a bőrünk.

a SzíVCSaKra MűKödÉSE
A szívcsakra állapota megmutatja, mennyire tudunk 
szeretni és elfogadni mások szeretetét. 
Kiegyensúlyozott működés esetén érzelmileg 
stabilak, boldogok, nyitottak és szeretetteljesek 
vagyunk. Szívesen segítünk másoknak és amikor 
hasonló dolgok jönnek velünk szembe, könnyedén be 
is tudjuk fogadni azokat. Szeretjük a természetet, a 
Földet, és ellenálló az immunrendszerünk. 

Nem megfelelő működés esetén legyengül az im-
munrendszerünk, és többek között asztma, tüdő-
gyulladás, szív- és érrendszeri betegségek és bőr-
betegségek jelentkezhetnek. Alulműködés esetén 
zárkózottak és bizalmatlanok vagyunk, szívünkben 
szomorúság van. Úgy érezhetjük, hogy nem vagyunk 
eléggé szerethetőek, nehezen tudjuk elfogadni és vi-
szonozni a szeretetet. Túlműködés esetén túl sokat 
akarunk adni nem törődve azzal, hogy mások be-
fogadóak-e arra, amit mi adni szeretnénk nekik. 

Különböző hétköznapi tevékenységekkel is erősíthető 
vagy harmonizálható a kibillent szívcsakra.  Ilyen az 
érintés, a kezek vagy karok stimulálása kézfogással, 
öleléssel vagy egymásba karolással. A színterápiát 
kihasználva körbevehetjük magunkat zöld színnel. 
Szintén jó hatásúak a társastáncok, a mantraéneklés, 
az önzetlen munka másokért vagy a meditáció. 

a szívcsakra-meditáció előtt lehet végezni 
légzőgyakorlatokat vagy jógagyakor-
latokat is akár, amik előkészítik az elmét a 
meditációhoz. 

Az ünnepek alatt nem csak 
az egymásnak vásárolt aján-
dékok tudnak boldogítani minket, 
hanem  sokkal inkább a harmo-
nikus együttlét a szeretteinkkel. 
Ennek összetevői a feltétel nélküli 
szeretet, a korábbi gyász vagy 
szakítás megélése, majd elenge-
dése, az adás és elfogadás egyen-
súlya, együttérzés és értő figyelés, 
amik az egységélményt adják. 



23www.vitalmagazin.hu

Az ászanák közül a hátrahajlítások és mellkasnyitások 
kifejezetten az említett területre hatnak. Ilyen a kobra, 
a felfelé néző kutya, a félholdtartás, a teve, a tehénarc, 
stb. Használhatsz meditáció előtt illóolajokat, mint 
a bazsalikom vagy rózsa, amelyek megnyugtatják az 
idegrendszert és segítenek fókuszálni.

hogyaN gyaKoroLd a MEditáCiót?
A meditációhoz helyezkedj el kényelmesen ülve vagy 
fekve és csukd be a szemedet. Majd a légzésfigyelés 
után, amikor már az elme lecsendesedett, vedd sorba 
az embereket, akiket szeretsz, közeli családtagokat, 
barátokat. Majd a semleges embereket és olyanokat 
is, akikkel nem harmonikus a kapcsolatod, és min-
denkinek egyformán kívánd, hogy legyen boldog és 
sorban bocsáss meg nekik, szívből, mélyen átérezve 
a megbocsátás érzését. 

Meditáció során ezenkívül használhatsz vizua-
lizációkat is, mint a zöld szín, vagy zengethetsz 
mantrákat, hiszen minden mantraéneklés energizálja 
a tüdőt, a szív- és torokcsakrát. Tehetsz magadra ás-

ványokat, mint a rózsakvarc, smaragd és más zöld 
színű kövek. Használhatod a kéztartások erejét, azaz 
felvehetsz olyan erőteljes mudrákat, mint a Ganesha, 
a Lótusz vagy az Andzsali mudra. Illetve a következő 
megerősítéseket, azaz szankalpákat akár keretes 
szerkezetben az elején és a végén is kimondhatod 
magadban a meditáció alkalmával: 

“egyforma mértékben adok és 
kapok. mindig körülvesz a tá-

mogatás és a szeretet. szeretek, 
és engem is szeretnek. bízom, 
és bennem is bíznak. végtelen 

szeretet vagyok.”

Majd egy rövid visszavezetéssel, szépen lassan 
a saját tempódban térj vissza a légzésfigyelésre, 
keresd meg a tested határait, mozgasd meg a vég-
tagjaidat és a saját tempódban nyisd ki a szemedet. 
Majd vidd tovább a napodba, hetedbe a meditáció 
során tapasztalt boldogságot.

további otthon 
is kivitelezhető 
praktikákat itt is 
találsz
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Szétszórt 
vagy? 
segít koncentrálni  
a jóga!

Meg lehet tanulni összpontosítani 
a figyelmet, egyszerre egy dologra 
fordítani minden energiánkat, hogy 
lépésről lépésre haladva végezzük 
a ránk váró feladatokat. Sokféle 
módszerrel találkozhatsz jóga-
órán, ami erre irányul. Nézzünk meg 
ezekből néhányat, melyeket bárhol 
gyakorolhatsz.
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figeczky emese tradicionális hathajóga-oktató írása

Az életünk a folyamatos változásról szól. Rengeteg inger 
vesz körül, mi pedig próbáljuk követni őket és reagálni 
rájuk. Sokszor túlvállaljuk magunkat, és nem tudjuk 
utolérni a rengeteg teendőnket. 

ez oda vezet, hogy egyszerre számtalan dologra 
figyelünk és közben lassan szétesünk. a fi-
gyelmünk teljesen elaprózódik, szétszórtak és 
feszültek leszünk. 

 a légzés figyelése
Jógaórán ráhangolódásnál és az ászanák kivitelezése 
közben is hallhatod az oktatódtól, hogy a légzéseddel 
összhangban mozdulj és figyeld a lélegzetvételedet. 
A jógában fontos, hogy a légzés irányítsa a mozgásod. 
Először ráhangolódunk saját légzéstempónkra, majd át-
engedjük az irányítást neki. Minden mozdulatunk a ki- és 
belégzésünk tempójára történik. Vagyis a légzésfigyelés 
folyamatos, erre fókuszálva máris fejlődik a koncentráció. 
Ha szoktál otthon jógázni, akkor otthon is kövesd ezt a 
technikát, így gyorsan tudsz fejlődni.

 jógagyakorlás – testérzetfigyelés
Maga az ászanák felvétele úgy történik, hogy folyamatosan 
a testérzetekre figyelsz. Az oktató segítségével tudod, 
hogy melyik testrészt, izmot, ízületet hogyan kell helyesen 
tartanod az adott pózban. Nagyon fontos, hogy figyelj 
a tested jelzéseire, mert ezekből tudod leszűrni, hogy 
helyesen végzed-e gyakorlatot. A testérzetfigyelés 
is a koncentráció egy módja, amikor teljesen bele-
merülsz és megszűnik körülötted a külvilág.

 egyensúlyi ászanák
Minden jógaóra része az egyensúly fejlesztése, 
melyet egyensúlyi ászanák felvételével végzünk. Az 
egyensúly megtalálásához koncentrált figyelemre 
van szükség. Enélkül nem tudod kivitelezni az 
ászanát és kibillensz belőle. Ilyenkor tényleg ott 
kell lenned fejben, nem gondolkozva épp semmin, 
csak az adott helyzetbe beleengedve magad, kon-
centrálni. Az egyensúly megtalálása magunkban 
azért is nagyon fontos, mert külső egyensúlyunk 
híven tükrözi a belsőnkben zajló folyamatokat. Ha 
nem tudod felvenni az egyensúlyi pózt, vagy fo-
lyamatosan kibillensz belőle, az azt mutatja, hogy 
nem vagy ott fejben vagy lelkileg és érzelmileg 
nem vagy harmóniában magaddal. Lehet, épp 
a másnapodat tervezed, vagy a millió teendőd 
egyikét játszod le a fejedben. Vegyél néhány mély 
belégzést és hosszú kilégzést, engedj el mindent 
a fejedből és koncentrálva a feladatra, próbáld 
újra felvenni az egyensúlyi pózt. Kitartó gyakor-
lással gyors fejlődést tudsz elérni.

 egy pontra figyelés
A koncentráció a meditáció előszobája. Az egy pontra 
figyeléssel felkészítjük elménket a meditációra. Több 
technika is van, amit használ a jóga, például gyertyaláng 
figyelése, szegycsontfigyelés, két szemöldök közötti 
pont figyelése. Ezek a koncentráció tárgyai, melyekre 
összpontosítva lecsendesítjük az elme csapongását, 
elengedjük az összes gondolatunkat és visszavonjuk 
érzékszerveinket a külvilág felől. Ez egy belső utazás, 
melyben az elme megnyugszik, így megszűnik a belső fe-
szültség. Újra kiegyensúlyozottak és nyugodtak leszünk. 

Tehát a koncentráció fejlesztése nem csak a szétszórt-
ságunkat teszi helyre, hanem segít megtalálni a belső 
egyensúlyunkat és békénket is.
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rIcHtofIt nem csaK 
a sPortKrém
A márka fő pillére a RICHTOFIT 
Sportkrém volt, amelyet kifeje-
zetten sportolók és sportolást 
kedvelő emberek számára fejlesz-
tettek ki, és hatásosnak bizonyultak 
az izmok sportolással kapcsolatos 
ápolásában.

A Richtofit megalkotója, a Kőbányai 
Gyógyszerárugyár (ma Richter 
Gedeon Nyrt.) tudományos kuta-
tócsoportja közel 40 évvel ezelőtt 
kifejlesztett egy egyedülálló, 7 
gyógynövény kivonatát tartalmazó 
komplex gyógynövényes formulát, 

és kutatta, hogy mely területeken 
lehet hatásos a bőr gyógynövényes 
termékekkel történő ápolása. 

így találhatsz terméket például: 
 ajakherpesz kezelésére, 
 relaxációs masszázshoz, 
 és a bőr ápolására, aranyeres terület 
környékére nedves törlőkendőt is. 

a bőr ápoLáSa az 
aranyér KÖrnyéKén 
A rostdús étrend, sok folyadék fo-
gyasztása és a krémek enyhíthetik az 
aranyeres panaszokat. A komfortérzetet 

a törlőkendők is javíthatják. A Richtofit 
HEMO® Wipe bőrápoló kendő hasz-
nálata aranyér környékén, a hagyo-
mányos WC papír után ajánlott. A kendők 
fő funkciója az aranyeres panaszokkal 
küzdők életminőségének javítása. Egye-
dülálló, 7 gyógynövény kivonatának 
kombinációját tartalmazó komplex 
formulával készült. összetevőinek kö-
szönhetően segít a sérült bőrfelület ápo-
lásában és higiénikus tisztaságot biztosít 
a rendszeres alkalmazás során. 

bőrápoLó KozMEtiKUM, 
amI elfér a tásKában Is 
A Richtofit HEMO® Wipe bőrápoló 
kendő termék bőrgyógyászatilag 
tesztelt kozmetikum, összetevőinek 
köszönhetően hozzájárul a komfor-
térzet visszanyeréséhez. Praktikus 
kiszerelésének köszönhetően akár 
orvosi vizsgálatok előtt is használható, 
hiszen a táskában is elfér. Várandósság 
alatt is kiválóan alkalmazható. 
A RICHTOFIT elkötelezett a jelen és 
jövő nemzedékének, az egészséges 
életmód szemléletének népszerűsítése 
mellett. Nem véletlen, hogy 2020-ban 
ismét elnyerte a Magyar Brands kiváló 
fogyasztói márka elismerést. 

korszerű 
és hatásos 
termékcsalád a 
gyógynövények 
erejével 

A CIKK A RICHTOFIT TáMOGATáSáVAL JöTT LéTRE.

Az aranyér ma már nem tartozik a ritkán előfor-
duló betegségek sorába. Előfordulhat, hogy 
hosszú évekig panaszmentes, de kis törődéssel 
meg is előzhetjük a fájdalmakat és tüneteket.  
A RICHTOFIT termékekben alkalmazott egyedi  
gyógynövénykomplexnek számos felhasználási  terü-
lete van a bőr ápolásában, erre alapozva alkották  
meg a Richtofit HEMO® Wipe bőrápoló kendőt. 
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Higiénikus ápoló kendő 
aranyér környékére

www.richtofit.com
facebook.com/richtofit

Kapható a dm üzletekben és a nagyobb Rossmann üzletekben*

*A kiemelt Rossmann üzletek listáját keresse weboldalunkon a https://shop.rossmann.hu/richtofit-uzletek.pdf címen!
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VEGáN éLETMóD

Vegán 
karácsony



Újra itt van az év egyik legszebb, legmeghittebb ünnepe, a 
karácsony. Már lázas készülődésben vagyunk november óta, 
a lakásokat feldíszítettük, az ajándékokat megvásároltuk, vagy 
éppen saját kezűleg készítettük. 

róka eszter táplálkozás-kiegészítés-  
és sporttáplálkozás-tanácsadó írása

Izgatottan várjuk ezt a három napot, 
amikor együtt lesz a család, körbeüljük 
közösen a nagy asztalt és egy kiadós 
ebéd vagy vacsora mellett beszél-
getünk és élvezzük a közös pilla-
natokat. 
A menü megtervezése egy család 
részére mindig problémás, főleg ha 
van köztünk olyan, akinek ételérzé-
kenysége van, vagy egyéb okokból 
speciális étrendet követ. 
Vegánként mindig fejtörést okoz 
elmenni egy étterembe, egy baráti 
összejövetelre, nincs ez másként a ka-
rácsonyi menü összeállításával sem. 
Pedig egyszerűbb, mint gondolnánk! 
Az is mutatja, hogy édesanyám tavaly 
olyan vegán töltött káposztát készített 
csak miattam, hogy jobb volt, mint az 
eredeti. Ha még esetleg nincsenek 
tippjeid, hogy mit készíts a karácsonyi 
asztalra, és nem tudod, hogy mivel 
helyettesíthetnéd az állati eredetű 
dolgokat, akkor ne lapozz tovább, 
hoztam pár tippet. 

aHány Ház, annyI szoKás
A hagyományos ünnepi menüben 
azonban nem igazán tudjuk elkerülni 
a húst, a tojást vagy éppen a tejter-
mékeket. Sokan készítenek halászlevet 
vagy húslevest az ünnepi asztalra. 
Vegánként remek választás például 
egy ízletes zöldségleves. Kerüljön bele 
sárga- és fehérrépa, karalábé, zeller, 
zöldborsó, karfiol, és főzhetünk bele 
egy kis cérnametéltet is. Egy picit kü-
lönlegesebb választás a gesztenyek-
rémleves, ahol csak a főzőtejszínünket 
kell lecserélni növényi alapúra, vagy 
főzhetjük kókuszkrémmel is. 
A főétel sok háznál rántott vagy sült 
hús, különböző köretekkel, salátákkal, 

mártásokkal, míg másoknál töltött 
káposzta készül vagy paradicsomos 
húsgombóc. Ezeket a fogásokat ál-
talában kenyérrel és tejföllel tálalják. A 
sült és rántott husik helyett süthetünk 
zöldségeket. Panírozás esetén a tojást 
csicseriborsóliszttel helyettesíthetjük. 
A csicseriborsólisztet keverjük össze 
annyi vízzel, hogy a massza állaga 
valahol a nokedli- és a palacsintatészta 
állaga között legyen. Hideg vízzel ka-
varjuk össze a lisztet, mert a meleg 
víztől a massza összeugorhat. Ehhez 
ízlés szerint adjunk sót és borsot és 
ebben forgassuk meg a zöldségeket, 
aztán pedig a panírmorzsába is. Előtte 
lisztbe már nem szükséges. Ha vegán 
töltött káposztát szeretnénk készíteni, 
a hús helyettesítésére remek alter-
natíva a lencse, a gomba. De aki szereti, 
készítheti füstölt tofuval is. A töltelékbe 
hagyományos módon tojás is kerül, ezt 
helyettesíthetjük egy pici keményítővel 
vagy útifűmaghéjjal. Az útifűmaghéj 
enyhén kocsonyás állagot ad az éte-
leknek, amelyekhez hozzáadjuk. A 
füstös íz elérése érdekében tehetünk 
bele egy kis fekete Himalája sót is. 

az ételeK elKészí-
tésénél nagy HangsÚly 
VaN a fűSzErEzÉSEN
Legyünk bátrak, nyugodtan hasz-
náljunk új, különlegesebb fűszereket 
is. Ha sajtos ételt szeretnénk készíteni, 
ez esetben már többféle növényi al-
ternatíva közül választhatunk a boltok 
polcairól. Vásárolhatjuk akár reszelve, 
tömbben vagy szeletelve is. Sörélesz-
tőpelyhet adva ételeinkhez pedig igazi 
sajtos ízvilágot érhetünk el. Egy ma-
jonézes krumplisaláta vagy egy francia-
saláta is kivitelezhető vegán verzióban. 
Több márka is forgalmaz már vegán 
majonézeket, krémeket, joghurtokat. 

Választhatunk szója-, kókusz-, 
mandula-, zabjoghurtok közül is. Ha 
viszont van időnk és kedvünk, otthon 
készíthetünk magokból tejfölt is.
 
Ami talán problémát okozhat vegán 
sütemények készítésénél, az a tej 
és a tojás helyettesítése. De sze-
rencsére erre is van megoldás. A tejet 
helyettesíthetjük növényi alternatí-
vákkal, amelyeket szintén bármelyik 
üzletben megvásárolhatunk vagy 
otthon magunk is elkészíthetjük. Vagy 
egyszerűen a növényi tejek helyett 
vizet használunk. Tojás helyettesí-
tésére a leginkább banánt szoktak 
használni. Egy tojás helyett mindig egy 
fél banánt adunk süteményeinkhez. 
Használhatunk azonban egy tojás 
helyett egy evőkanál keményítőt vagy 
egy evőkanál őrölt lenmagot három 
evőkanál vízzel elkeverve. Recepttől 
függően, hogy mennyi tojás kell hozzá, 
annyi adagot keverünk ki. Ugyanezeket 
az arányokat tartva, lenmag helyett 
chiamagot is használhatunk. 

Nagy aduász még az útifű-
maghéj elkeverve egy negyed 
bögre vízzel, amit szintén egy 
tojás helyett adhatunk a tész-
táinkhoz. Igazán édes süte-
ményeknél pedig egyszerűen 
keverhetünk a tésztához 
tojás helyett három evőkanál 
mandula- vagy mogyoróvajat, 
100 g datolyamasszát vagy 
80 g almaszószt. 

Azt gondolom, nem is bonyolult ösz-
szeállítani és elkészíteni egy vegán 
karácsonyi menüt sem, pedig ez 
csak néhány lehetőség a sok közül. 
Kellemes és meghitt ünnepi készü-
lődést kívánok mindenkinek, szere-
tetben, békességben! 
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Turmixot nemcsak gyümölcsből, hanem zöldsé-
gekből is készíthetsz. Egy tartalmas zöldségturmix 
nemcsak az emésztésedre, hanem a hangulatodra 
is hatással van. 

Zöld és zamatos turmixok 
Hogy jól induljon a napod!

fésűs veronika főszerkesztő írása

A nátha a legyengült immun-
rendszert támadja meg. Nőknek 
napi 2,5 csésze zöldséget, míg 
a férfiaknak 3 csészével kell fo-
gyasztaniuk ahhoz, hogy bizto-
sítsák napi rost-, vitamin- és ásvá-
nyianyag-bevitelüket. Bemutatok 
három zöldségturmixot, amivel 
garantálom, hogy kirobbanóan jó 
kedved lesz! 

zÖldségturmIX 
3 zöLdSÉgbőL 
Ehhez a recepthez csupán három 
zöldséget szükséges hasz-
nálnod: bébispenótot, zellert és 
uborkát, amelyek friss ízeket, va-
lamint különféle vitaminokat és 
ásványi anyagokat kínálnak. A 
zöldalma biztosítja a természetes 
édességet, míg a fehérjepor 
kordában tartja az étvágyat. 

 1 csésze víz
 35 g vaníliás fehérjepor
 1 csésze bébispenót
 1 zellerszár
 1/4 csésze uborka
 1/2 közepes zöldalma
 1/4 teáskanál őrölt fahéj
 1 csésze jég

zÖld naPKelte 
turmIX
Egy reggeli edzés után kiváló vá-
lasztás a zöld napkelte turmix. 
Nem csak a szomjadat csil-
lapítja, de pótolja a szénhidrátot 
is és értékes káliumforrással is 
ellátja a szervezetedet. 

 2 evőkanál kendermag
 2 csésze friss bébispenót
 1 és 1/2 csésze darabolt 
mangó (fagyasztva)
 1 csésze jázminos zöld tea
 1 kimagozott datolya 
 8 friss mentalevél
 1 és 1/2 evőkanál bio citromlé
 1 teáskanál friss gyömbér-
gyökér

szuPerzÖld turmIX
Az alacsony kalóriatartalmú 
és magas tápanyagtartalmú, 
hidratáló uborka ebben a zöld-
turmixban 95 százalékos víztar-
talmának köszönhetően csilla-
pítani fogja a szomjad. 

 2 csésze fagyasztott, 
darabolt mangó
 1 csésze uborka
 2 csésze friss bébispenót
 3/4 csésze víz
 2 evőkanál 100 százalékos 
citromlé
 10 friss mentalevél
 1 teáskanál gyömbérgyökér
 1/2 jalapeno paprika

A zöldségek kevés kalóriát, zsírt 
és sok rostot tartalmaznak, 
emellett koleszterinmentesek. 
Számos nélkülözhetetlen táp-
anyagot biztosítanak, beleértve 
az A- és C-vitamint, a káliumot, 
a rostot és a folsavat. Bár ön-
magában egyetlen zöldség sem 
képes kielégíteni az összes 
táplálkozási szükségletet, de 
ha változatosan fogyasztjuk 

azokat, elősegíti a tápanyagok 
megfelelő egyensúlyának 

biztosítását. 
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A sütőtök remek társunk az immunerősítésben, hiszen C-vitamin-tartalma jelentős, 
ráadásul a benne található antioxidánsok számos fronton támogatják szervezetün-
ket. A színe árulkodó lehet; bizony karotin is jelentős mennyiségben található ben-
ne, kitűnő rostforrás, valamint tápértéke és energiatartalma igen magas, ezért egy 
igazi jolly joker, ha valami könnyed, téli finomságra vágyunk.
Szerencsére az elkészítésére megannyi szuper praktika van, villámgyorsan friss főé-
telt készíthetünk belőle – hacsak a konyhai előkészítést nem számoljuk bele. De 
a K&K Family erre is gondolt, hiszen a változatos salátáik mellett már elérhető a 
konyhakész Sütőtökcsíkok tál, amellyel tényleg csak néhány perc választ el a finom 
ebédedtől vagy vacsorádtól. Mutatunk néhány receptet, amellyel még izgalmasab-
bá varázsolhatod.

3 az 1-ben sütőtök
Hozzávalók: K&K Family sütőtökcsíkok, 3 ek. olívaolaj, 
5 cl száraz fehérbor (elhagyható), 3 csipet só, 1 csipet 
fehér bors, 1 csipet cayenne bors, 1 dl zöldségalaplé, 1 dl 
tejszín, 30 g vaj.

Sütőtökspagetti: Az olívaolajat serpenyőben felhevít-
jük, hozzátesszük a sütőtökcsíkokat, 2-3 percen keresztül 
időnként megrázogatva szépen lepirítjuk. Felöntjük a 
fehérborral, utána még 1-2 percig forraljuk. Amikor az 
alkohol elpárolgott, felöntjük alaplével, majd a tejszínnel 
és a vajjal 2-3 perc alatt beforraljuk. Tálaláskor szépen fel-
csavarjuk, ízlés szerint a csomagban található tökmagolaj-
jal vagy tejszínnel leöntve tálaljuk, és a tetejére szórjuk a 
szintén mellékelt pirított tökmagot. 

Főzelék is készíthető belőle: vegyük ki a sütőtökcsíkok 
egyharmadát, turmixoljuk le, majd forraljuk össze az 
egészben maradt résszel.

Ha levest készítenénk belőle, használjunk egy kicsit több 
alaplevet és tejszínt, majd tálalás előtt turmixoljuk le az 
egészet.

Jó étvágyat!  (x)

A hideg idő beköszöntével a legtöbbünk konyhájába beköltö-
zik és a tél végéig állandó társunkká válik a sütőtök, amely 
nemcsak finom ízével, hanem a testünkre gyakorolt jótékony 
hatásával is kényeztet bennünket. 

SÜTOTÖKVARIÁCIÓK 
TESTNEK ÉS LÉLEKNEK

SUTOTOKOS_PR_vital_magazin_5mm_kifutoval_190x250mm.indd   1 2020. 11. 18.   10:31
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Új év, új kamra
Ismét eltelt egy év, és a meghitt karácsony után 
hamarosan búcsúztatjuk az óévet és köszöntjük 
az újat. Ez a fogadalmak időszaka is sokak 
számára. Vannak, akik új lehetőséget látnak egy 
új év kezdetére. 



róka eszter táplálkozás- 
kiegészítés- és sporttáplálkozás- 
tanácsadó írása

Többen meg is fogadják ilyenkor, 
hogy az újévben elkezdenek edzeni, 
életmódot váltanak, egészsége-
sebben fognak táplálkozni. Vannak, 
akik ezt nagyon hamar feladják, 
de szép számmal akadnak azok is, 
akiknek ez valóban sikerül, és fenn-
tartható, egészséges és sanyargatás 
nélküli életmódot folytatnak. Ehhez 
kétségkívül nagy akaraterőre és ki-
tartásra van szükség. Ha már az el-
határozás megvan, de nem tudod, 
hogyan fogj hozzá, akkor semmi-
képpen se lapozz tovább!

mInden a KonyHában 
KEzdődiK! 
„Az vagy, amit megeszel!” – de 
azt is hallhattuk már, hogy „A 
szépség belülről fakad.” Ez mind-
mind igaz, hiszen gondoljunk csak 
bele, ha a bőrünkön valami vál-
tozást észlelünk, az lehet akár vi-
taminhiány vagy allergia jele is. 
Például a töredezett köröm utalhat 
D-vitamin-hiányra, vagy a pat-
tanásos hát jelentheti a túlzott 
fehérjebevitelt. Ezért is az első és 
legfontosabb dolog, hogy szét-
nézünk a kamránkban, hűtőkben, 
hogy milyen ételeket tárolunk, és 
ami nem odavaló, odaadjuk olyan 
családoknak, akiknek minden falat 
számít. Azt tanultam, hogy ételt 
soha nem dobunk ki, így jót is cse-
lekszünk. 

 Az első és legfontosabb, hogy 
minél kevesebb „mű” élelmiszert 
tartsunk otthon. Gondolok itt a 
félkész ételekre, fagyasztott gyors 
pizzákra, tasakos levesekre, előre 
panírozott húsokra, zöldségekre, 
konzervételekre. Aki életmódot 
vált, annak érdemes otthon akár 
2-3 napra előre magának főznie és 
dobozolnia. 
 Ahhoz, hogy ne csábuljunk 
el a cukros, zsíros nassolnivalók 
iránt, az a legjobb megoldás, ha 

nem is tartunk otthon ilyesmiket.  
A csokikat, chipseket cseréljük 
sótlan olajos magvakra vagy zöld-
ségchipsre. Természetesen itt is 
vigyázzunk a mértékkel, napi egy 
maréknál ez se legyen több. 
 Tartsunk otthon mindig friss 
zöldséget és gyümölcsöt, ha lehet, 
legyen szezonális. 
 Ne tartsunk otthon cukrot. 
Helyette a reggeli kávénkat fo-
gyasszuk természetes édesítővel, 
esetleg mézzel vagy üresen. Ha 
süteményt szeretnénk készíteni, 
használjunk természetes édesítő-
szereket vagy gyümölcsöket, mint 
például érettebb banán, datolya. 
 A hagyományos búzalisztet 
cseréljük le zablisztre, teljes ki-
őrlésű lisztre, esetleg választ-
hatunk szénhidrátcsökkentett 
liszteket is. 
 Főtt ételeink, vagy akár sült 
húsok mellé köretként készítsünk 
minél több friss zöldséget tészta 
helyett. De kiváló szénhidrátforrás 
a basmati rizs, a bulgur, a köles is.
 Olaj helyett érdemes sütő-
zacskóban vagy sütőpapíron 
sütnünk a húsokat, zöldségeket, 
ezért abból is érdemes bevásárolni. 
A fagyasztóban érdemes tar-

tanunk egy pár csomag fagyasztott 
zöldséget, csirke- vagy pulyka-
mellet, hogy pillanatok alatt össze 
tudjunk dobni egy gyors ebédet 
vagy vacsorát.  
 Ha eddig sok cukrozott üdítőt 
vagy gyümölcslevet ittunk, mos-
tantól ezeknek is kerüljük a fo-
gyasztását és igyunk helyette 
tiszta vizet, gyógyteákat. 
 Ha eddig nagyméretű tányé-
rokból étkeztünk, cseréljük le ki-
sebbre, hogy kisebb adagot fo-
gyasszunk. érdemes kialakítanunk 
egy napi rutint, próbáljunk meg 
mindig azonos időben étkezni. Az 
első egy-két hét talán nehéz lesz, 
de hamar belejön az ember. Ne 
feledjük, mindig csak elkezdeni 
nehéz. 

ÖsszefoglalVa Pár 
dolog, amIt érdemes 
KIIKtatnI a sPájzból: 
 cukros üdítők, gyümölcslevek
 csoki, chips,
 félkész ételek,
 cukros konzervek,
 hagyományos liszt,
 cukor.
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12 újévi fogadalom, 
amit tényleg érdemes 
megfogadni  
a 2021-es  
            évre!
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Horváth tünde fitnesz-vezetőedző,  
táplálkozás-szakértő írása

mInden naP reggelI!
Reggeli nélkül indítani a napot olyan, 
mintha felkészülés nélkül esnél be 
egy versenyre, vagyis eleve hát-
ránnyal indulsz. A hétköznapjainkban 
ez a hátrány a reggeli kimaradásával a 
megnövekedett éhségérzet lesz, ami 
a kevésbé egészséges ételek nas-
solásához vezethet, megfelelő táp-
anyagbevitel nélkül. Azoknak az em-
bereknek, akik reggeliznek, általában 
kiegyensúlyozottabb az étrendjük, 
kisebb lehet az elhízásra, cukorbe-
tegségre, szív- és érrendszeri be-
tegségre való hajlamuk, vagy ha túl-
súlyosak, könnyebben lefogyhatnak. 
A komplex emberi szervezetnek a 
napi működés során szüksége van 
éjszaka regenerációra, az ébredést 
követően pedig nélkülözhetetlen egy 
jó adag jó minőségű tápanyag amivel 
a feltöltődés teljessé válik. A nap-
indító étkezésed javíthatja a szellemi 
teljesítményedet, a koncentrálóké-
pességedet és a hangulatodat is.

sPortolj rendszeresen!
Számos helyen olvashatjuk, hogy 
a mozgáshiány a xxI. század egyik 
legnagyobb népegészségügyi prob-
lémája. Az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) ajánlása szerint 

érdemes hetente legalább 150 
percnyi mérsékelt intenzitású aerob 
mozgásformát beiktatni. Ez például 
lehet séta, kocogás vagy biciklizés 
is. Valójában, ami napi bontásban 
alig több, mint 20 percet jelent, 
nem biztos hogy napi szinten kivi-
telezhető számodra. Ezért ajánlott 
inkább egy teljesíthetőbb célt kitűzni 
a heti sporttevékenységeid kapcsán. 
A hétköznapokba is könnyebben 
beiktatható a heti 3 alkalommal 
végzett, 50 perces, közepes inten-
zitású mozgás, melyet legjobban 
szakember irányítása mellett tudsz 
megvalósítani.

ne sPórolj az edzés 
ELőtti bEMELEgítÉSSEL!
A bemelegítés edzés előtti fon-
tosságát sosem lehet eléggé hang-
súlyozni. A bemelegítés növeli az 
izmok vérellátását és serkenti a 
vérkeringést. Az ízületekben lévő 
nedvtermelés is fokozódik, ezáltal 
az ízfelszínek között csökken a 
súrlódás, és a szalagok sokkal ru-
galmasabbá és ellenállóbbá válnak. 
Nemcsak a mozgásszervrendszert 
készíti fel a fizikai terhelésre, de 
az idegrendszert is, így jelentősen 
csökkenti a sérülések bekövet-
kezésének esélyét. Egy igazán jó 
bemelegítés közben megindul a 
verejtékezés, és a szívműködés erő-
teljesebbé válik. A pulzusszám meg-
emelkedik, ez pedig fokozza a vér 
oxigénszállító kapacitását is.  

fIgyelj a naPI 2-3 lIter 
folyadéKbeVItelre!
A víz az emberi test egyik legfontosabb 
alkotóeleme, szervezetünk majdnem 
60%-át adja. Fontos szerepe van a 
tápanyagok szállításában és a belső 
hőmérsékletünk szabályozására is 
hatással van. Táplálja és védelmezi az 
ízületeinket, miközben kimossa szer-
vezetünkből a káros anyagokat és 
segít a nyáltermelésben is. 

évszázadok óta hajlamosak vagyunk azt hinni, 
hogy az új év első napján tett fogadalmak nagyobb 
eséllyel válnak valóra, mintha az év bármely más 
napján határoznánk el magunkat. Vajon a lefogyok, 
sportolok minden nap, csak salátát eszem, és a 
kipattintom a body-t fogadalmak az önámításról 
vagy a jövőbeli vágyainkról szólnak? Hogyan és mit 
érdemes megfogadni, majd megvalósítani az új 
évben? Cikkünkben az év minden hónapjára adunk 
egy tippet, melyet ha beépítesz az életedbe, egy jobb 
és egészségesebb új év vár rád 2021-ben! 
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Napi folyadékszükségletünket számos 
tényező befolyásolja. Testalkatunk 
és az életkor is meghatározó, de 
az életmódunk és az elfogyasztott 
ételek is nagyban befolyásolják a 
megfelelő mennyiség meghatá-
rozását. A táplálkozási szakemberek 
átlagosan napi 2,5 literes folyadék-
fogyasztást javasolnak.

EgyÉL zöLdSÉgbőL  
rengeteget!
A zöldségek kiemelkedő táplálkozás-
élettani szerepet töltenek be szer-
vezetünk optimális működésében. 
Viszonylag alacsony energia-, zsír- 
és szénhidráttartalmukkal szemben 
jelentős vitamin-, ásványianyag- és 
antioxidáns-tartalmuk révén szerepet 
játszanak számos betegség koc-
kázatának csökkentésében. Magas 
élelmirost-tartalmuk elősegíti a meg-
felelő bélműködést és jótékonyan be-
folyásolja szervezetünk zsír- és szén-
hidrát-anyagcseréjét. Ha elkerüljük a 
zöldségek pürésítését, turmixolását 
vagy agyonpárolását, akkor lassan 
emelik meg a vércukorszintünket 
is, ami igen kedvező szervezetünk 
számára.

regeneráld a tested!
A sporttevékenységek és a napi 
stressz során tapasztalhatjuk, hogy 
nő a szervezetünk terhelése, hal-
mozódnak a mikrotraumák, és egyre 
több energiát igényel testünk rege-
nerációja. A különböző rekreációs 
mozgások, az ízületek mobilizálása, a 
nyújtás vagy akár egy jó masszázs el-
engedhetetlen eleme annak, hogy jól 
érezzük magunkat a bőrünkben. Ezért 
érdemes hetente legalább egy alka-
lommal vagy egy alapos ízületi mobi-
lizációt vagy egy kellemes masszázst 
beiktatni az életünkbe.

csÖKKentsd  
a KÉpErNyőidődEt!
A felsorolt tippek közül ez az egyik 
legnehezebben teljesíthető, és 
egyben az egyik legkönnyebben 
mérhető cél. A környezetünkben lévő 
“kütyük” megfelelő használatához 
egyre nagyobb tudatosságra, ön-
kontrollra van szükség. Használd tu-
datosan a készülékeidet, tartsd meg 
magadnak a figyelmed irányítását, 
ne engedd, hogy a készülékek hasz-
náljanak téged! Figyelj a családodra, 
önmagadra, a környezetedre, hagyj 
időt könyvolvasásra vagy termé-
szetjárásra. Próbáld növelni az 
offline tevékenységeid időtartamát, 
és csökkenteni a képernyőidőt az 
ingyenes játékok és appok, social 
média használata során. Az online 
világban ismert mondás, hogy: “Ha 
nem fizetsz egy termékért, TE VAGy 
a termék.”

figyELJ a pihENtEtő 
alVásra!
Alvásunk minőségének és mennyi-
ségének egyértelműen hatása van 
hétköznapjaink megélésében és ered-
ményességében. Az alvás előtt elfo-
gyasztott ételek, az alvást elősegítő 
testmozgás hiánya, a cirkádiánritmus 
megváltozása mind-mind oka lehet 
a kialvatlanságunknak. Felnőttként 
legalább 7-8 órát kellene aludnunk, 
hogy hosszabb távon ne maradjon a 
szervezetben hatása.
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szerVezz családI 
sPortProgramoKat!
A családi közös mozgás, sport az egyik 
legjobb módja, hogy a gyermekeddel 
minőségi időt tölts együtt. Előfordulhat, 
hogy épp fáradt vagy és levertnek érzed 
magad, de épp a közös testmozgás lesz 
a legjobb módja annak, hogy az egész 
család levezesse a stresszt, és egyszerre 
mindenkit felélénkítsen. Mozoghatunk, 
nyújthatunk vagy nagyokat nevethetünk 
otthon, miközben megtörhetjük napjaink 
hangulatát egy kis közös családi szó-
rakozással. és ha mindezt együtt, a 
gyerekek bevonásával és az önbizalmuk 
fejlesztésére használva tesszük, igazán 
jól használtuk ki az otthon közösen el-
töltött időt. A legszebb vagy akár legvic-
cesebb emlékek is gyakran ilyenkor szü-
letnek. Szervezz játékos, közös családi 
programokat és meglátod hogy lehet 
hasznos és szórakoztató is egyben!

Próbálj KI mInden 
éVben egy Új sPortot!
Egy igazi kihívás lehet, hogy azzal 
bővíted tapasztalataidat, hogy minden 
évben egy új sportot próbálsz ki. Nap-
jainkban rengeteg új sporteszköz vagy 

sport születik, ami izgalmas, könnyen 
tanulható, és akár az egész család 
űzheti, hiszen a gyerekek számára 
is élvezetes. Ilyen kiváló szabadidős 
sport például a wakeboard, a padel 
vagy a speciális hajlított asztalon 
játszható tequis. Tényleg, te mikor csi-
náltál utoljára valamit először?

bőVítSd az ÉtrENdEdEt  
a HalaK gyaKorI  
fogyasztásáVal!
A hal gazdag és az egyik legegész-
ségesebb fehérjeforrás. A halakban 
található omega-3 zsírsavak csodát 
művelnek az egészséggel: rendszeres 
fogyasztásával csökken a szív- és ér-
rendszeri megbetegedések kockázata. 
Található benne foszfor, fluor, szelén, 
vas, kálium, kalcium, jód, A-, D-, B2-, 
B6-, B12-vitamin is. Válaszd első-
sorban a makrélát, szardíniát, piszt-
rángot, lazacot, heringet, a hazaiak 
közül pedig a busát és a kecsegét.
Ha az edzés utáni fél órában tudsz 
halat fogyasztani zöldségkörettel, 
vissza tudod tölteni a szénhidrátrak-
tárakat, másrészt az izmok fejlődésére 
is jótékony hatással lesz.

sPortolj Változatosan,  
SoKSzíNűEN!
Ha sokoldalúan szeretnéd fejleszteni 
a kondicionális képességeidet és 
változatosabbá tenni a megélt si-
kereket, érdemes sokszínűen és 
egymásra épülően fejleszteni képes-
ségeinket. Ezt változatos terhelés 
mellett, különböző mozgásformák 
gyakorlásával tudjuk megvalósítani. 
Az edzések során a pontosan adagolt 
edzésinger vezet a kívánt edzés-
hatások eléréséhez, amihez idővel a 
testünk hozzászokik. Ha biztosítani 
szeretnéd, hogy a szervezeted ne 
szokjon hozzá az edzésingerhez 
és az edzéshatás ne csökkenjen a 
rendszeresen gyakorolt mozgásfajta 
során, építs be más jellegű moz-
gásformákat, amiben más gyakorla-
tokkal találkozol, vagy ami szokatlan 
a szervezetednek és ezáltal ösztönöz 
fejlődésre.

Ha elhatároztad magad az életmód-
váltás mellett, keress meg a www.
metimestudio.hu oldalon, hogy velem 
testreszabott, biztonságos és él-
ményalapú edzéssel érd el a kitűzött 
célodat.
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a  rovatot a                          szponzorálta

Ünnepi  
receptek

Karácsonyi  
karamellás sajttorta
Hozzávalók:
• 250 g teljes kiőrlésű keksz
• 100 g vaj
• 400 g mascarpone
• 1 doboz SPAR PREMIUM Dulce de 
Leche karamellizált tejkrém 250 g
• 1 marék pirított mogyoró

Elkészítés: 
A kekszet apróra összetörjük, a vajat felmelegítjük, 
majd jól összekeverjük a két hozzávalót. Egy kerek, 
csatos tortaformát sütőpapírral kibélelünk, és ebbe 
egyengetjük bele a sajttorta alapját, a kekszmorzsát. 
A mascarpone-t a karamellizált tejkrémmel össze-
keverjük, majd rásimítjuk a kekszalapra. Tetejét ízlés 
szerint mogyoróval megszórjuk. Tálalás előtt pár 
órára hűtőbe tesszük, de a legjobb, ha egy éjszakán 
át ott hagyjuk. 

Banánkenyér
Hozzávalók:
•  200 g szénhidrátcsökkentett liszt
• 4 db érettebb banán
• 2 db tojás
• 1 kis tasak sütőpor (12 g)
• 1 csipet fahéj és gyömbér
• 50 g teavaj
• pici rum
• SPAR Natur*pur Bio sült banánchips 125 g

Elkészítés:
A banánokat villával jól összetörjük, aztán össze-
keverjük a tojással és a többi hozzávalóval. Egy 
kenyérsütő formát kibélelünk sütőpapírral és be-
lesimítjuk a masszát. A tetejét sült banánchips-
szel megszórjuk és 180°C-ra előmelegített 
sütőben körülbelül 30-40 percig sütjük.
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Mézeskalácsos 
reform prósza
Hozzávalók:
• 2 db tojás
• 1 doboz SPAR Skyr sovány 
friss sajt 500 g
• 100 g kukoricaliszt
• 120 g kölesliszt
• 100 g természetes édesítőszer
• 1 citrom reszelt héja
• fél csomag mézeskalács fűszer-
keverék

Elkészítés:
Egy tálban először összekeverjük a 
tojásokat az édesítővel, majd hoz-
zákeverjük a sovány friss sajtot, a 
liszteket, a mézeskalács fűszer-
keveréket és a reszelt citromhéjat. 
Piskótaszerű tésztát kapunk, 
amelyet sütőpapírral bélelt tepsibe 
öntünk és 180 °C-ra előmele-
gített sütőben kb. 20-25 perc alatt 
készre sütjük. Cukormentes ba-
racklekvárral tálalva isteni. 

a  rovatot a                          szponzorálta

Szilveszteri 
töltött tojás
Hozzávalók:
• SPAR Natur*pur Bio tojás M-L 6 db
• 2 ek tejföl
• só, bors ízlés szerint
• 1 tk mustár
• 1  kk citromlé
• 1 tk majonéz

Elkészítés:
A tojásokat a szokott módon ke-
ményre főzzük. Közben a tejfölt ki-
keverjük a többi hozzávalóval egy 
tálban. Ha a tojás megfőtt, meg-
pucoljuk és hosszában kettévágjuk 
azokat. A tojások sárgáját hoz-
záadjuk az előbb elkészített krémhez 
és villával összedolgozzuk vele. Majd 
egy kiskanál vagy habzsák segít-
ségével az így kapott krémet vissza-
töltjük a tojásfehérjébe. 
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9 dokumentumfilm, ami 
segíthet változtatni

Neked melyik a kedvenced? 

40 Vital magazin
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fésűs veronika főszerkesztő,  
sportfejlesztési mentor írása

Nemcsak az amerikaiak, hanem a 
magyarok is minden eddiginél több 
feldolgozott ételt és cukrot fo-
gyasztanak. De szerencsére vannak 
remek, edukatív jellegű dokumen-
tumfilmek, amik segíthetnek abban, 
hogy tudatos döntéseket hozzunk az 
étkezésünkkel kapcsolatban. A filmek 
címei nem magyar fordításban, 
hanem eredeti verzióban vannak, 
hogy könnyebben megtalálhasd 
azokat a Netflixen vagy a youTube-
on. Legtöbb esetben magyarul vagy 
magyar felirattal is elérhetőek. 

fat, SiCK aNd NEarLy dEad (2010)
A filmben szereplő Joe Cross egy 100 
kilós, túlsúlyos, autoimmun beteg-
ségben szenvedő férfi volt, aki házi 
készítésű zöldséglevek segítségével 
tisztítja meg testét belülről kifelé. 
Hihetetlenek azok az eredmények, 
amelyeket elért. Gyógyíthatatlannak 
minősítették a betegségét, sem ter-
mészetgyógyász, sem az orvosok 
nem tudtak rajta segíteni. Tanulságos 
és igazán motiváló film! Magyarul is 
elérhető már. 

What thE hEaLth? (2017)
Ez a film azt igyekszik feltárni, hogy 
az étkezési jótanácsok, amiket napi 
szinten kapunk, miért vannak el-
torzítva. Kip Andersen felveti, hogy 
a káros ételek népszerűsítésének 
oka egyrészt az, hogy azok a vál-
lalatok, amelyek meghatározzák a 
táplálkozási irányelveinket, szpon-
zorációs pénzeket kapnak az élelmi-
szeripartól. Ijesztő, igaz? Igyekeztek 
minden szektorból megszólaltatni 
alanyokat, hogy a filmmel rávilágít-
hassanak az egészségkárosító, profit-
orientált modern élelmiszeriparra. 

CoWSpiraCy (2014)
Egy másik Kip Andersen-film, a 
Cowspiracy a gyári gazdálkodás kör-
nyezeti hatásaira összpontosít. Kip 
érdekes statisztikákat emel ki erről 
az iparágról, és arra kéri a nézőket, 
hogy gondolkodjanak az általuk vá-
lasztott ételen. Az élelmiszeripar 
rendkívül etikátlan. Ez a dokumen-
tumfilm a kegyetlenségekre hívja fel 
a figyelmünket. 

hUNgry for ChaNgE (2012)
A Hungry for Change az egészséges 
életmódra összpontosít, ahelyett, 
hogy kipróbálná az egyik divatos 
diétát a másik után. A film orvosai 
az alacsony zsírtartalmú ételek fo-
gyasztásának meglepően negatív 
hatásait hangsúlyozzák. 

az alacsony zsírtartalmú 
ételeket cukorral dúsítják, 
hogy jóízűek legyenek, ami 
egyáltalán nem segít a fo-
gyásban!  

SaLt, fat, aCid, hEat (2018)
Samin Nosrat séf bejárja a világot, 
hogy meghatározza, hogy a só, a zsír, 
a sav és a hő hogyan játszik szerepet 
minden egyes étkezésben. Az étel 
iránti szenvedélye egyedülálló, szinte 
újra és újra beleszeret az ételbe. Ez 
a dokumentumfilm sokkal köny-
nyedebb, mint a listán szereplő többi, 
de mégis megéri megnézni!

faSt food NatioN (2006)
A Fast Food Nation a bevándorlók, 
az aktivisták és a vállalati alkalma-
zottak útjait követi olyan nézetben, 
hogy hogyan készül egy gyors-
éttermi étel. A film mindent bemutat, 
kezdve attól, hogy a bevándorlókat 

hogyan használják olcsó munka-
erőként és kényszerítik veszélyes 
környezetben dolgozni, egészen az 
állatok tartásáig, hogy megfeleljenek 
egy bizonyos étteremlánc igényének. 
Ezenkívül lerántja a leplet az amerikai 
élelmiszer-előállítás minőségrom-
lásáról, annak egészségi, környezeti 
és evolúciós veszélyeiről, valamint a 
növények kémiai és genetikai mani-
pulációjáról. 

SUgar CoatEd (2015)
A Sugar Coated feltárja a cukorral 
kapcsolatos igazságot. A film fó-
kuszpontja a cukoripar, ami beke-
belezte a bolygót, és arra biztat minket, 
hogy egyre többet fogyasszunk belőle. 
Elgondolkodtál már azon, hogy miért 
készülnek az édességek vizuálisan a 
lehető legvonzóbbra?

forKS oVEr KNiVES (2011)
A Forks Over Knives az állati eredetű 
étrendről a növényi étrendre való át-
térést szorgalmazza a betegségek, 
például a rák és a cukorbetegség 
visszafordítása vagy ellenőrzése ér-
dekében. A dokumentumfilm olyan 
tudósokat és szerzőket mutat be, 
akik azt állítják, hogy ezeket a be-
tegségeket étrendünk nem meg-
felelő minősége okozza. Bemutatja 
továbbá, hogy a Standard American 
Diet célja, hogy a gyógyszeriparra tá-
maszkodjunk.

What’S With WhEat? (2016)
Ez a történet arról szól, hogy az 
évezredek során hogyan változott 
a búzatermelés. Meglepő módon a 
ma ismert búzanövény nem azonos 
azzal a növénnyel, amelyet őseink 
egykor betakarítottak. Ez lehet az 
oka a lisztérzékenység és a glutén-
intolerancia növekedésének az 
egész világon.

Igenis van választásunk az 
étkezésünket illetően (is), 
ami nemcsak az egész-
ségünket, de a bolygó ál-
lapotát is befolyásolja. 
annyi mindent kell még ta-
nulnunk ezzel kapcsolatban! 
jó szórakozást a filmekhez! 
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Az egyik percben gabonát kell ennünk, a követ-
kező percben pedig mindenki gabona nélküli 
étrendet hirdet. A folyamatosan változó informá-
ciók ellenére honnan kellene tudnunk, hogy mit 
együnk és mit kerüljünk el?
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TáPLáLKOzáS

Vital magazin

ulrich-Heblinger Nikolett táplálkozási,  
életmód- és sporttáplálkozási tanácsadó írása

Szerencsére ma már a tej összes előnyös összetevője 
megtalálható számos más élelmiszerben. A tehéntejre 
való allergia a leggyakoribb a kisgyermekek körében, 
a három év alatti korosztály kb. 2–3 százalékát érinti. 
Sok gyermek az évek során kinövi ezt a fajta allergiát, 
akik viszont nem, azoknál sajnos élethosszig tartó 
diéta javasolt, mivel ők a tejben lévő fehérjére aller-
giásak, és súlyos reakciók is kialakulhatnak, ha erre 
nem figyelnek oda.

a laktózintolerancia sokkal gyakoribb, mint a 
tejallergia, amely az emberek 65 százalékát is 
érintheti. sokszor ezt keverik az allergiával, de 
fontos tudni, hogy a kettő nem ugyanaz, míg 
az egyiknél maga a tejfehérje okoz problémát, 
addig a másiknál a tejben lévő laktóz, azaz a 
tejcukor.

Ezen a két csoporton kívül sok olyan ember is van, 
akik egyszerűen személyes okok miatt kerülik a tej-
termékek fogyasztását. Ennek oka lehet kulturális, 
ízlés vagy egyszerűen csak egészségesebbnek érzik 
magukat tejtermékek nélkül, illetve nem fogyasztanak 
állati eredetű termékeket.
A tejallergiások számára fontos, hogy kerüljék az 
összes olyan terméket, amely tejet vagy tejfehérjét 
tartalmazhat. Náluk az sem ritka, hogy kerülniük kell 
más állati tejeket is (például a kecsketejet), mivel ezek 
is kiválthatnak allergiás reakciókat.
Ha laktózintolerenciáról van szó, akkor a tejtermékek 
fogyasztása ugyan nem életveszélyes, de fájdalmas 
tüneteket okozhat. Az ilyen betegségben szenvedők 
nem egyformán tolerálják a tejcukrot. Néhányan 
képesek kis mennyiségű laktózt tartalmazó ételeket 
fogyasztani, különösebb probléma nélkül, például 
vajat, érlelt sajtokat és joghurtot, kefírt, de van, akiknél 
már nagyon minimális mennyiség is haspuffadást, 
hasmenést, fájdalmas hasi görcsöket okoz.

mIre fIgyeljünK tejmentes 
ÉtrENd ESEtÉN?
A kalcium pótlása gyakran az egyik legnagyobb gond. 
A kalcium és a D-vitamin fontos szerepet játszanak az 
erős csontok és fogak kialakulásában és fenntartásában. 
A növekvő gyermekek számára ezek a tápanyagok kü-
lönösen fontosak. Tejmentes diéták esetében éppen 
ezért kiemelten fontos más kalciumban és D-vita-
minban gazdag élelmiszerek fogyasztása.
A másik sarkalatos pont a megfelelő fehérjebevitel 
biztosítása. Ez egy vegyes táplálkozást folytató 

Tej nélkül az élet
A tejet és az abból készült termékeket előszeretettel fogyasztják az emberek, 
mivel kalciumban és fehérjékben gazdagok. De sok ember nem fogyaszthatja 
allergia, ételérzékenység vagy személyes választása miatt. Ha tejmentes 
étrendet követünk, akkor azt fontos tudni, hogyan helyettesíthetjük megfele-
lően étrendünkben a tejtermékeket. 
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egyénnek még nem is akkora probléma, mert a tejter-
mékeket könnyen helyettesíthetik már növényi tejpót-
lókkal, mellette pedig az állati termékekből megfelelő 
mennyiségű és aminosavprofillal rendelkező élelmi-
szereket tudnak a szervezet számára biztosítani. A 
vegán táplálkozást folytató személyeknél lehet prob-
lémásabb a fehérjebevitel, ugyanis az állati fehérjefor-
rásokkal ellentétben a növényi fehérjékben általában 
nem szerepel az összes esszenciális aminosav. Ezért 
ebben az esetben arra fontos figyelni, hogy a növényi 
fehérjeforrásokat kombináljuk egymással, ezzel biz-
tosítva az összes szükséges aminosavat a szerve-
zetünk számára.

tejIParI alternatíVáK
Szerencsére ma már számos alternatíva áll rendel-
kezésre. Tej helyett kipróbálhatjuk a növényi tejhelyet-
tesítő italokat. Ezek közül is már nagyon sok olyan van a 
piacon, amelyet kalciummal és vitaminokkal dúsítanak. 
Ne feledjük azonban, hogy a laktózmentes tej tejfe-
hérjét tartalmaz, ezért az nem biztonságos a tejaller-
giában szenvedők számára.
Ha hiányzik a sajt, akkor ennek kiváltására is találhatunk 
már növényi sajtokat, sajtkrémeket.
A főzőtejszínek helyett használhatunk szójakrémet, 
zabkrémet vagy kókuszkrémet. Szója-, rizs-, vagy kó-
kuszalapú tejmentes fagylaltok is nagy választékban 
találhatók ma már a piacon.
Ha a vaj helyett keresnénk alternatív megoldást, akkor 
próbálkozhatunk a mogyoróvajjal vagy a tahinivel (sze-
zámmagkrém), mivel ezek tápanyagokban gazdagok 

és kalciumot is tartalmaznak. A kókuszolaj egy másik 
egészséges alternatíva, amely laurinsavat és kap-
rilsavat is tartalmaz, amelyekről ismert, hogy kiváló an-
tioxidánsok és támogatják az immunrendszert. A kóku-
szolajat emellett a főzéshez is használhatjuk.

érVeK ellenérVeK a tejmentes 
étrenddel KaPcsolatban 
érV 
 Szükséges allergiások számára.
 életminőségjavító lehet azoknál, akiknél intole-
rancia és érzékenység áll fenn.
 Biztonságos és nem jár különösebb egészségügyi 
kockázatokkal.
 Helyettesítő ételek széles tárháza áll rendelkezésre.

ellenérV
 Kisebb tervezés és odafigyelés szükséges a táplál-
kozási igények kielégítése érdekében.
 Egyes alternatív ételek költségesek lehetnek.
 A tejtermék szigorú elkerülése nehéz lehet.
 
A lehetőségek tárháza tehát végtelen, csak kísérle-
tezzünk bátran! Abban az esetben, ha nem áll fenn 
allergia vagy érzékenység, és személyes indíttatásunk 
sincs, hogy a tejtermékek fogyasztását elhagyjuk, 
úgy azt javaslom ebben is, mint mindenben, hogy tö-
rekedjünk a mértékletességre, és válasszunk olyan 
termékeket, melyek adalékanyagoktól és hozzáadott 
cukortól mentesek. 
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Újdonságok a 
szépség világából

SzéPSéG

lusH
A Lush ünnepi csomagjai között biztosan találsz szeretteid 
számára megfelelőt. A Christmas Bliss ajándékcsomag hat fürdő-, 
zuhanyzó- és testápoló termék pihentető válogatása. Tökéletes 
azok számára, akiknek jól jönne egy-egy békés pillanat. Ráadásul 
etikus csomagolásával földünket is véded: khadi papírba van cso-
magolva, mely újrahasznosított pamutpólók maradékaiból készült 
az indiai Hubliban.
lush christmas bliss ára: 13 990 ft / db

tUSfÜrdő, tEStápoLó
Ajándékozd meg bőrödet a természetes és 
egészséges puhaság érzésével! Kényeztesd 
az organikus kókuszolaj extra tápláló ha-
tásával akár zuhanyzás közben, akár utána! 
Az inecto kókuszos tusfürdő és testápoló 
különleges hidratálást nyújt a száraz bőrnek, 
bársonyosan simává és csábítóan illatossá 
varázsolva azt!
inecto naturals duo ára: 1799 ft

széPség és egészség tÖKéletes elegye! 
Páratlan szépség, testreszabott ápolás: bőröd egyedi megoldásokat 
igényel nemcsak az arcodon, de a tested többi részén is! 
A tusfürdő megtisztítja a bőrt a szennyeződésektől, mint az izzadság, 
vagy akár olyan finom szennyeződéstől is, amelyek öregíthetik a bőrt. A 
testradír finoman, de alaposan radírozza a fakó, száraz bőrt, hogy simább, 
energiával teli és egészségesebb legyen. A hidratáló testápoló gél önsza-
bályzó hidratálással revitalizálja a száraz bőrt: oda juttatja a nedvességet, 
ahol és amikor a bőrnek leginkább szüksége van rá. 
artistry Signature Select™ tisztító tusfürdő  ára: 9500 ft
artistry signature select™ testradír ára: 11 900 ft
artistry signature select™ Hidratáló testápoló gél  ára: 10 900 ft
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HIdratáló és mattító PrImer
A hidegebb évszakokban is szeretnénk megőrizni a nyári meleg 
napsugarak eredményezte lágy, bronzos bőrszínünket. A tökéletes 
smink elkészítéséhez elengedhetetlen bőrünk megfelelő előké-
szítése. A szárazságra hajlamos bőrűeknek a hűvös időben kiemelt 
figyelmet kell fordítaniuk arcuk hidratálására, ehhez az Avon Magix 
hidratáló primert ajánljuk, míg a zsírosabb, fényesedésre hajlamos 
bőrre az Avon Magix mattító primer lehet a tökéletes választás. 
Ezek a primerek szép és egészséges bőrképet eredményeznek, 
meghosszabbítják sminkünk tartósságát is.
avon magix hidratáló primer 30 ml ára: 1999 ft
avon magix mattító primer  30 ml ára: 1999 ft

naPPalI és éjszaKaI rém
A krémek elsődleges hatóanyagai a hi-
aluronsav, valamint a silymarin, egy erő-
teljes antioxidáns, melyet a máriatövis 
terméséből vonnak ki. Elősegíti a bőrben a 
sejtszintű vérkeringést, valamint védi a kol-
lagént és az elasztint az oxidatív stressztől. 
Az Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity bőr-
tömörséget regeneráló termékek segítik 
feltölteni a mélyebb ráncokat is, ezáltal 
erősítik a bőr szerkezetét és fokozzák a bőr 
rugalmasságát. 45 éves kor fölött ezt a ter-
mékcsaládot ajánljuk.
eucerin® Hyaluron-filler + elasticity 
bőrtömörséget regeneráló nappali 
krém ff15 + eucerin Hyaluron-filler 
+ Elasticity bőrtömörséget regeneráló 
éjszakai krém 50% kedvezménnyel   
ajánlott fogyasztói ár: 14 040 ft

bőrfiataLítáS KaráCSoNyra
Igazi luxus, innovatív termékcsalád a bőrfiatalításért és a bőr fiatal-
ságának tartós megőrzésért. A bőr újra tömör és kompakt lesz, átformálja 
az arckontúrokat, lifting hatást gyakorol. Az ajándékcsomag tartalma: bőr-
fiatalító tonik, nappali lifting krém, ajak- és szemkörnyéki maszk.
75.15 luxus bőrfiatalító ajándékcsomag ára: 38 405 ft
 

HIdratálás a nIVeáVal
Ajándékozd meg szüleidet, barátaidat 
vagy csak saját magadat ezzel a hidratáló 
ajándékcsomaggal. A hidratáló és ké-
nyeztető Naturally Good nappali arckrém 
normál és vegyes bőrre, bio Aloe Vera 
formulával, Naturally Good arctisztító 
tonik minden bőrtípusra, bio zöld teával, 
természetes eredetű összetevőkkel. 
Ajkaid hidratáltságát pedig a Labello 
Hydro Care biztosítja. Hosszantartó hid-
ratálás a természet erejével!
nIVea naturally good ajándékcsomag 
ajánlott fogyasztói ára: 5 299 ft
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Ünnepi illatok, házi készítésű, 
illóolajos meglepetések

Pápai Juci bőr- és aromaterapeuta írása 

Az ünnephez gyermekkorunk óta kötődő, megszokott 
illatok a decemberi időszak elmaradhatatlan kellékei. 
Ilyenek az örömet adó narancs, a melegítő szegfűszeg, a 
keleti illatú fahéj és kardamom.

így készítsünk habkrémet
 30 ml kókuszolaj
 20 ml kakaó- vagy shea-vaj
 10 ml meggymag- vagy makadámdió-olaj
 3 ml édesnarancs-illóolaj (30 csepp)

Az összetevőket gőz vagy radiátor felett ke-
verhető, krémes állagra melegítjük, majd 

kézi robotgéppel 2-3 perc alatt 
habosra keverjük. Körülbelül 1 

hónapig áll el, hűtést igényel. A 
hideg időtől, fűtéstől kiszáradt 
bőrre ideális, puha, meleg 
tapintású lesz a finom illat 
mellett. A narancs-illóolaj 
nem utolsósorban stressz- 

és szorongásoldó, így nemcsak 
a testet, hanem a lelket is ápolja.

Különleges fürdősók három variációban
3-4 púpos evőkanál Himalája sóba az alábbi keve-

rékeket tehetjük:
 édesnarancs: 10 csepp – örömöt adó
 ylang-ylang: 2 csepp – a kacér nő olaja
 pacsuli 1 csepp: – parfümalapanyag
 édesnarancs: 10 csepp
 vanília: 2 csepp – édes élet
Rakhatjuk őket organza zacskóba, csatos üvegbe. Utóbbinál 1-1 
evőkanál mandula-, kókusz- vagy sárgabarackmag-olajat 
is keverhetünk bele, de szárított virágotkat, például rózsát, 
levendulát vagy körömvirágot is.

a narancs-illóolajat ételeinkbe is tehetjük
1 cseppje növényi tejben vagy kókuszolajban feloldva édes 
ízt ad reggeli kávénknak. Sőt, 1 ml, azaz 30 csepp naran-
csolaj vajban vagy olajban feloldva 1 tepsi süteményhez 
elegendő ízesítő anyag.

ajakbalzsam
Ajakbalzsamot könnyedén készíthetünk házilag méh-
viasz-pasztillából, kókuszolajból és shea-vajból. Az alap-
anyagokat szintén felmelegítjük, de óvatosan, a méhviasz 
forráspontja alacsony! 1-2 csepp narancs-, levendula-, 
vaníliaolajjal keverhetjük, formába öntjük, majd hagyjuk 
megdermedni. 

Stresszoldó, lélekmelengető parfümöt ajándékba
10 ml jojobaolajba – mely fixálja az illatot – 20 csepp 
narancsot és 10 csepp szantál-illóolajat cseppentős 
üvegcsébe teszünk, 1-2 hétig állni hagyjuk, ezután hasz-
nálhatjuk.

az ünnepi készülődés egyik elmaradhatatlan eleme a 
forralt bor íme, a recept
 7 dl bor
 3 dl víz
 6 csepp édesnarancs
 4 csepp ceyloni fahéj
 2 csepp szegfűszeg
 1 csepp kardamom
 mézzel vagy glicinnel ízesítve
 egy marék kesudióval
 almával
 narancskarikákkal összefőzve 
Alkoholmentes verziója almalével 
és roiboos teával készül.

Gyermekkorunk kedvenc ünnepváró, házi készítésű 
illatbombája a narancsba tűzdelt szegfűszeg.  
Ha szeretnénk most is saját kezűleg, ám krea-
tívabban meglepni szeretteinket, hívjuk  
segítségül az aromaterápiát növényi és 
illóolajokkal.

SzéPSéG
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GIFT CHRISTMAS
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Meddig őrizgesd a 
kozmetikumaidat?

Papp mónika kozmetikus írása 

A kozmetikai termékekről az egyik leg-
fontosabb információ a csomagoláson 
található. Az úgynevezett Pao, amit 
egy „M” betű követ vagy egy kinyitott 
tégely rajza. 

a Pao azt jelzi, hogy a 
termék a felbontás után 
hány hónapig tartható 
el. tehát ezt az infor-
mációt abszolút érdemes 
figyelembe venni, mert 
innen ketyeg az ideje a 
kozmetikumnak. 

Ez krémek esetében általában 
6-9-12 hónap. A sminkeknél 
nagyon változó, egy szempillaspirál 

körülbelül 3 hónapot bír, szem-
ceruza 4-6 hónap, de korrektorok, 
stiftek 6-12 hónapig, egy púder 
vagy egy rúzs ennél sokkal többet, 
akár 3 évet.

Ha nincs kibontva a termék, akkor az 
eltarthatóság a gyártástól számítva 
az alábbiak szerint alakul:
 36 hónap a bőrápolási termékekre,
 36 hónap a zsírosabb alapú 
sminkekre,
 60 hónap a púder állagú sminkekre

A termékeket tároljuk fénytől 
védve, szekrényben, lehetőleg 
ne túl párás helyen. A kupakokat 
mindig zárjuk vissza megfelelően, 
piszkos kézzel soha ne nyúljunk 
bele a termékekbe, lehetőleg 
spatulát használjunk a tégelyes ké-
szítményeknél.

de mI a Helyzet  
a parfÜMöKKEL?
Sajnos a parfümök is meg tudnak 
romlani. Ugyanúgy, ahogy a többi koz-
metikumnak, a meleg, a napfény és 
az oxigén a parfümök ellenségei is, és 
abban a pillanatban elkezd ketyegni 
a parfümök minőségi ideje, ahogy el-
kezdjük használni. általában a felbon-
tástól számítva 24 hónapig őrzik meg 
a szavatosságukat. Ha nem bontjuk 
meg, 3-5 év a szavatossági idő.

MirőL iSMErEd fEL, 
Hogy megromlott  
Egy parfÜM?
Előfordulhat, mivel alkoholt tartal-
maznak általában, hogy elpárolognak, 
ezért, ha azt látjuk, hogy viszonylag 
nagyobb mennyiség hiányzik az 
üvegből, akkor érdemes gyanakodni, 
hogy megromlott a parfümünk. Ab-
szolút árulkodó jel, ha a parfüm színe 
megváltozik, az áttetsző szín sárgává 
válik, illetve ha az illat intenzitása vagy 
maga az illat megváltozik. Ha bőrünkre 
permetezzük és ragacsos érzetet 
okoz, akkor egészen biztos, hogy meg-
romlott.

Bőrápoló szakemberként mindig fi-
gyelmeztetek mindenkit, hogy par-
fümözött bőrrel nem ajánlatos napra 
menni, mert kialakulhatnak barna 
foltok. A modern összetevőket tar-
talmazó parfümök nem függnek fel-
tétlenül a testhőmérséklettől. Tehát 
nyugodtan fújhatjuk a parfümöt a 
ruhákra, sálra, úgy is nagyon finom és 
megnyerő illatot fognak adni.

Sajnos hajlamosak vagyunk a kedvenc kozmetikumainkat őrizgetni, nincs szívünk 
kidobni. Pedig lehet, hogy ártalmatlan problémának tűnik, de egy romlott kozme-
tikum bőrirritáció vagy kellemetlen bőrállapot okozója is lehet, hiszen egy lejárt 
termékben rengeteg kórokozó lehet. 
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jean Paul gaultIer
A Scandal megtestesíti a Jean Paul 
Gaultier nőiességét; az elegáns párizsi 
nőt, aki elragadó és sexy, és akit megőr-
jítenek Párizs utcái. Egy szuperelegáns 
üvegbe csomagolt eredeti illat. Az illat 
nőies, intim és púderrózsaszín. Mézes 
ciprusillat. A Scandal az öröm túlada-
golása, egy új típusú illat nők számára. A 
finom méz elegye az elegáns gardéniával 
és az érzéki pacsulival: függőség, ami épp 
olyan, mint Jean Paul Gaultier.
jean Paul gaultier scandal Xmas 
collector edp 80 ml ára: 41 400 ft

4711 aCqUa CoLoNia 
Intense
Ismeretlen helyeket felfedezni, új benyo-
másokat szerezni, elveszni a természetben 
– mi lehet ennél szebb? A trendkutatók 
megerősítik, amit már hosszú ideje érzünk 
magunktól is: egyre több ember ellensú-
lyozza a mindennapokat a természet se-
gítségével. Magunkra találhatunk benne, 
és erőt merítünk belőle, hogy kibontakoz-
tassuk a személyiségünket.
A Wakening Woods of Scandinavia az 
impozáns tűlevelű fákra, a mohával bo-
rított sziklákra, a folyóvizekre és a festői 
szépségű, skandináv erdei tavakra em-
lékeztet. Az uniszex kreáció a friss és 
aromás illatoknak köszönhetően azonnal 
elcsábít az Acqua Colonia illatvilágába.
Eau de Cologne Natural Spray 170 ml 
ára: 15 804 ft

aVon
Csillogó izgalmak az év legragyogóbb 
időszakában. Az Avon Collections új-
donságainak nem csupán a csoma-
golásuk lehengerlő, de az üvegcsékben 
rejlő parfümök is fénnyel töltik meg 
szívünket. Az Avon Collections Festive 
Glow Glamstyle névre keresztelt illat a 
cseresznye elegáns akkordjaival fűsze-
rezett ragyogó jázminnal és lágy vaní-
liával varázsolja izgalmasabbá és mo-
dernebbé ünnepi hangulatunkat. Az Avon 
Collections Festive Glow Instaglitz ezzel 
szemben a klasszikus ünnepi melegséget 
szimbolizálja, az élénkpiros gyümölcsök 
ragyogását ötvözi a lila írisz és a me-
legséget árasztó kasmír elbűvölő ele-
gyével, így hozva létre egy egész napon át 
izzó nőies illatot. 
avon collections festive glow glamstyle:  
ajánlott fogyasztói ára: 2 799 ft
avon collections festive glow Instaglitz: 
ajánlott fogyasztói ára: 2 799 ft

3 illat, amit 
szeretni fogsz 
Egy parfüm rejtélyes és varázslatos erőkkel rendel-
kezik, ami magabiztossá tehet. Felejtsd el a csoko-
ládét, és lepd meg magad egy illattal még akkor is, ha 
időd nagy részét a lakásban töltöd.  
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VIdám marcsIVal 
beszélgeteK, aKI 
KecsKeméten VezetI 
a SaJát EdzőtErMÉt, 
a HaPPy mozgás 
centrumot, emellett 
az Xtreme HIP-
HoP steP egyedülI 
magyarországI 
oKtatója és 
KÉpViSELőJE. 

maximálisan 
ott lobog 
bennem a 
tűz!
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Az interjút készítette: fésűs veronika  
főszerkesztő, sportfejlesztési mentor

Amikor olvastam a weboldaladon a bemutatkozásod, 
csak ámultam és bámultam. Versenyek, fellépések, 
tánciskola, majd jöttek a fitnesz-edzésprogramok. Fo-
lyamatosan képzed magad. 
Honnan ez a rengeteg energia, mi inspirál, és amire 
nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért csinálod? 
 marcsi: Gyerekkorom óta jelen van a mozgás, 
főként a tánc! Nem szégyellem elárulni, hogy roma 
családból származom, ez szerintem magyarázatot 
arra is, honnan ez az energia! Szerintem ez genetika, 
amit ajándékba kaptunk odafentről! Miért csinálom? 
Egyszerűen a szívem az ami, mindig irányít, nekem 
ő az iránytűm! Benne soha nem csalódtam még! 
Szeretek embereket inspirálni, szórakoztatni ebben a 
formában is. Minden edzésemen jelen van a humor, a 
komolyság mellett (de nem vérre menő komolyság), 
hisz hétköznapi emberek vannak jelen az edzéseimen, 
és amellett, hogy a fizikai állapottal foglalkozunk, én 
mellé teszem a lelkit is, ami a vidámság és jókedv! 

Elvégezted a Spartanfitt rendszer összes ágazatát. A 
Spartan Training nem egy új fitneszirányzat, hanem egy 
eredményorientált, erőnlétiedzés-koncepció.
Mit tanultál magadról a képzések során? 
 marcsi: Mondhatom, hogy akkoriban, mikor 
Bánkuti Gabi behozta Magyarországra a Spartan 
rendszert, az egyedülálló és újként volt/van jelen a 
fitnesz iparágban. Nem mindegy a tanítási technika, 
ahogy a tudást átadjuk a prevenciószemléletben a 
vendégeknek! Ez az egyik dolog, ami nagyon meg-
fogott, és persze Gabi tudása! A Girja elsajátítása 
volt a legnagyobb kihívás számomra, és levizsgázni 
belőle! Ez egy olyan eszköz, amire azt mondjuk mi, 
oktatók, hogy sose tökéletes, mindig van mit csi-
szolni a technikán! Ez adott a legtöbbet anno nekem, 
jómagam is változtam sokat! Soha nem gondoltam, 
hogy súlyzós edzést fogok oktatni úgy, hogy élvezem is. 

TáMOGATOTT TARTALOM

„Szerettem volna egy családi 
közeget létrehozni, ahol nem az 
számít, milyen környezetből jöttél, 
milyen az anyagi háttered, hanem, 
hogy milyen a szíved! Szerintem 
erős szűrő van nálunk, mert 
igazából, aki nem ilyen, egyszerűen 
nem érzi jól magát közöttünk!”
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hozzáteszem, ami a nők rémálma, hogy bo-
dybulder-testük lesz a súlyoktól, ez óriási 
tévhit!

Ahhoz olyan étkezést és edzéstervet kell követni. 
Igazából én vagyok rá az élő példa, hogy nem fedi 
az igazságot. én szépen leszálkásodtam. Volt egy 
változás az étrendem területén és mellette heti 
3-4-szer edzettem. 

Egy különleges fitneszprogramot végeztél el, amit 
Magyarországon csak te képviselsz. Amit tudok erről 
a mozgásformáról, az hogy igazi kalóriafaló. Mesélsz 
nekünk az új szerelemről?  
 marcsi: A hetekben sikerült egy különleges fitnesz-
programot elvégeznem online, mivel főként Ame-
rikában van jelen az xtreme Hip-Hop step. Magyaror-
szágon csak én oktatom és képviselem ezt a műfajt. 
Ami nagyon megfogott, az a temperamentum és a 
hip-hop műfaj, amit az afroamerikaiak képviselnek. 
Maximálisan ott lobog a tűz bennük. Párhuzamot 
vontam, hisz én is ilyen jellem vagyok, tudok velük 
nagyon azonosulni. Fontos, hogy olyan irányzatot 
képviseljek, amiről lejön, hogy én vagyok, ami tükrözi 
a jellememet.

Program tekintetében egy igen magas pulzusszámú 
edzésről beszélünk: a hagyományos step aerobikot re-
formálta meg Phil Weeden. Vannak alaplépések, amiket 
el kell sajátítani, majd vannak a nehezítettek. Aki például 
nagyobb súlyfelesleggel rendelkezik, annak ott vannak a 
könnyített verziók, abban simán ütemben marad. 
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Emellett megjelennek az erősítő blokk részek is, amit 
saját testsúlyunkkal hajtunk végre! Az alapeszköz, 
amin könnyebb kivitelezni a lépéseket, egy nagyon 
alacsony step pad, a haladóbbak használhatják a 
magasítást. A zene a legmeghatározóbb ennél a 
műfajnál, 95%-ban hip-hop zenék jelennek meg és 
időközönként egy kis reggaeton, latin hip-hop. Ezt a 
programot gyermekek és felnőttek egyaránt igénybe 
vehetik, kortól nemtől függetlenül. 

A weboldaladon figyelmes lettem egy mondatra: szeretnél 
olyan helyen mozogni, ahol nincs személyválogatás? El-
magyarázod nekünk, hogy miért fontos számodra ez? 
 marcsi: Az egész világ – tisztelet a kivételnek – a 
megkülönböztetésről szól! 
Egy elég laza, őszinte közösségről beszélünk. Nem 
szeretem a klikkesedést, a kibeszélést, a rosszin-
dulatúságot és az ezekhez hasonló dolgokat! Úgy 
gondolom, van bőven ilyen. A  mozgás örömet,  jó-
kedvet és pozitív dolgokat képvisel, ebben a 60 

percben, amíg nálam tartózkodnak, ezt kapják tőlem, 
a Happy-től, hogy erőt merítsenek az élet adta prob-
lémákhoz, ami valljuk be, egyre nehezebb! Főleg a 
mostani helyzetet tekintve! 

A tanítványaid imádnak. Kivétel nélkül azt olvastam 
rólad, hogy az óráidon nem lehet unatkozni. Tudsz 
esetleg olyan tanítványodat említeni, aki igazi si-
kertörténet az edzői pályafutásod során? 
 marcsi: Persze, vannak tanítványaim, akik vál-
tozáson mentek keresztül, nemcsak kilogrammban, 
hanem erőnlétben és mentálisan is. Van olyan 
vendégem, akinek öt nadrágméretet csökkent a 
mérete, súlyban nincs jelentős változás, hisz ugye az 
izomnak is van súlya! Ezért se ad reális eredményt 
a mérleg. Viszont, van arra is példa, hogy 51 kilo-
grammot fogyott idáig egy vendégem, természetesen 
ezek mellett a helyes  étkezés is ott van! 
Nagy elismerés ez nekem, hogy szeretik a személyi-
ségemet és azt a helyet, amit megterveztem!
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illatok, ízek és 
színek kavalkádja 
az önmagadról való gondoskodás és 
törődés most talán mindennél fontosabb, 
hiszen nagy hatást gyakorol az egészsé-
gedre és közérzetedre. ne sajnáld magadtól 
az értékes összetevőket, amik növelhetik 
szervezeted védekezőképességét, nem 
mellesleg jó hatással lehetnek a lelkedre 
és ezáltal a hangulatodra. Karácsonyváró 
és újévi meglepetéseket hoztunk nektek. 

hoMoKtöViSVELő 
A homoktövis fogyasztása és szedése egyaránt jól jön a téli idő-
szakban, mivel növeli szervezetünk saját védekezésének haté-
konyságát. A homoktövis védi és erősíti az immunrendszert, gyulla-
dáscsökkentő hatású, magas C-vitamin-tartalma miatt pedig ideális 
megfázások kezelésénél. Amiből kevesebb található a szerveze-
tünkben, azt pótolja, kiegyenlíti, több mint 100 bioaktív anyagot tar-
talmaz! A homoktövisnek nagyon magas az E-vitamin-tartalma, védi 
a szervezetünket a szabadgyököktől, jótékony hatása van a bőrre. 
Szuper élelmiszer- és vitaminbomba! 
További információ: http://magyarhomoktovis.hu/

usda ÖKocímKe: már  
a SaNSiN öbLítőiN iS!
Garantáltan foszfát-, petrolkémiai 
származék-, színezőanyag-, és szil-
ikonmentes mosószert és öblítőt 
keresel? A Sansin mosógéljei mellett 
immár textilöblítői is büszkén viselik 
az USDA Certified Biobased, vagyis a 
„hitelesítetten bio-alapanyagú” pe-
csétet. Ez az embléma igazolja, hogy 
öko-, bio- és vegán formulával készült 
termékeikben kiemelkedően magas 
a „bio-based”, vagyis biológiailag 
lebomló, természetes eredetű ösz-
szetevők aránya. Ennek köszönhetően 
a Sansin segít Neked is csökkenteni 
ökológiai lábnyomod, hogy velük 
együtt óvhasd Földet.
Forrás és további információ: sansin.eu

Ialuset® Plus Krém 25 gr
Hámosító és fertőtlenítő hatású krém fertőzött 
és égett seb kezelésére (pl: égés, horzsolás, 
szúrt-, vágott seb, gyermek balesetek, kisállatok 
okozta sérülés, esztétikai beavatkozás után).
Könnyű, krém állaga miatt fájdalom mentesen 
a sebbe kenhető. Ezüst-szulfonamid tartalma 
megvédi a sebet a felülfertőződéstől, magas hi-
aluronsav tartalma támogatja a bőr természetes 
gyógyulási folyamatait. Nedvesen tartja a sebet, 
így az nem szárad ki, akár heg nélkül gyógyul.
Patikában kapható, EP kártyára megvásá-
rolható orvostechnikai eszköz.
További információ: www.ialuset.hu

a KocKázatoKról olVassa el  
a HasználatI Útmutatót, Vagy 
KÉrdEzzE MEg KEzELőorVoSát!
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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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KÖnyVajánló
Ki mondta, hogy a fogyókúra egyenlő a koplalással? 
Megfelelő receptekkel az ízletes ételekről nem, csak 
a plusz kilókról kell lemondanod. A Diétás receptek, 
izgalmas ízek című új receptkönyv bebizonyítja, 
hogy a diétás ételek is lehetnek őrülten finomak. A 
60 reggeli és ebéd között kezdőként és profi sza-
kácsként is megtalálhatod a kedvencedet, hiszen a 
különlegességek mellett olyan egyszerűen össze-
dobható, hétköznapi ételekre is mutat diétás verziót, 
amik egy apró csavarral, egy izgalmas fűszerezéssel 
máris kalanddá teszik a diétázást. 
Keresd a turbodieta.hu/szakacskonyv oldalon és a 
könyvesboltokban!

ÚJratöLthEtő SaMpoNoK
A vezető szépségápolási márkák újratölthető rendszert vezetnek be samponjaikhoz: új, 100 szá-
zalékban újrahasználható alumínium palackot, és újrahasznosítható utántöltő tasakot, amely 60 
százalékkal kevesebb műanyag felhasználásával készül (egy átlagos műanyag flakonnal millili-
terben összehasonlítva). Az újrahasználható alumíniumflakon és utántöltő bevezetése mérföldkő 
a hajápolási termékek piacán és több millió háztartásban ösztönzi a csomagolási hulladék csök-
kentését, újrafelhasználását és újrafeldolgozását.
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PSzICHé

intuitív  
életvitel

Fitnesz és életmód kapcsán 
hallhattunk már az intu-
itív étkezésről, mely irányzat 
eredeti célja az lenne, hogy 
szorosabbra fűzzük a kapcso-
latot önmagunkkal, így 
meghallva a testünk üzeneteit, 
illetve felismerve a reakcióink 
és cselekedeteink mögött álló 
motort.
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intuitív  
életvitel

Csurgó Krisztina személyi edző írása

Az intuíciót, amit szokás női megér-
zésnek is titulálni, de a köznyelvbe 
hetedik érzékként is beitta magát, 
valójában bárki meghívhatja 
az életébe. Az intuíció ugyanis 
egy befelé hallás-hallgatás, 
az egyensúly egyik végpontja, 
ahol nem csak kifelé élünk és 
érzékelünk, de befelé is meg-
tesszük ugyanezt. A ráérzések, 
megérzések, összefüggések ér-
zékelése, a belső csend és belső 
hang ismerete azok számára nem 
idegen, akik bátrak önmaguk fel-
fedezését illetően. Ezt a folyamatot, 
mely élethosszig tart, önismereti útnak és 
munkának is nevezhetjük. 
Az önismeret egy ponton túl mindenképp elvisz minket 
abba a birodalomba, ahol személyiség és lélek egyér-
telműen kettéválik és két eltérő síkot képviselve, tovább 
mélyül a hozzájuk kapcsolható ismeret.

Hogyan ébresszüK fel 
a bELSő ViLágUNKat?
Gyerekként fokozatosan tréningeznek minket érzelmileg, 
mentálisan és fizikailag is arra, hogy beilleszkedjünk az 
elképzelt „normálisba”. Ha vannak még emlékeink arról, 
hogy milyen volt gyerekként a belső életünk – még ha zak-
latott időszakba is kell visszatekinteni –, biztosan képesek 
leszünk megfogni egy-egy érzést vagy gondolatot, olyat, 
ami még akkor merült fel bennünk, amikor átlagosnak szá-
mított az, hogy magunkban beszélgetünk, dudorászunk, 
elképzelt játékokat játszunk. 
Ha nem megy a visszafelé tekintés, a jelenben is találhatunk 
ötleteket. Egy jó könyv, egy hatásos és jól rendezett film 
képes lehet ugyanis annyira beszippantani minket, hogy 
mindent kizárva akár hosszú percekig is egy buborékban lé-
tezzünk. Ezek az élmények persze nem a „fejből kibámulós” 
helyzetek. Arról van szó, amikor felélednek bennünk az ér-
zelmek és érzékek, amikor kiszínesedik a belső világ, életre 
kel odabent valami, amiről már rég megfeledkeztünk.

az IntuícIónK felrázása 
gyaKorlatIlag emléKezés
Emlékezés önmagunkra, emlékezés arra, hogy nem a 
bőrünk az utolsó réteg, mely leválaszt minket a világtól, 
hiszen a világ épp onnan kezdődik meg kifelé. Ha ezt képesek 
vagyunk jól elhelyezni a valóságunkban, akkor rájövünk, 
hogy a kifelé és befelé sokkal hatalmasabb távlatokat ölel 
fel, mint ahogyan azt a rohanásban élve konstatáljuk.
Kifelé a végtelen kozmosz, befelé pedig a személyiségen 

túl a lélek titokzatos világa vár ránk. Ha 
pedig eléggé mélyre értünk mindkét 

irányba, azt a nagyon meglepő 
dolgot is megtapasztalhatjuk, 

hogy ezek a dimenziók túl azon, 
hogy végtelenek, végül mégis 
kapcsolódnak.

HóKuszPóK 
és tudomány

Ahol a valódi jógafilozófia, 
kvantumfizika, nyugati pszi-

chológia tudománya, neurobi-
ológia összeér – mert összeér, még 

ha hihetetlennek tűnik is –, ott rejtőzik 
az igazság. Az igazság az ember valódi 

kvalitásairól és képességeiről. 
Az intuíció ráadásul nem is a leghihetetlenebb a pa-

lettán. Mondhatnám azt is, hogy az intuíció kezdőknek 
való fogalom, ha a manapság már csodásnak vélt képes-
ségeinket lajstromoljuk. Mégsem telepátiáról van szó vagy 
épp testen kívüli élményekről, csupán egy kiterjedtebb és 
élesebb érzékelésről.

s hogy miért olyan nehéz mégis helyet adni az 
életünkben ennek a tulajdonságnak? túl nagy 
a zaj. Kintről várjuk a megoldásokat, kifelé te-
kintünk szüntelen, másokra hagyatkozunk, nem 
hiszünk saját magunknak.

Ha csak egészen pici lépésenként is, de elkezdünk csen-
desedni, ismerkedni azzal, ami belülről jön, ami bent 
történik, olyan ajtókat leszünk képesek megnyitni, amelyek 
fokozatosan vezetnek el minket ahhoz a valakihez, akit már 
régóta nem hallottunk. Saját magunkhoz.
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Lippai roland coach,  
coaching szemléletű  
tanácsadó és  
hosszútávfutó írása

Akár családod van és meg kellett 
oldanod a „munka-gyerekek na-
vigálása–hogyan maradjak 
egészséges” témát, akár egyedül 
éltél, aminek szintén megvannak a 
speciális kihívásai, szembesülhettél a 
fizikai és a mentális korlátaiddal.

ne szégyenkezz: mindenkinek 
megvannak a maga korlátai, 
olykor átléphetetlen határai.
Azért írok erről, azért szembe-

sítelek a nyávogó macskával, hogy 
„felszabadítsalak” az instant és 
online világ kényszerítő hatása alól, 
ahol mindenki a tökéletes életet éli. 
Szabadnak lenni – érzelmileg és 
gondolatilag – fantasztikus dolog, 
mert így tudsz igazán önmagadhoz 
kapcsolódni és ez jelenti az egyik 
kulcsot a fejlődéshez is. A vírus-
járvány mindannyiunkról megmu-
tatott valamit; hogyan érint minket a 
stressz, hogyan kezeljük azt, vannak-
e megoldásaink, hogyan éljük meg a 
lassulást. Megmutatta azt is, hogy 
valójában milyenek az emberi kap-
csolataink. Egyáltalán: hogyan re-
agálunk egy olyan helyzetre, amire 
semmilyen ráhatásunk nincsen? 

Számos fontos kérdés, amire jó, ha 
tudjuk a saját válaszainkat. Nagyon 
bízom abban, hogy egy könnyebb 
időszak elé nézünk, de valójában 
nem tudhatjuk, mit is tartogat 
a jövő ebből a szempontból; a 
posztmodern korszak mindig is bi-
zonytalan volt, de a vírus mindezt 
négyzetre emelte. 

egyet tehetsz a bizakodáson 
kívül: számba veszed, hogy 
mely helyzetek okoztak 
számodra kihívásokat és 
azokra milyen válaszokat 
adtál. számba veszed a 
jó megoldásaidat – mert 
sok ilyen van! –, de nem 
hallgatod el magad elől azt 
sem, ha hibáztál.

 
Nincsen más út. Ha úgy érzed, hogy 
valahol fejlődnöd kell, akkor ne habozz, 
kezdj bele. Ezzel kívánok neked sok 
erőt, sok sikert és boldog életet!

Ha mélyebben is kíváncsi vagy a „mi-
értjeidre”, vagy csak szeretnél szintet 
ugrani, akkor keress bizalommal az 
inspiracioscoaching.hu oldalon. 

Nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy a mögöt-
tünk hagyott esztendő extrém kihívásokkal szem-
besítette a Föld minden lakóját. Sőt, akkor legyünk 
igazán őszinték: jómagam alapvetően szeretem 
macskának nevezni azt, aminek négy lába van 
és nyávog. Ha egy picit kilépünk a „minden reggel 
jógáztam és órákat meditáltam”-féle narratívából, 
akkor beszélhetünk komoly nehézségekről is. 



60 Vital magazin

PSzICHé

légy 
nyitott  
és őszinte, 
erősítsd 
meg 
magad!



61www.vitalmagazin.hu

E sorok írása közben jött a hír, hogy a koronavírus-járvány felívelése okán 
újabb komoly szigorításokat kell bevezetni, és azokkal a társadalomnak 
– az embereknek, a gazdaság szereplőinek egyaránt – újra szembe kell 
néznie. nem kérdés, hogy „helyzet van” – ahogyan ennek az évnek szinte 
minden napján.

Lippai roland coaching szemléletű tanácsadó,  
amatőr maratonista írása

Egyéni szinten csak annyit tehetünk, hogy a pánik 
minden formáját elkerülve, de mégis szigorúan be-
tartjuk a ránk vonatkozó előírásokat. Ne „higgyünk”, 
hanem „tudjunk” és legyünk következetesek, ami 
persze olykor konfliktusokkal járhat; például amikor 
a liftbe valaki maszk nélkül akar beszállni mellém, én 
tisztelettel megkérem, hogy vegye fel azt, ha nem 
teszi meg, akkor ő bizony kénytelen várni harminc má-
sodpercet a következő liftre. Számomra ezt jelenti a 
következetesség, s mielőtt ítélkezel, gondold végig a 
helyzetet magaddal a főszerepben. 

talán soha nem volt még olyan fontos az ön-
ismeret, a személyes felelősségvállalás, mint 
napjainkban és valószínűleg ez a jövőben 
sem lesz másképpen. 

Tedd félre az egódat és a dacos viselkedést, hiszen 
azok sem a megoldást, sem a biztonságot nem 
szolgálják. Ne félj attól az érzéstől, hogy (men-
tálisan) kifáradtál, biztos lehetsz benne, hogy a 
„minden nap újfajta kenyeret sütök otthon már 
reggel hatkor”-típusú emberek döntő többsége is 
erőforrásai végére ért, csupán az azzal való szem-
benézés marad el. 

ErőSítSd MEg Magad!
Vedd sorra, hogy mi működött nálad tavasszal, mitől 
érezted jól magad, mi töltött föl. Majd alaposan 
elemezd az új helyzetet, és amit tudsz, hozd át, a 
nem működő megoldások helyett keress újakat, és 
építsd be a mindennapjaidba. Nem kell nagy dolgokra 
gondolni, hiszen vannak, akiknek már egy őszinte 
és ítélkezésmentes beszélgetés is sokat segít. ön-
magadat – jobb esetben – csak te ismered igazán. 
Légy nyitott és őszinte önmagaddal és meglátod, 
számos akadályt könnyebben veszel majd. 

és a legfontosabb, ami sajnos társadalmunkban még 
mindig tabu: ha szükséges, kérj segítséget! Sok erőt 
és a legjobbakat kívánom neked!

HIRDETéS

segítségNyúJtás 
feLsőfoKoN

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

Dr. seszták sándor 
orvos-természetgyógyász, ortopéd-traumatológus

Telefon: 0620/255-3138  
E-mail: drsesztaksandor@gmail.com 
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Valószínűleg veletek is megesett már, hogy a karácsonyra 
vagy más alkalmakra kapott ajándék valamilyen ok miatt 
nem volt számotokra megfelelő és azt vagy vissza kellett 
vinni, vagy ahogyan tíz melegszendvicssütő esetében kilenc-
szer megtörténik, a szekrény mélyén végezte. 

ajándékozás: ne csak 
szívvel, lélekkel is!
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Lippai roland coaching  
szemléletű tanácsadó,  
amatőr maratonista írása

Vajon mennyi felesleges 
ketyere és mütyür, konyhai 
gép, póló és pulcsi rejtőzik 
az otthonodban amiatt, 
hogy kéretlen dolgokat 
kaptál ajándékba? Nézzük 
másképpen: te hányszor 
gondoltad, hogy „letudod 
valamivel” ezt az időszakot, 
nem figyelve sem a valódi 
személyes igényekre, sem a 
fenntarthatóságra?

Az emberiség jelentős része iszo-
nyatosan pazarló életmódot él, de 
a modern társadalmak különösen 
az ünnepi alkalmak során szaba-
dulnak el, már ami az esztelen és 
felesleges vásárlásokat, fogyasztást 
illeti. Csak halkan jegyzem meg: a 
szeretet és a tisztelet nem csak 
három napra „jár”, hanem az a jó, ha 
az esztendő minden napját kitölti. 

Az már egy ideje kitapintható trend, 
hogy nem feltétlenül a matéria vagy 
valamilyen eszköz – kivéve, ha az 
tényleg hasznos! – számít igazi 
ajándéknak, hanem sokkal inkább az 
élmény vagy akár „csak” az együttlét. 
Bizony, együtt lenni is lehet ajándék, 
még ha ez sokak számára inkább 
adottság, mint „ajándék”. 

a LEhEtőSÉgEK tárháza 
Végtelen, így néHány 
tIPPel segítünK
  ne ajándékozz kacatot és 
használhatatlan, szükségtelen 
dolgokat: biztos, hogy a meleg-
szendvicssütő a jó ajándék? Válassz 
olyat, amit te is szívesen kapnál: akár 
egy új kozmetikum, akár egy hasznos 
sporteszköz. De választhatsz vala-
milyen hasznos ruhadarabot vagy 
valamilyen egészséges élelmiszert, 
gasztro-különlegességet is.

  Használd a kezed: ma már 
szinte mindent meg lehet csinálni 
saját kezűleg is, számos ötletet 

találhatsz az interneten, ha éppen 
kifogytál belőlük. Sőt, az eszkö-
zökért, kreatív dobozokért sem 
kell a Holdra menned, mindent 
megtalálsz, megvehetsz egyben a 
kreatív boltokban. 

  az élmény mindenek felett: 
korunkban az élmény a király. Itt 
is elengedheted a fantáziád: meg-
lephetsz másokat egy versenyre 
való nevezéssel, egy belépővel va-
lamelyik szabadulószobába, de akár 
valamilyen tanfolyamra is befi-
zetheted a szeretteidet.

Egyébként még egy hasznos 
tippünk van, ha tényleg bizonytalan 
vagy az ajándékozást illetően és 
nem szeretnél lyukra futni. Be-
szélgess a másik emberrel, próbáld 
megismerni őt és kipuhatolni a 
vágyait. De konkrétan kérdezni 
sem szégyen: lehetséges, hogy 
egy olyan könyvre vágyik, amit 
magadtól sosem találnál ki. Nem 
mindig a meglepetés a lényeges, 
sokkal fontosabb, hogy gondoltunk 
egymásra. 
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#hírek
a járVányHelyzetben Is a családoKért a centerKe
Egyre hidegebbek a napok, sokan alacsony jövedelem mellett, vagy mun-
kájukat elvesztve, alultápláltan, nélkülözve kénytelenek élni. őszi–téli ruha-, 
cipő-, takaróadományokat osztanak, és közben gyűjtenek is a Centerke Ado-
mányozó Központban. Egy vastag takaró, meleg alsóruházat életmentő se-
gítség lehet az őszi időszakban. A Mátrix Közhasznú Alapítvány által mű-
ködtetett Centerke várja a támogatottak mellett a segítő felajánlókat is. 
Segítenél? Hozz be egy takarót vagy kabátot! Az évente tízezernél több 
kisgyermekes családot, időset, egyedülállót, rászorulót segítő támogató 
pont a lakossággal közösen segíti a nélkülözőket. Az adományozókat 
az alapítvány szeretetcsokival honorálja. A www.centerke.hu oldalon 
a jótékonysági központ nyitvatartási ideje megtalálható.

a csaPVíz a legszIgorÚbban  
ELLENőrzött ÉLELMiSzErÜNK 
Akik csapvizet isznak, azok közül 10-ből 9-en (88,1%) rendszeresen, min-
dennap ezt isszák – nagyon helyesen, hiszen nemcsak tiszta, egészséges, 
de kényelmes is, hiszen folyamatosan elérhető a lakásunkban, és még 
csomagolási hulladék sem keletkezik vele. Akik az átlagosnál magasabb 
arányban isznak csapvizet, azok a férfiak, a 65 éven felüli korosztály, a 
magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, a nagyobb településeken 
élők és azok, akik az átlagosnál jobb anyagi helyzetben vannak. 
„A tiszta ivóvíz a legértékesebb forrásaink egyike. Ezért veszünk részt 
aktívan abban a társadalmi szemléletformálásban, amelynek célja, 
hogy a természetes vízkör védelme mellett most a hazai települési 
vízgazdálkodás is figyelmet kapjon” – mondta Dr. Samu Andrea, a 
WWF Magyarország élő Folyók programjának szakértője. 
A projektről bővebb információ a www.maszesz.hu oldalon található.

a 100% tErMÉSzEtES MiNőSÉgű 
fÜStöLőK KEdVEzőEN hatNaK a 

lelKI és testI egészségünKre 
A valódi növényi alapanyagokból készült füstölők hasz-

nálata számos jótékony hatással bír: lelkileg, szellemileg és 
nem utolsósorban fizikailag is erősít, frissít és harmóniában 

tart. Segíti az ellazulást, javítja a koncentráció-képességet, 
kikapcsol. A füstölést használhatjuk a terek levegőjének meg-

tisztítására, felfrissítésére, illatosítására, sőt a mai világban 
igen népszerű, és sokan a légfertőtlenítés miatt keresik ezeket 

a termékeket. Imádkozáshoz, meditációhoz és elmélyüléshez is 
az egyik legkiválóbb választás. Kiegyensúlyozottság, teljesség, 

harmónia jellemzi, évezredek óta kapocsként működik az égi és 
a földi világ között. A Flora Sense valódi növényi füstölőszereket 

nyújt azoknak, akiknek számít a minőség, a biztos forrás és a meg-
bízhatóság. Teljes cikk: www.vitalmagazin.hu 
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a rIszPeKt Program a  
fIataloKnaK segít az onlIne térben 

A Cromo Alapítvány és a Victum Tanácsadó elindított egy közös-
ségépítő programot 2018. május 1-jétől, amely Magyarországon 

elsőként mutatja meg, hogy a 15-20 éves korosztály számára 
képes érdekes, sokakat megmozgató, felnőtteket is bevonó ta-

nulást, kampányt, sportrendezvényt, játéksorozatot szervezni a 
fiatalok által használt mobilalkalmazásokra épülve. Ez a #Riszpekt. 

A program célja olyan közösségi tér létrehozása és alkalmazása 
a tanulók számára, mely alkalmas a modern eszközökkel történő 

hasznos időtöltésre. Továbbá a mobiltelefon-használat tekintetében 
ne a klasszikus tiltó, hanem megengedő és hasznos használatra tanító 

szemléletmóddal találkozzanak a fiatalok.
Forrás és további információ: https://riszpekt.com

a tatabányaI gyár dolgozóI  
SzELfiKKEL gyűJtöttEK adoMáNyt  
a HelyI KórHáznaK 
A Bridgestone Tatabányánál már hagyománynak számít, 
hogy a mellrák elleni küzdelem hónapjában rózsaszínbe öl-
töztetik a gyárat, emellett pedig a dolgozók bevonásával 
a rendszeres mellrákszűrés és önvizsgálat fontosságát 
hangsúlyozzák. Idén a gyár aulájában kihelyezett, ró-
zsaszínre festett gumiabroncs került a kampány köz-
pontjába. A cél az volt, hogy a dolgozók szelfizzenek, 
fotózkodjanak vele, a Facebookon megosztott fotóikra 
pedig minél több lájkot és reakciót – és ezzel együtt 
adományt – gyűjtsenek két hét alatt. A Bridgestone 
minden egyes lájkért egy forintot ajánlott fel a 
Szent Borbála Kórháznak, így tornázták fel a mun-
kavállalók az összeget 600 ezer forint fölé, amit a 
Bridgestone 1,5 millió forintra egészített ki.
Forrás: Premier Hungary Communications Kft.

sPort coVId után: KocKázatos  
KIVIzsgálás nélKül ÚjraKezdenI 
A profi sportolók mellett az intenzíven sportoló amatőröknek is 
körültekintően kell újrakezdeniük a testedzést a COVID-19-ből 
való felgyógyulást követően. Még a tünetmentes lefolyású 
betegség esetén sem ajánlott a sportolás a pozitív teszt-
eredményt követő 3 hétben. Mielőtt a koronavírus-fertőzésen 
átesett amatőrök visszatérnének az edzéshez, legalább 3 
hétig pihenniük kell, és még panaszmentes esetekben is 
ajánlott kardiológiai kivizsgáláson részt venniük. A szak-
emberek szerint ugyanis a COVID–19-betegséggel ösz-
szefüggésben a szokásosnál nagyobb a különböző szív-
problémák kialakulásának kockázata, ezért a részletes 
– akár szív-MRI-t is magában foglaló – sportkardiológiai 
kivizsgálást követően fokozatos terhelés, pulzuskontroll 
mellett végzett alacsony intenzitású testedzés javasolt.
További információ:  www.wkc.hu
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