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A lig hiszem, hogy az utóbbi hónapokban lett volna több-

ször feltett kérdés, mint az, hogy mi is történik velünk? 

Mi ez az új, váratlan, ismeretlen veszély? El tudjuk-e ke-

rülni? Vegyük komolyan vagy ne? Fertőz vagy nem is annyira?

Ma így hallom, holnap azt mondják, itt erre számítok, ott az kö-

vetkezik be. Paradox dolog: csak a bizonytalanság biztos. Vagyis 

nincs lehetőségünk nem komolyan venni a helyzetet! De – ezt is 

sokan és sokszor mondogatjuk mostanság – minden jó valamire! 

A vészhelyzetben például sokkal gyorsabban megtanuljuk, mi az, 

amit tudunk tenni az egészségünk védelmében. Persze, hogy 

mostanság napi szinten eszembe jut jóatyám sokszor hangozta-

tott mondata: „Csak azt tudnám minél többekkel megértetni, 

hogy sokkal könnyebb az egészségünket megvédeni, mint a be-

tegségből felépülni.” Megvédeni magunkat, igen, ez a legegysze-

rűbb és legbiztosabb módszer. Tartsd be a szabályokat, moss 

kezet, fertőtleníts, viselj maszkot, azaz zárd el magadtól a vírust! 

És készülj fel arra is, ha mégis utolérne! Azaz, legyen a lehető 

legjobb formában az immunrendszered. Mintha Semmelweis és 

Béres József együtt tanítana minket.

Olvasóink magazinunkban sok jó tanácsot kapnak, fontos tud-

nivalókat, hasznos információkat és jó ötleteket is a testi és lelki 

egészség karbantartásához. Én hiszem, hogy győzhetünk, és 

egészen bizonyos, hogy odafi gyelve és együtt könnyebb!

Kedves Olvasóink!
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Nos, az összevetés egyáltalán 

nem alaptalan. Noha igencsak 

más korban éltek − Semmel-

weis (1818−1865), Béres (1920−2006) − 

és szakterületük is más volt, sorsuk-

ban, gondolkodásmódjukban számos 

téren fedezhető fel párhuzam. Például 

mindkettő más területen indult a nagy-

betűs életnek, mint amivel végül aztán 

világraszólót alkotott, és mindkettőjük 

életében fontos szerepet kaptak a nö-

vények. A legizgalmasabb közös neve-

ző persze az alapszemléletükben lel-

hető fel a leginkább: észrevették, 

meglátták a problémát, és a józan ész 

törvényei szerint keresték rá a megol-

dást, következetesen, eltéríthetetlenül. 

Mindketten racionális gondolkodók 

voltak, akik rendkívül modern szemlé-

lettel, addig ismeretlen, új vizekre 

eveztek. Felállították a diagnózist, és 

megadták a jó választ is. És közös ben-

nük az is – hiába, a történelem gyakran 

ismétli önmagát –, hogy bár felfedezé-

sük milliók életére hozott áldást, a kor 

véleményformálói mégis az előítéletek 

hálójába merevítették őket. Noha az 

alapvetéseik tiszták, érthetők voltak, a 

válaszaik a logika törvényét követték, és 

önmagáért beszéltek az eredményeik, 

elismerés helyett mégis megvetés és 

elutasítás fogadta munkásságukat. 

A szakma kiközösítette őket, eredmé-

nyeiket őrültségnek tartották. Csak ke-

serves küzdelmek, sok-sok áldozat és 

hosszú évek hoztak mindkettőjük szá-

mára megbecsülést. Béres József volt 

a szerencsésebb, ő megélte a sikert.

Különleges képesség, szárnyaló 

gondolkodás kell ahhoz, hogy a meglé-

vő ismeretek birtokában új utakat talál-

junk meg. A gondviselés olykor a meg-

felelő irányba terel, de minden kétség 

nélkül igazsága van Pasteurnek, mi-

szerint a szerencse csak a jól felkészült 

elmének kedvez. Ez a géniuszok világa. 

Miben gyökerezik e két nagyszerű ma-

gyar tudós zsenialitása? Szent-Györgyi 

Albert a feltalálói nagyságot így foglalta 

egyetlen mondatba: látni, amit minden-

ki lát, és gondolni, amit még senki sem 

gondolt. És az eredmény? Napjainkban 

mindkettőjük öröksége fontosabb és 

aktuálisabb, mint valaha volt.

Semmelweis 
és Béres

Mostanában többször emlegetik egymás mellett 

az anyák megmentőjeként világszerte ismert orvost, 

Semmelweis Ignácot és a még közeli múltban 

– az idén lenne 100 éves – köztünk élt, 

gyógyító cseppjeiről „elhíresült” Béres Józsefet.
SZÖVEG BÉRES KLÁRA, SZABÓ EMESE
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SEMMELWEIS AZ ANYÁKÉRT 
KÜZDÖTT
Semmelweis Ignác először jogásznak 

tanult, de 26 éves korában már orvos-

ként írta diplomamunkáját növényi té-

mában, és 29 éves, amikor korszakal-

kotó megfi gyeléseket tett. Szinte friss 

diplomával a zsebében fejtette meg a 

Bécsi Közkórház nagy rejtélyét: miért 

óriási a kismamák halandósága az in-

tézményben, és miért mutatnak a sta-

tisztikák sokkal jobb arányokat az ott-

honi szülések esetében. (Abban a 

korban közkórházban főleg a szegé-

nyek szültek, a jobb módban élők in-

kább hozzáértő bábák segítségével 

otthon hozták világra gyermekeiket.) 

Hogy mitől halt meg sok kismama egy 

simán lezajló, komplikációktól mentes 

szülést követően néhány nap múlva, 

azt teljes rejtély övezte, a kór okáról 

1847-ben még senki nem tudhatott. 

(Mayrhofer csak 1863-ban ismerte fel a 

gyermekágyi láz kórokozóját.) Akkor 

még senki nem gondolhatta, hogy mi-

lyen veszéllyel járhat, ha az orvosok a 

kórbonctani osztály és a szülészet kö-

zött kézmosás nélkül járnak, és egy-

egy boncolás után rögtön egy várandós 

nőt vizsgálnak meg. Semmelweis 

megfi gyelte a legapróbb részleteket – 

mikor lép fel a gyermekágyi láz, mikor 

nem –, elemezte a különbségeket, 

majd bevezette az orvosok számára 

kötelezően a klórmész-oldatos kézmo-

sást. Ennek hatására a gyermekágyi 

láz látványosan visszaszorult. Azt gon-

dolhatnánk, hogy a fi atal orvos egysze-

riben ünnepelt hőssé vált, azonban 

mégsem ez történt. Semmelweis hiába 

támasztotta alá érvekkel elméletét, hi-

ába igazolta számokkal az elért ered-

ményeket – a gyermekágyi láz miatti 

halálozási arányt 15-ről 1 százalék alá 

sikerült szorítania! –, a szakma elutasí-

totta, sőt ellene is fordult. Megtagadták 

az eredményeit, és szélhámosnak kiál-

tották ki. Hiába bizonyította állatkísér-

letekkel is elmélete helyességét, a 

szakma továbbra is szemellenzős ma-

radt. Semmelweis gondolata túl forra-

dalmi volt, túlságosan megelőzte a ko-

rát. Az orvostársadalom pedig egy-

másba kapaszkodva, vakon ragaszko-

dott az akkori magyarázathoz, misze-

rint a betegségeket a miazma, vagyis a 

rossz, elátkozott levegő okozza.

Semmelweis egyre kétségbeeset-

tebben küzdött az igazáért, ami aztán 

egy idő után sajnos megszállottságba 

és agresszivitásba csapott át. 1865-

ben beutalták a döblingi elmegyógyin-

tézetbe (ugyanitt halt meg öt évvel ko-

rábban Széchenyi István, a legnagyobb 

magyar). Két hét múlva halt meg, meg-

lehetősen homályos körülmények kö-

zött. Mindössze 47 éves volt. A temeté-

sén sem a családja, sem a kollégái nem 

voltak jelen. Csak évtizedekkel később 

kapta meg azt a tiszteletet és megbe-

csülést, amit korszakos felfedezése 

miatt vitathatatlanul megérdemelt. 

Nevét ma mindenütt tisztelik a világon, 

nálunk a legnagyobb orvosi egyetemet 

nevezték el róla, a módszer, a kéz fer-

tőtlenítésének fontossága, kézenfekvő 

és természetes tudássá vált.

BÉRES JÓZSEF AZ IGAZÁÉRT
KÜZDÖTT
Béres József kertészként kezdte a fel-

nőtt életét, megjárta a világháborút, 

bénult karral tért haza, aztán kilenc 

éven át az Állami Mezőgazdasági Gép-

állomás laboratóriumában dolgozott 

Kisvárdán. Őt is vonzotta a természet, a 

növény és állatvilág, és amikor már te-

hette – 41 évesen – jelentkezett az 

egyetemre, ahol agrármérnöknek ta-

nult. Diplomaszerzés után három évre 

agrobiológiából doktorált. A növények 

vírusos megbetegedéseinek tanulmá-

nyozása, a betegségek okainak kere-

sése, az egészséges és beteg növények 

összehasonlító vizsgálata, a környezet-

ben bekövetkező változások elemzése 

vezette őt a nyomelemek élettani sze-

repének felismeréséhez, és végül a nö-

vény-állat-ember láncolaton keresztül 

eljutott a betegségekkel szembeni el-

lenálló képesség, az immunrendszer 

fontosságának felismeréséhez, és a jó 

működés lehetőségének biztosításá-

hoz. 1972-ben 52 éves volt, mikorra ki-

fejlesztette a mára hungarikumnak 

számító, róla elnevezett cseppeket. 

Már-már azt érezte, végre révbe ért, 

pedig ekkor kezdődött el élete legne-

ságosan is ismertté lett ahhoz, hogy 

nemzetközi visszhang nélkül eltapos-

hatták volna. Így is hat évbe telt, mire a 

hatalom engedélyezte, hogy az állami 

gyógynövényes bolthálózat, a Herbária 

forgalmazhassa a szerét. Az agyon-

hallgatás azonban így is működött, és 

egy rendszerváltozás kellett ahhoz, 

hogy a Béres cseppek végre elindul-

hassanak a siker felé. 1989-ben lehető-

vé vált, hogy gyártására és forgalma-

zására megalakuljon a Béres Részvény-

társaság. Innen már egyenes út veze-

tett az elismerésig. Megindulhatott a 

törzskönyvezés folyamata, és végül – 

a megalkotástól ugyan 28 év múlt el 

− hivatalosan is gyógyszerré nyilvání-

tották a készítményt. Béres József ezt 

még megélhette, mint ahogy azt is, 

hogy kitüntették Széchenyi-díjjal, az 

ország legrangosabb tudományos el-

ismerésével, s hogy munkásságát 

Magyar Örökségnek fogadták.

AZ ÖRÖKSÉG
A modern orvostudomány rohamos 

fejlődése mellett már néhány évtized is 

messzi múltnak tűnhet, és az állandó 

újításban hajlamosak vagyunk elfeled-

kezni elődeink tanításairól. Pedig majd 

kétszáz évvel Semmelweis Ignác, és 

majd fél évszázaddal Béres József fel-

fedezései után azt jelenthetjük ki, hogy 

találmányaik és szellemi örökségük 

manapság még aktuálisabbak, mint 

valaha voltak. 

Alig pár hónapja még nem gondolhat-

ta senki, hogy hamarosan milyen jelen-

tős hangsúlyt kap életünkben az egész-

ségvédelem. Az ismeretlen járványtól 

való félelem a fi gyelem középpontjába 

terelte a kézmosás, a fertőtlenítés, az 

immunrendszer karbantartásának fon-

tosságát. Ám ennek nagyszerű hozadé-

ka van! A szükségszerűség rávezet min-

ket, hogy legyintés helyett kellően oda-

fi gyeljünk, és egészségtudatosak le-

gyünk. Néha bizony egy váratlan ese-

mény kell ahhoz, hogy rádöbbenjünk, 

milyen értékes és időtálló örökségek 

birtokában vagyunk, melyek ismerete, 

alkalmazása nem csupán önmagáért 

való dicsőség, hanem mindannyiunk jól 

felfogott egyéni érdeke is. 

KÜLÖNLEGES 
EMBEREK, 

KÜLÖNLEGES 
ALKALOM

A Magyar Egészségügy Napján 

1992 óta az egészségügyi dolgozók 

előtt tiszteleg az ország. Idén biz-

tos, hogy mindenki sokkal jobban 

érzi az ő munkájuk fontosságát és 

súlyát, mint bármikor korábban. 

Az idei megemlékezésen Semmel-

weis Ignác szülőházában (ma a ne-

vét viselő Orvostörténeti Múzeum-

nak ad otthont) két tudós, két 

elhivatott gyógyító leszármazottjai 

együtt emlékeztek elődeikre, a 

magyar egészségügy legendás 

alakjaira: dr. Hüttl Tivadar, Sem-

melweis Ignác ükunokája, a Város-

majori Szív- és Érgyógyászati Kli-

nika adjunktusa és ifj. dr. Béres 

József, a feltaláló fi a, a Béres 

Gyógyszergyár elnöke.

Ünnepi beszédükben tudós felme-

nőik életpályáját, azok hasonlósága-

it idézték fel: korukat megelőző tu-

dományos szemléletüket, az őket 

kinevető korabeli orvostársadalom-

mal, az előítéletekkel vívott szélma-

lomharcukat és megalkuvást nem 

ismerő kitartásukat. Különböző tu-

dományterületekről indultak, és 

mindketten örök értéket teremtő 

feltalálókká váltak az egészségügy-

ben. Felfedezéseik milliók egészsé-

gét, életminőségét befolyásolták és 

befolyásolják ma is.

hezebb időszaka. Semmelweishez ha-

sonlóan ellene is egyfajta boszorkány-

üldözés indult. A hetvenes évek 

diktatúrájában az egyéni gondolkozást 

nem tűrte a rendszer. Újat, mást gon-

dolni az elfogadottnál még a tudo-

mányban is lázadásnak számított. Elő-

ítéletek, érdektelenség, munkahelyi 

A végkifejlet azonban az ő esetében 

messze jobb, mint amilyen Semmel-

weisé volt. Ő nem volt magányos a küz-

delemben. Találmánya rövid idő alatt 

népszerűvé vált, az ország minden ré-

széről, de még a határon túlról is za-

rándokoltak hozzá a gyógyulni vágyók, 

és melléálltak a kor humanista művé-

Az ismeretlen járványtól való félelem 
a fi gyelem középpontjába terelte a kéz-

mosás, a fertőtlenítés, az immunrendszer 
karbantartásának fontosságát.

féltékenység… Béres Józsefet börtön-

nel fenyegették, kuruzslás vádjával 

bűnvádi eljárás indult ellene.

szei, írók, költők, sportolók, fi lmesek, 

és még néhány orvos és jószándékú 

politikus is. Személye hamarosan túl-
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KÖSZÖNJÜK KITARTÁSÁT, 
ÉS MEGERŐSÍTJÜK, HOGY 
CÉLBA ÉRT 
Orvostanhallgató lehettem, amikor a 

neve először fölmerült. Egy férfi , aki 

valami csodaszert kotyvaszt boszor-

kánykonyhájában, és el akarja hitetni, 

hogy keverékével sok betegséget meg-

gyógyít…

Akkor, átitatva a nagy tudományos-

sággal, kétkedtünk. Akkoriban sokan 

foglalkoztak gyógy-tényezők előállítá-

sával: Márkus csontjavító port kevert, 

Bánffy csoda hajszeszével próbálko-

zott, mások más csodákat ígértek.

Béres József nem ígérgetett, csak la-

boratóriumában kísérletezett; nem vi-

lágvégi csodakivonatokra hivatkozott, 

csak a szervezet természetes anyagait 

fi gyelte, a természetes elemek hatását 

vizsgálta és a leghatásosabb elemeket 

anyagcseréhez, és ha valamilyen okból 

lecsökken a mennyiségük, akkor pótol-

ni kell őket, mert a védekező rendsze-

rünk e nélkül nem fog hathatósan mű-

ködni.

Igazában megkérdőjeleztük a hatá-

sát, de azért a Béres cseppeket oda-

csempésztük nagymamánk gyógy-

szerei mellé, és a betegeknek is azt 

mondtuk, érdemes a többi gyógyszer 

mellett a Béres Cseppet is alkalmazni.

Béres úr tovább tüs-

ténkedett, itt-ott javí-

tott az összetételen, 

fellépése mindig sze-

rény volt, igazi komoly 

kutatóhoz méltó. 

Talán ez a szerény-

ség is hozzájárult, 

hogy hébe-korba, 

egy-egy nehéz infl u-

enzában kezdtük mi is 

szedni. 

Bajt nem okozott, 

és egyre többen es-

küdtek rá, hogy ez se-

gítette ki őket. Immár 

mi is a komoly gyógyí-

tót láttuk Béres úr-

ban, aki megbízható, 

szavahihető és szor-

galmas. Segíteni 

akar. Védi az igazát, 

mert hisz benne. Ez 

azért nagy szó: a tisz-

tesség bizonyítéka.

És ahogy múltak az évek, a Béres 

Csepp egyre jobban terjedt, már egyi-

künk se mondta, hogy sarlatánság. Vé-

giggondoltuk, és kezdtünk igazat adni 

elméletének, hogy az immunrendszer 

megtámogatása révén valóban hatá-

sos lehet. Nem, mint csodaszer, hanem 

mint megbízható segítő, amely a hiány 

pótlása révén hat.

Béres József úr, bocsássa meg, hogy 

kezdetben elkapott minket, fi atal orvo-

sokat a nagytudományos kétkedés, az 

okoskodás. Ma már lelkiismeretünkkel 

békében ajánljuk betegeinknek a Béres 

cseppeket, és szedjük magunk is, im-

már nem titokban. Ott van az asztalon, 

hogy reggel és este érte nyúljunk, és 

leszámoljuk a húsz cseppet.

És úgy tekintünk Önre, mint a gon-

dolkodó, szorgalmas egészségügyi ku-

tatóra, akiben megvolt a meggyőződés, 

a hit, hogy fontos dologba ássa be ma-

gát, és hogy egyetlen bizonytalan lé-

pést se tesz, inkább csak kísérletezik, 

próbálkozik és ered-

ményt ér el. Igazában 

ma nemcsak a kis 

üvegcsék tartalmát 

fogadtuk el és hasz-

náljuk, hanem Önt 

mintaképként emle-

getjük hallgatóink és 

minden fi atal felé, 

mint az egyszerű, be-

csületes, gondolkodó 

embert, aki képes 

volt föláldozni idejét 

és erejét, hogy javít-

son a betegek sor-

sán. Nem egy világhí-

res, óriás gyár 

fejlesztési osztályán 

pepecselt új kémiai 

szerkezeten, hanem 

kis laborjában töltöt-

te idejét, és nem riadt 

vissza, ha egy kísér-

let nem sikerült, ko-

nokul és meggyőző-

déssel gyötörte magát, hogy célhoz 

érjen.

 Béres József úr, köszönjük a kitartá-

sát, és megerősítjük, hogy célba ért. 

A gondolat, a TETT nem halványult el. 

Gyerekei átvették a hitet, kezükbe kap-

ták a munkát, és mára a szerény, kis 

műhely hatalmas, értékes üzemmé 

vált, a megbízhatóság fénye vibrál az 

üzem fölött, és egyre szélesedik a pa-

letta. Megnyugtatom, hogy a szellem 

se változott: ami onnan kikerül, abban 

nincs humbug, nincs bizonytalanság. 

Az id. dr. Béres József születésének 100. évfordulójára kiírt pályázatra nagyon sok érdekes 

és értékes visszaemlékezés érkezett. Közülük való az alábbi írás, mely kétségtelenül a legkiemelkedőbbek 

közé tartozik – szép szavú vallomás és egyfajta korrajz is Béres József munkásságának egykori 

és mai megítéléséről. Mint később kiderült, egy belgyógyász professzor vetette papírra, aki őszintén 

és személyes hitelességgel vall arról, hogy a világvégi agrármérnök „gyanús” tevékenysége felett érzett 

kételyeik miként váltak tiszta szívű, őszinte megbecsüléssé.

vegyítette; azt vizsgálta, melyik, hogy 

hat sejtekre, szervekre, állapotokra.

Akkoriban leginkább a nagy cégek 

kémiai vegyületeit fi gyeltük, tanultuk a 

gyógyszertant, és klinikai munkánk 

első idejében ellestük, mit, milyen 

esetben kell alkalmazni. Csak azon 

mosolyogtunk, amikor a „tanár úr” 

„eredeti Bayer Aspyrint” emelt magas-

ba, mint non plus ultrát, mi pedig adtuk 

a magyar Kalmopyrint, épp olyan jó 

eredménnyel. 

Csak évtizedekkel később derült ki, 

hogy az acetilszalicilsav valóban sok 

mindenre képes, még a véralvadásra is 

jótékonyan hat.

Béres úr szorgalmasan dolgozott, 

nemsokára kihozta a cseppjeit. Becsü-

letes volt, nem ígért csoda-gyógyulá-

sokat csak (csak?) azt, hogy ezek az 

alapelemek szükségesek a normális 

H A N K I S S  J Á N O S

Béres József, 
az álmodozó 

alkotó

A megbízhatóságot hozzák magukkal 

az új meg új szerek, hiányt pótló készít-

mények, immár részei az emberi sor-

sért harcba szálló gyógyszereknek.

Nem a legszebb emlékezés valaki-

ről, hogy CÉLBA ÉRT?!

Az álom valósággá vált. Értékes va-

lósággá. 

Ma már 
lelkiismeretünkkel 
békében ajánljuk 

betegeinknek a 
Béres cseppeket, 

és szedjük 
magunk is, 

immár 
nem titokban. 

2020-ban emlékezünk a magyar 

tudománytörténet kiemelkedő 

alakjának, id. dr. Béres József 

születésének 100. évfordulójára. 

A feltaláló már nincs köztünk, de 

még vannak, akik közelebbről, 

személyesen is ismerhették őt. 

A centenáriumi jubileum jó alkal-

mat kínált arra, hogy őket meg-

szólítsuk, s arra kérjük, hogy 

idézzék fel mindannyiunk számá-

ra a vele kapcsolatos személyes 

emlékeiket. A pályázatra közel 

200 pályamű érkezett, melyekből 

hitelesen, olykor meghatóan, né-

hol megrendítően bontakozik ki 

Béres József élete, személyisége, 

és közelebbről is megismerhet-

jük belőlük a zseniális, konok ku-

tató mellett a hétköznapok tiszta 

szívű, mélyen érző embertét is. 

Az írásokból Béres Klára ünnepi 

emlékkönyvet szerkesztett, mely 

még a jubileumi esztendőben ki-

adásra került.

A „Béres József, az álmodozó alkotó” 

című írás szerzője, Hankiss János elis-

mert szakember: belgyógyász főorvos, 

professzor, címzetes egyetemi tanár, 

dolgozott a Debreceni Orvostudományi 

Egyetem I. számú Belklinikáján, vala-

mint a győri és a szombathelyi kórhá-

zakban. Tudományos közleményei 

nemzetközi szakfolyóiratokban jelen-

tek meg. Írásszeretetét otthonról hoz-

ta, édesapja, id. Hankiss János és test-

vére, Elemér is elismert irodalomtör-

ténészek voltak.
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EGÉSZSÉGÜNK

Testünket elképesztően sokféle 

sejt alkotja, mindegyiknek helye 

és feladata van a szervezet 

egészséges működése során. Az im-

munrendszerünk is többféle sejtből, 

szövetből, illetve szervből áll, amelyek 

legfontosabb feladata, hogy megvédjék 

szervezetünket a számára idegen és 

káros anyagoktól, mint például a kór-

okozó baktériumoktól és vírusoktól. 

Az immunrendszer működése alapve-

tően abban rejlik, hogy a szervezetünk-

be bekerülő kórokozókat az immun-

rendszer bizonyos sejtjei felismerik, 

majd pedig ezt követően a lehető leg-

gyorsabban hatástalanítják.

Immunrendszerünk egy rendkívül komplex hálózat, amelynek minden része azon dolgozik, 

hogy szervezetünk védekezni tudjon a kórokozókkal szemben. Mi kell ahhoz, hogy ez a kényesen felépített 

rendszer jól működjön?  SZÖVEG SZABÓ EMESE, PILLING RÓBERT

leggyorsabban, még a komolyabb fer-

tőzés kialakulása előtt megpróbálják 

semlegesíteni azokat.

AZ IMMUNRENDSZER 
ÜZEMANYAGA
Az immunrendszer bonyolult, kifi no-

mult működése a tápanyagok mind-

egyikét igényli, azaz védelmi rendsze-

rünknek szüksége van energiát 

biztosító fehérjékre, szénhidrátokra és 

zsírokra, vitaminokra, ásványi anya-

gokra és nyomelemekre is. Nagyon 

fontos ezeknek nem csak a mennyisé-

ge, hanem az egyensúlya is. Elméletileg 

a kiegyensúlyozott, vegyes és változa-

tos táplálkozással biztosítható az im-

munrendszerünk számára szükséges 

tápanyagok legtöbbje. Azonban ezt a 

gyakorlatban elérni ma már sajnos 

sokkal nehezebb, mint mondjuk néhány 

évtizeddel ezelőtt. Elsőre ez nagyon 

furcsának tűnhet, hiszen a boltok polcai 

tele vannak, jobbnál-jobb élelmiszerek 

kínálják magukat, és télen is vásárolha-

tunk friss zöldségeket és gyümölcsö-

ket. A titok, mint oly sokszor, most is a 

részletekben rejlik – épp úgy, ahogy ko-

rábban Béres József kutatásainál.

 

MENNYISÉG ÉS MINŐSÉG
Mennyiségi éhezésnek nevezik azt, 

amikor valaki nem jut elegendő éle-

lemhez. Ez leginkább a fejletlen vagy a 

fejlődő országokban van jelen, de a 

mélyszegénységben élőknél még ma is 

bárhol előfordulhat.

Hazánkban a vonatkozó kutatások 

szerint inkább csökkentenünk kellene 

a bevitt kalóriák számát, de a táplálko-

zással foglalkozó szakértők sokszor 

hívják fel a fi gyelmünket arra, hogy a 

minőségi éhezés viszont nálunk is jelen 

van, és akár társadalmi szintű problé-

mákat okozhat.

A minőségi éhezés során egyes lét-

fontosságú tápanyagból – vitaminokból, 

ásványi anyagokból, nyomelemekből – 

a szükségesnél kevesebbhez jut a szer-

vezetünk, esetleg a táplálkozásunkban 

van olyan hiba, amely miatt nem hasz-

nosulnak megfelelő mértékben. A leg-

több esetben azonban mégsem táplál-

kozási hibát találunk a minőségi éhezés 

hátterében, hanem azt, hogy az élelmi-

szerek, különösen a zöldségek és gyü-

mölcsök tápanyagtartalma megválto-

zott, a néhány évtizeddel ezelőttihez 

képest jelentősen csökkent.

Már hozzászoktunk, hogy bármikor 

van friss sárgarépa, burgonya, alma 

vagy éppen paprika a zöldségespulto-

kon. Ám a hazai szezonon kívül ezek kül-

Támogassuk 
immunrendszerünket!

Az immunrendszer sejtes elemei a 

vér- és nyirokkeringéssel a test min-

den részébe eljutnak, megtalálhatók 

mindenütt, ahol szervezetünk a külvi-

lággal érintkezik a táplálék vagy a leve-

gő révén. Csoportosulásokat alkotnak 

a szájban, légutakban, a bélcsatorna 

falában és a bőrben is, és azonnal el-

pusztíthatnak bármilyen kórokozót, 

ami ezen az úton át kerül be a szerve-

zetünkbe. Ez a folyamat a velünk szüle-

tett vagy öröklött immunitás eredmé-

nyeképpen jön létre. 

A szerzett vagy más néven adaptív 

immunitás – ezen az elven működnek a 

védőoltások is – az életünk során foko-

zatosan alakul ki, és a sejtek egy spe-

ciális csoportjához (B- és T-limfociták) 

kötött. Bizonyos esetekben a kóroko-

zók átjutnak a szervezet elsődleges 

védvonalán, fertőzést okoznak, ekkor 

a sejtek azonosítják és elpusztítják eze-

ket a kórokozókat. 

Ezzel egyidejűleg képesek a kóroko-

zók speciális összetevőit is megjegyez-

ni, és ezt az információt hosszabb távon 

„elraktározni”. Egy esetleges újabb 

fertőzés alkalmával a sejtek felismerik 

azokat a kórokozókat, amelyekkel ko-

rábban már találkoztak, és egy komp-

lex folyamat révén működésbe hoznak 

olyan más sejteket, melyek a lehető 

ökológiai lábnyomát, hanem sokkal ala-

csonyabb tápanyagtartalmat is jelent.

Rendben, akkor vegyünk hazai és 

szezonális terméket! Ez sokkal jobb 

megoldás, és mindenkit biztatunk is 

erre. Azonban jó tudni, hogy hazánk 

sem vonhatja ki magát a globális mező-

gazdasági trendek alól: az elmúlt évti-

zedekben növekedett a termésátlag és 

ezzel együtt természetesen a felhasz-

nált kemikáliák – műtrágya, növény-

védő szerek – mennyisége is. Ez pedig 

azzal járt, hogy mikroelem-tartalmuk 

csökkent: dr. Márai Géza, a Szent Ist-

ván Egyetem nyugalmazott kutatója 

szerint az ezredfordulóig eltelt ötven év 

alatt hazánk területének mintegy hat-

van százalékán a talaj kalciumban, 

magnéziumban, vasban és más mikro-

elemek tekintetében is hiányossá vált. 

Ez pedig az itt termő zöldségek, gyü-

mölcsök beltartalmán is észrevehető, 

kimutathatóan kevesebb lett bennük az 

immunrendszerünk egészsége szem-

pontjából is oly fontos mikroelemek 

mennyisége.

EGY VILÁGRASZÓLÓ 
FELFEDEZÉS – A TITOK
Dr. Béres József már munkássága ele-

jén felfi gyelt arra, hogy mennyire meg-

határozza a növények egészségét a ta-

laj összetétele. 

Ugyanaz a növény jól fejlődik és el-

lenáll a betegségeknek, ha megfelelő 

ásványianyag-ellátottságú földben nö-

vekszik, és megbetegszik, ha bizonyos 

EZÉRT FONTOS A HELYES KÉZMOSÁS

Bár az immunrendszerünk sok fertőzést képes kivédeni, nekünk is mindent meg 

kell tennünk azért, hogy segítsük munkáját. Ennek egyik legegyszerűbb eszköze a 

rendszeres és alapos, szappanos kézmosás, ami csökkenti annak esélyét, hogy 

kórokozó kerüljön a szervezetünkbe. Elengedhetetlen, hogy a művelet legalább 

húsz másodpercig tartson, és ne feledkezzünk meg az ujjközök alapos átmosásá-

ról sem. Hazaérkezés után célszerű úgy kezet mosni, hogy a gyűrűinket is levesz-

szük, azok alatt ugyanis megtelepedhetnek a kórokozók.

földről, nem ritkán más kontinensről 

érkeznek hozzánk. Azért, hogy pont ak-

kor legyenek érettek, amikor a boltok 

polcaira kerülnek, éretlenül kerülnek 

ládákba, és vegyszerekkel kezelve hosz-

szú ideig utaznak. Ez nemcsak terheli a 

környezetet, és növeli a kereskedelem 

„Csak azt 
tudnám minél 

többekkel megértetni: 
sokkal könnyebb 
az egészségünket 

megvédeni, 
mint betegségből 

felépülni.”



Idén különösen nagy hangsúlyt kapott 

ez a segítség – mely a Béres életében 

évtizedes hagyománnyal bíró rendsze-

res támogatási forma – hiszen a koro-

navírus okozta válsághelyzet idején 

nagyon sokan kerültek nehéz helyzet-

be.   A Béres Részvénytársaság a meg-

alakulásától kezdve adományaival és 

támogatásaival mindig jelen van ott, 

ahol szükség mutatkozik a segítségé-

re, és ez idén sem volt másképp. Hatal-

mas segítséget jelentett, hogy tavasz-

szal több ütemben, összesen 48 ezer 

Béres Cseppet adományoztak, több 

mint 63 millió forint értékben a szük-

ségben lévőknek. Közvet-

lenül 8250 üveget juttattak 

el különféle egészségügyi 

intézményekbe és idősott-

honokba, közvetve pedig 

csaknem 40 ezer üveg ért 

célba. 25 ezer üvegnyi Bé-

res Cseppet a Nemzeti Hu-

manitárius Koordinációs 

Tanács juttatott el idősek-

hez és egészségügyi dol-

gozókhoz.

Soltész Miklóst, a Minisz-

terelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős ál-

lamtitkárát, a Nemzeti Humanitárius 

Koordinációs Tanács elnökét kérdez-

tük a támogatások lebonyolításáról és 

a szerzett tapasztalatokról.

„Amikor a kormány veszélyhelyzetet 

hirdet, a hat legnagyobb hazai karitatív 

szervezetet tömörítő Karitatív Tanács 

átalakul Nemzeti Humanitárius Koor-

dinációs Tanáccsá (NHKT), a munkába 

pedig bekapcsolódik a belügyminiszté-

rium, a katasztrófavédelem és az EMMI 

szociális államtitkársága is. Az érkező 

adományokat – köztük céges felajánlá-

sokat – az NHKT tagjai osztják el a fel-

ajánlók szándéka, illetve a karitatív 

szervezetek, szociális partnerek és a 

katasztrófavédelem ajánlásai alapján 

– mondta Soltész Miklós államtitkár. – 

Így történt ez most tavasszal is. Hála 

Istennek, sok olyan partnerrel dolgoz-

hattunk, akikkel eddig is jó kapcsolatot 

ápoltunk, de a koronavírus miatti ve-

szélyhelyzetben még inkább előtérbe 

került a társadalmunkért érzett fele-

lősségük és jószándékuk. Ilyen volt a 

Béres is, akikhez régi, jó 

kapcsolat fűz minket. 

A vállalat mentalitása 

nagyon emberséges, a ko-

ronavírus-járvány hazai 

megjelenését követően 

azonnal felajánlották a se-

gítségüket. Adományukat 

első körben állami és egy-

házi fenntartású idős- és 

szociális otthonokba, illet-

ve az egészségügy frontvo-

nalában működő kórházak 

dolgozóihoz juttattuk el. 

A 15 ezer Béres Cseppet a hat karitatív 

szervezet vitte el az érintett intézmé-

nyekbe országszerte. A második kör-

ben 10 ezer üveget osztottak szét: 7500 

üveg a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság intézményeibe került az 

összes megyében és Budapesten, 2500 

üveg pedig a kárpátaljai magyarokhoz. 

Felemelő találkozásokban és tapasz-

talatokban volt részünk a veszélyhely-

zet során. Olyan felajánló is volt, aki el-

mondta, hogy a cseppek átadásáról 

szóló riport adta az ötletet neki is a tá-

mogatáshoz, és ennek hatására aján-

lott fel egy kamionnyi fertőtlenítőszert. 

A jó példa tehát ezúttal is ragadós volt 

– köszönet ezért is a Béresnek!” 

Segítség a frontvonalban
Az immunrendszerünk állapota alapvetően összefügg az egészségünkkel, 

ezért a támogatásáról sosem szabad megfeledkeznünk. 

Ebben nyújtottak hathatós segítséget tavasszal, a leginkább rászorulóknak eljuttatott 

Béres Csepp adományok. SZÖVEG SZABÓ EMESE

SOLTÉSZ MIKLÓS
ÁLLAMTITKÁR
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létfontosságú elemeket, és megőriz-

zük ezek egyensúlyát.

A MEGELŐZÉS FONTOSSÁGA
Szervezetünk bonyolult egyensúlyok 

tökéletes rendszere, ám mint minden 

összetett rendszer, nagyon érzékeny a 

környezetére. A mai kor emberét saj-

Béres Csepp Forte, az eddigi legerősebb Béres Csepp!*
Ne feledje: reggel 20 csepp, este 20 csepp**! 

*Emelt cink- és vastartalom a Béres Csepp, a Béres Csepp Extra és a Béres Csepp Plusz 

belsőleges oldatos cseppekhez képest. 

(**40 kg testsúly felett nyomelemhiány megelőzésére.)

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ ROBORÁLÓ GYÓGYSZER.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL 

A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

■ A BÉRES AJÁNLJA

célba. 25 

res Csepp

manitárius

Tanács jut

hez és eg

gozókhoz.

Soltész M

terelnöksé
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Koordinác

tük a támo

a szerzett

„Amikor

hirdet, a h
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dinációs T

pedig beka

Béres Csepp!*

 Béres Csepp Plusz 

nyomelemek hiányoznak az éltető kö-

zegből. Rengeteg kísérlettel növényi és 

állati szervezetekben egyaránt sikerült 

mindezt bizonyítania, melyek végül el-

vezették az ember anyagcserefolya-

matainak és immunrendszerének ta-

nulmányozásáig, ahol hasonló követ-

keztetésekre jutott. 

a talaj és a növények tápanyagokban 

való elszegényedését, de még a stresszt 

is. Ha immunrendszerünk meggyen-

gül, nem lesz képes ellenállni a kór-

okozók támadásának sem.

Béres József egész munkássága so-

rán alapvető igazságokra akarta fel-

hívni mindenki fi gyelmét, amelyek 

a mai korban éppolyan aktuálisak, mint 

akkor voltak, sőt ma talán még inkább 

azok. Immunrendszerünket folyama-

tosan karban kell tartanunk, ellátni 

a számára fontos tápanyagokkal, mak-

ro- és mikroelemekkel, vitaminokkal, 

mert így elejét vehetjük a betegségek 

kialakulásának, megelőzhetjük, hogy 

a kórokozók legyűrjék szervezetünket.

Pontosan úgy, ahogy ő is mondta: 

„Csak azt tudnám minél többekkel 

megértetni: sokkal könnyebb az egész-

ségünket megvédeni, mint betegség-

ből felépülni.” 

Egészség-
pénztári 

számlára is!

Tehát ha jól működik az immunrend-

szerünk, képes megbirkózni a szerve-

zetünket támadó kórokozókkal, és ki-

sebb valószínűséggel betegszünk meg. 

Ehhez az is szükséges, hogy biztosít-

suk számára a megfelelő mennyiségű 

nos számos olyan hatás éri, amely ezt 

az egyensúlyt folyamatosan és egyre 

növekvő mértékben megbontani igyek-

szik: ide sorolhatjuk a környezetszeny-

nyezést, a kemikáliák, műtrágyák, mes-

terséges anyagok használatát, ezáltal 

Az élelmiszerek tápanyagtartalma 
megváltozott, a néhány évtizeddel ezelőttihez 

képest jelentősen csökkent.



1 A D-vitamin klasszikus értelemben 

nem számít vitaminnak, mert megfelelő 

körülmények között a szervezetünk is 

képes előállítani, és a modern tudomány 

a szervezetben betöltött funkciói alapján 

inkább már a hormonok közé sorolja. 

2 Élelmiszereinkben kétféle D-vitamin 

található: a D
2
-vitamin (ergokalciferol) 

főleg gombákban, a D
3
-vitamin (kole-

kalciferol) pedig állati eredetű ételek-

ben van jelen. Ez utóbbi keletkezik nap-

fény hatására a bőrünkben. 

3 A jó D-vitamin-ellátottság érdekében 

fontos, hogy napfény érje a bőrünket. 

Ehhez a hazai orvosi konszenzus alap-

ján naponta legalább 15 perces, az arcot 

és a fedetlen végtagokat érő napsütés 

szükséges. Ez azonban az őszi-téli idő-

szakban meglehetősen nehezen kivite-

lezhető. Hazánkban márciustól októbe-

rig alacsony a beeső fény, és a hideg 

évszakban amúgy is sokkal kevesebbet 

tartózkodunk a szabadban, főleg nem 

fedetlen bőrfelületekkel. A felmérések 

szerint tél végére a lakosság több mint 

90 százalékának alacsony a D-vitamin-

szintje. A szoláriumok UV-sugárzása 

nem pótolja a napfényt!

4 A hiányzó D-vitamint bizonyos éte-

lekkel – legalább részben – bevihetjük 

a szervezetünkbe. Az általában nem 

kedvelt csukamájolaj (halmájolaj) mel-

lett a lazac, a csirke- és a marhamáj, a 

tojássárgája, valamint a tej és a tejter-

mékek, például a tejszín vagy a sajtok 

tartalmaznak említésre méltó mennyi-

ségű D-vitamint. Azonban még ez is 

kevés  a szervezetünk igényének kielé-

gítéséhez.

5 A megfelelő D-vitamin-bevitel azon-

ban elengedhetetlen ahhoz, hogy a 

szervezetünk egészséges működését 

fenntartsuk. Ha nem napozunk eleget, 

és a táplálkozásunk sem kielégítő, ak-

kor kiegészítésre van szükségünk. 

A D-vitamin ugyanis szerepet játszik 

például a sejtek osztódásában, az 

egészséges csontozat és fogak fenntar-

tásában, de az immunrendszer megfe-

lelő működését is segíti. Szükség van rá 

a kalcium és a foszfor normál felszívó-

dásához, valamint hasznosulásához is, 

így a vér normál kalciumszintjének 

fenntartásához is hozzájárul. Sőt, nem 

utolsósorban azért is fontos, mert az iz-

mok funkcióinak normál működésében 

is szerepe van. 

Ha fi lmként jelenítenénk meg szervezetünk működését, egész biztos, 

hogy a D-vitamin lenne a történet egyik kulcsszereplője. Egyrészt 

azért, mert szinte minden szervünkben jelen van, másrészt azért, mert 

a testünkben zajló folyamatok sokaságához nélkülözhetetlen. 

SZÖVEG PILLING RÓBERT
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, 

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

AKÁR            MEGTAKARÍTÁS

A 120 DB-OS KISZERELÉSSEL!*
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*Az Actival Extra filmtabletta 120 db-os kiszerelés egységára a 30 db-os kiszerelés egységárához képest, és az Actival Senior Plusz

filmtabletta 120 db-os kiszerelés egységára a 30 db-os kiszerelés egységárához képest. 

Forrás: IQVIA Pharmatrend 06/2020 országos adatok, Price AVG CU Transaction, Price AVG Transaction.

Az Actival Extra filmtabletta és az  Actival Senior Plusz filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszerek.

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.

www.beres.hu

40%

4 HAVI
ADAG

■ A BÉRES AJÁNLJA

Az élelmiszereinkben nagyon kevés 

D-vitamin található, ezért mond-

juk azt, hogy a megfelelő D-vitamin-

ellátottság nem étrendi kérdés. 

Az Európai Élelmiszerbiztonsági 

Hatóság (EFSA) által meghatározott 

megfelelő beviteli értéket fi gyelem-

be véve, a normál, vegyes étrenddel 

a szükséglet mindössze 

13 százaléka 
jut a szervezetbe. 

Tények a D-vitaminról

NEM AZ ÉTRENDEN 
MÚLIK

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, 

VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

jut a szervezetbe.

A Nap ihlette D-vitamin
A Béres Vita-D

3
 FORTE 3200 NE tabletta magas, 3200 NE D

3
-vitamin-tartalmú 

készítmény, amelyből napi 1/2- 1 tabletta elegendő. A D-vitamin hozzájárul az egész-

séges csontozat, fogazat és izomfunkció fenntartásához, emellett szerepet játszik 

az immunrendszer megfelelő működésében is. A Béres Vita-D
3
 készítményekben 

a D-vitamin MicroProtected-D
3
 formula formájában van jelen. A MicroProtected-D

3
 

formula egy speciális védőmátrixba ágyazott, mikrokapszulázott és olajban oldott 

D
3
-vitamin a kiváló stabilitásért és felszívódásért.
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egészségesen
Négy fal között is

D-vitamin, kalcium és a magnézium is 

szükséges, a pajzsmirigyhormonok 

képződésében pedig a szelénnek van 

fontos szerepe. A C- és az E-vitamin, 

valamint a cink hatékony antioxidán-

sokként védenek a szabad gyökök ká-

ros hatásai ellen. A vas pedig számos 

enzim működéséhez nélkülözhetetlen.

TELJES EGYENSÚLYBAN
A kiegyensúlyozott és vitamindús táp-

lálkozás mellett az aktív élet is elen-

gedhetetlen kelléke az egészséges 

életnek, akkor is, ha a négy fal közé 

kényszerülünk. Erre ilyenkor is fontos 

megteremteni a lehetőséget. Nem kell 

hozzá más, mint egy kis akarat és némi 

kreativitás. Az otthon is végezhető 

mozgásformák közül a jóga például re-

mek választás (erről nagyon jó össze-

foglalót találnak a 18-19. oldalon), de 

felülhetünk a rég nem használt szoba-

biciklire, vagy tornázhatunk, táncolha-

tunk is. A lényeg, hogy a benti lét ne je-

lenthessen semmiféle kifogást a napi 

mozgás elhagyására. És még valami: 

szellőztessünk gyakran akkor is, ha hi-

degebbre fordul az idő!

A bezártság viszont nem csak a testi 

egészségünk megőrzése szempontjá-

ból nehezebb, de lelkileg is megterhel 

minket. 

Az egészségünknek viszont lelkünk 

állapota éppúgy fontos része, ezért 

erre is fordítsunk kellő fi gyelmet. Ke-

ressünk kellemes, pihentető elfoglalt-

ságot. Vegyünk például egy forró für-

dőt, gyújtsunk meg egy gyertyát, 

tegyük fel a kedvenc lemezünket, hup-

panjunk le a kanapéra egy régóta halo-

gatott könyvvel, vagy nézzünk meg egy 

jó kis fi lmet. 

A lelkünket a közösségi kapcsolatok, 

a közös élmények is építik, ezért még 

ha nehézkesebb, még ha több energiát 

is igényel, de ápoljuk kapcsolatainkat 

családtagjainkkal, barátainkkal. A sze-

retet távolról is megerősít! 

DR. KÓNYA CSABA

ORVOSIGAZGATÓ,
BÉRES GYÓGYSZERGYÁR ZRT.

Tény, hogy nyáron mindannyian kevesebbet foglalkozunk az egészség-

megőrzés témájával, ennek pedig főleg az az oka, hogy minden téren 

könnyebb feltöltődnünk olyankor, amikor hosszúak a nappalok, sokáig van 

világos, sokat lehetünk a szabadban, és roskadoznak a pultok a friss 

gyümölcsöktől, zöldségektől. Mit tehetünk, ha a hideg beálltával is szeret-

nénk megőrizni a nyári lendületünket, testi-lelki egészségünket? Pláne, 

ha az óvatosság is a négy fal közé kényszerít ? SZÖVEG SZABÓ EMESE

Ahogy jönnek a hidegebb hónapok, 

egyre kevesebbszer mozdulunk ki a 

szabad levegőre, és még több időt töl-

tünk a négy fal között. A sűrűsödő min-

dennapok mellett kevésbé nyílik lehe-

tőség mozgásra is, és általában az 

étrendünk sem jó irányba változik. 

A váratlanul ránk tört járványveszély 

miatt a bezártság kényszerűségből nö-

vekedett, de paradox módon ez jó ha-

tással volt a táplálkozásunkra. A NÉBIH, 

a Debreceni Egyetem és a TÉT Plat-

form tavaszi kutatásából az derült ki, 

hogy bár az emberek átlagosan egy ki-

lóval gyarapodtak ezen időszak alatt, 

életmódjuk összességében mégis po-

zitív irányba változott. Több zöldség és 

gyümölcs fogyott, ugyanakkor keve-

sebb nassolni való került az asztalokra, 

és az alkoholfogyasztás is háttérbe 

szorult. Több fi gyelmet kapott a főzés, 

színesebbé vált a táplálkozás és rend-

szeresebbé az étkezés. Jó lenne ezt 

a tendenciát megőriznünk!

MI HIÁNYZIK TÉLEN?
A tapasztalat azt mutatja, hogy ősszel 

és télen – ahogy csökken a friss zöldsé-

gek-gyümölcsök választéka –, sokak-

nál előtérbe kerülnek a nehéz, túl zsí-

ros, olajban sült fogások, és szívesen 

eszünk készételeket is. Ezekkel azon-

ban kevesebb vitamin és ásványi anyag 

jut a szervezetünkbe, így lassacskán 

kimerülnek a készleteink. Érdemes te-

hát tudatosan törekedni arra, hogy té-

len is a könnyű ételeket, a zöldségeket, 

halakat, sovány húsokat részesítsük 

előnyben, és fi gyeljünk az egészsé-

günk megőrzéséhez szükséges táp-

anyagok bevitelére.

A szervezetünknek télen is szüksége 

van A-vitaminra, B-vitaminokra, C-, D-, 

E-, H-vitaminra, folsavra, és olyan ás-

ványi anyagokra, nyomelemekre, mint 

a cink, a magnézium, a kalcium, a sze-

lén vagy a vas. Az A-vitaminnak például 

kiemelt szerep jut a látás folyamatá-

ban. B
12

-vitaminra, E-vitaminra, fol-

savra és cinkre többek között a DNS-

láncok képződéséhez van szükségünk, 

az anyagcserénket pedig a B
1
- és B

6
-vi-

taminok, illetve a biotin (H-vitamin) is 

segítik. A csontrendszer felépítéséhez 

„A hiánybetegségek megelőzésében komoly sze-

rephez jut a létfontosságú tápanyagok pótlása. 

A mikrotápanyagokat komplex formában tartalma-

zó készítményeket a hétköznapi szóhasználatban 

multivitaminoknak hívjuk. Az ideális multivitamin 

komplex, lehetőség szerint tartalmazza az ember 

számára szükséges összes vitamint, ásványi anya-

got és nyomelemet, valamint az alkalmazott dózi-

sok a táplálkozási referenciaértékek (ajánlott napi beviteli értékek) köze-

lében vannak, vagyis nem indokolt megadózisok alkalmazása. Az ilyen 

multivitaminra olyan biztonságos eszközként tekinthetünk, amely igazi 

szövetségesünk lehet az egészségmegőrzésben és a betegségek meg-

előzése érdekében kifejtett erőfeszítéseinkben” – mondja dr. Kónya Csaba, 

orvosigazgató.
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Az ízületi porcok normál működéséért
A Béres Porcerő Forte fi lmtabletta alkalmazása javasolt az ízületi porcok 

egészséges működéséhez, sportolóknak, idősebb felnőtteknek és idős-

korúaknak. A készítményben levő C-vitamin hozzájárul a normál kollagén-

képződéshez, ezen keresztül a porcok megfelelő működéséhez.

■ A BÉRES AJÁNLJA

Hatunk a csontokra, amelyek a nyomás 

hatására szintén erősödnek. De fi zikai 

szinten az erek, az idegek, a mirigyek, a 

nyirokáramlás, az emésztés, vagyis 

minden szervünk és szervrendszerünk 

edzés alá kerül. A rendszeres gyakor-

lás testi és lelki szinten is hat” – mondja 

Kovács Gyöngyi Naliní, jógaoktató.

Az ászanák nyújtják és megerősítik 

az izmokat, segítenek rugalmasan tar-

tani az ízületeket és a gerincoszlopot, 

és növelik a hajlékonyságot. Javítják a 

testtartást, segítenek ellensúlyozni az 

ülőmunka káros hatásait. Mint a leg-

több mozgásforma, a rendszeresen 

végzett jóga is jó hatással van az egész-

ségünkre és növeli állóképességünket. 

A rendszeres gyakorlás javítja a testtu-

datosságot, ami képessé tesz minket 

arra, hogy felismerjük, mire van szük-

sége a testünknek például a táplálék 

vagy a pihenés terén. A gyakorlatok 

megtanítanak bennünket relaxálni is, 

ez pedig megint csak visszahat a test-

re, segít a befeszült izmok, ízületek el-

lazításában.

Mostanában előtérbe kerültek 

az olyan gyakorlatok, amelyeket 

otthon, eszközök nélkül is 

végezhetünk. A legtöbb jógatípus 

is ilyen, amelyet a nyugati világban 

többnyire a nyugodt tempójú lazító 

testmozgással azonosítanak. 

Bemutatjuk a jóga alapjait, 

és még két otthoni edzéstípust 

is javaslunk. SZÖVEG CSIKI JUDIT

Test, lélek, szellem

RENGETEG IRÁNYZATA 
LÉTEZIK
A jógának számos különböző típusa 

alakult ki az idők során. A legtöbben a 

jóga minden gyakorlati elemét magá-

ban foglaló, a testi egészséget és töké-

letességet megcélzó, kezdők számára 

is könnyen végezhető hatha jógával ta-

lálkoznak először. Ez egyben a legel-

terjedtebb stílus, ami jórészt annak 

köszönhető, hogy a gyakorlatokban az 

izom megfeszítése ellazulással társul, 

ezért nem megerőltető. A power jóga 

egy erősítő irányzat, amelyben az ásza-

nákat dinamikusan, a légzés ritmusá-

val összehangolva végzik. A gerincjóga 

a törzs izmainak erősítésére, a gerinc 

rugalmasan tartására, az ülő életmód 

ellensúlyozására helyezi a hangsúlyt. 

Létezik a hatha jóga alapjaira építkező 

ún. női jóga is, melynek legtöbb ászaná-

ja a medence vérkeringésének fokozá-

sával, a medencealapi izmok erősítése 

mellett fi nomabb szinten is segít meg-

élni a természetes nőiséget.

Végül, de nem utolsósorban vannak 

olyan összetett jógatípusok is, amelyek 

inkább haladóknak ajánlottak. A Vinya-

sa Flow egy dinamikus, szinte táncsze-

rű irányzat, míg az Ilyengar jóga az 

ászanák hosszabb kitartására és pon-

tos kivitelezésére épít. A yin jóga ezzel 

szemben egy passzívabb, lassabb, 

mély ellazulásra alapozó jógatípus.

OTTHON VAGY TEREMBEN?
„Bár a vírusos időszakban megszapo-

rodtak az online jógaórák, a kezdőknek 

mégis jobb, ha hozzáértő oktató mellett 

ismerkednek meg a jógával, illetve ha 

lehet, hetente legalább egyszer később 

is oktató felügyeletével gyakorolnak. 

Ilyenkor ugyanis az oktató látja az eset-

leges hibákat, és javítani tudja azokat. 

Ha otthon gyakorlunk, feltétlenül fi gyel-

jük meg, milyen érzeteket keltenek a 

gyakorlatok a testünkben, és milyen ha-

tással vannak a közérzetünkre. Ha azt 

vesszük észre, hogy elkedvetlenedtünk, 

rossz a hangulatunk, akkor valószínű, 

hogy valamit hibásan végeztünk. A jóga 

gyakorlatai ugyanis fi zikailag, energeti-

kailag és mentálisan egyaránt jótékony 

hatást gyakorolnak a szervezetre. Ám 

ha nem pontosan végezzük a gyakorla-

tokat, akkor ez a hatás nem következik 

be, sőt, szélsőséges hibák esetén kifeje-

zetten ártalmas lehet. A gyakorlatokat 

teljes odafi gyeléssel végezzük, és ked-

vezőtlen tapasztalatok esetén kérjük ki 

képzett oktató tanácsát” – javasolja Ko-

vács Gyöngyi Naliní.

A jó jógaoktató nem csupán a megfe-

lelő képzettséggel rendelkezik, de egy 

csoportos órán is személyre tudja 

szabni a gyakorlatokat, és képes azt a 

bizonyos „közös hullámhosszt” is meg-

teremteni a tanítványaival. A megfelelő 

oktatóval minden óra élmény, ami 

nemcsak fi zikailag, de lelkileg is feltölt.

Ha otthon jógáznánk, szemeljünk ki 

erre egy alkalmas helyet, amit a későb-

biekben is használhatunk. Különösebb 

felszerelésre nem lesz szükség, de 

azért egy jógamatrac és néhány ké-

nyelmes, sportos ruhadarab (leggings, 

laza top) jól jöhet. A legfontosabb a 

rendszeresség: válasszunk olyan idő-

pontot, amit minden nap a jógagyakor-

latokra tudunk szánni.

A jóga tulajdonképpen bárkinek 

ajánlható, ám aki valamilyen mozgás-

szervi problémával vagy más beteg-

séggel küzd, mindenképpen konzultál-

jon az orvosával, mielőtt elkezdi. Ugyan-

így, a kismamajóga is csak az orvos 

engedélyével javasolt. 

Ha többet is megtudna a jógáról, 

és további mozgásformákról 

is szívesen olvasna, keresse fel a 

www.beresmozgas.hu 

honlapot!

tipp

Nem csak a jóga végezhető otthon, különösebb felszerelés nélkül, ezért ajánlunk 

még két hasznos mozgásformát a négy fal között töltött őszi-téli időszakra. 

Az intervall-edzés alapjául klasszikus, az iskolai testnevelésórákon elsajátított 

gyakorlatok szolgálhatnak, mint a fekvőtámasz, a terpeszbe ugrás vagy a guggo-

lás. Ezeket érdemes edzésterv szerint, előre megszabott intervallumokban, pél-

dául 30 másodperc mozgás, 15 másodperc pihenő alkotta szakaszokban végezni. 

Ennek egy különleges válfaja az úgynevezett Tabata-edzés, amelyet egy japán 

orvos fejlesztett ki. Mindössze négy percben javíthatjuk vele az állóképességün-

ket: a fenti alapgyakorlatokat 20 másodpercig maximális intenzitással végezzük, 

majd 10 másodpercig pihenünk, és ezt összesen 8-szor megismételjük.

A jóga gyökerei sok-sok évvel ezelőtti 

korba, Indiába vezetnek vissza. Egy 

olyan, többezer éves rendszerről van 

szó, amely egyaránt hat a testre, a lé-

lekre és az elmére, szervezetünk belső 

egyensúlyára és harmóniájára.

ÁSZANÁK, LÉGZÉS, MEDITÁCIÓ
Gyakran hiszik, hogy a jógához valami-

féle különleges adottság szükséges, 

pedig ez nincs így. Noha a tudása egy 

életen át fejleszthető, mélyíthető, az el-

kezdése nem igényel sem különleges 

hajlékonyságot, sem előképzettséget. 

Az oktató természetesen rá fog kér-

dezni arra, hogy van-e valamilyen moz-

gásszervi vagy egyéb panaszunk, és 

ennek megfelelően segít majd a meg-

felelő ászanák kivitelezésében (az 

ászanák a jógában használt testtartá-

sok megnevezése, maga a szó pedig 

belehelyezkedést, stabil, kényelmes 

pózt jelent), vagy ad könnyített felada-

tokat. A jógaórán előkerülnek a prána-

jáma névre hallgató légzőgyakorlatok 

és a meditációs gyakorlatok is.

„A jóga gyakorlatai sokféleképpen 

hatnak szervezetünkre. Lényünk egy-

séges egész, amellyel ekként is kell 

foglalkoznunk. Amikor a jógagyakorla-

tokat végezzük, hatással vagyunk az iz-

mokra, amelyek a különféle gyakorla-

tok révén erősödnek és nyúlnak is. 

ESZKÖZ NÉLKÜL, OTTHON

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, 

VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.
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4 fontos kérdés a lázról 
és a lázcsillapításról
A láz önmaga nem betegség, csupán kísérő tünet, a szervezetünk 

természetes védekező reakciója. A fertőzésekkel szembeni 

védekezés részeként sokszor kifejezetten hasznos is lehet. Fontos 

kérdések, hasznos válaszok következnek. 

SZÖVEG HUTÁK JUDIT

1  Mennyi a normál testhőmérséklet, 
mikor számítok lázasnak?
Általában úgy tudjuk, hogy 38 ˚C test-

hőmérséklet felett vagyunk lázasak. 

Azt viszont kevesen ismerjük, hogy a 

normál testhőmérsékletünk egyénen-

ként jelentős eltéréseket mutat, és 

ugyanannál az embernél is eltérő lehet 

különböző napszakokban mérve. Reg-

gel mérhetjük a legalacsonyabb, dél-

után a legmagasabb értéket, de az 

életkor, a nem, a környezet hőmérsék-

lete, az éppen végzett tevékenység is 

befolyásolja. A különböző testrészeken 

(hónaljban, fülben, homloknál, szájban 

stb.) is más-más értéket mutathat a 

lázmérő. Ha időnként egészségesen is 

megmérjük a testhőmérsékletünket, 

meghatározhatjuk a saját normális 

testhőmérséklet tartományunkat. 

Bár az értékek – természetesen – eny-

he mértékben egyénenként eltérhet-

nek, hónaljban mérve általában 37 ˚C 

és 38 ˚C között hőemelkedésről, 38 ˚C 

és 39 ˚C között lázról, 39˚C felett ma-

gas lázról, 40,5 ˚C felettinél pedig igen 

magas lázról beszélünk. 

2  Mindenképpen csillapítani kell a 
lázat?
A szakmai ajánlások szerint nincs 

szükség a láz rutinszerű csillapítására, 

a magasabb testhőmérséklet segít a 

szervezetünkbe jutott kórokozókkal 

szembeni védekezésben. Akkor érde-

mes megfontolni a lázcsillapítást, ha az 

állapotunk, közérzetünk kellőképpen 

indokolja azt. A legtöbb esetben a láz 

rövid időn belül magától is elmúlik. A 

tartósan magas láz viszont kedvezőtle-

nül befolyásolhatja bizonyos szerveink 

működését, ezért ilyenkor szükséges a 

testhőmérsékletet csökkenteni. A láz-

csillapító gyógyszerek, esetleg a hűtő-

fürdő vagy a borogatás segíthet lejjebb 

vinni a lázat, ennek következtében köz-

érzetünk is jelentősen javulhat. 

3  Hogyan válasszunk lázcsillapítót?
Az elsősorban ajánlott lázcsillapítók a 

paracetamol vagy az ibuprofen ható-

anyagú készítmények. Bár láz- és fáj-

dalomcsillapító hatásuk közel azonos, 

a szakemberek szerint érdemes elő-

ször a paracetamol tartalmú szerek-

hez fordulni. Ezek az adagolási utasítás 

szigorú betartása mellett kímélete-

sebbek a gyomorhoz, és várandós kis-

mamák számára is adhatók.

A lázcsillapítók szedésére nincs ál-

talános szabály, ezért mindig nézzük 

meg a hozzá mellékelt betegtájékozta-

tót, ahol világos utasításokat adnak 

arra, hogyan, mikor és hányszor vehet-

jük be a készítményt.

4  Mikor kell orvoshoz fordulni a lázzal?
Mindenképpen menjünk orvoshoz, ha 

állapotunk romlik, ha a gyógyszeres 

kezelés ellenére 3 napnál tovább láza-

sak vagyunk, vagy ha a lázat más, sú-

lyos, szokatlan tünetek is kísérik (láz-

görcs, gyakori hányás, bőrkiütések, 

erős fejfájás, hasi fájdalom stb.). 

Egyes gyerekek csak csipegetnek, mások szinte mindig éhesek. Bár előbbi főleg az óvodásokra, 

az utóbbi pedig leginkább a kamaszokra jellemző, amit viszont minden esetben jó tudni, hogy mi és mennyi 

kerüljön a gyerekek tányérjára. SZÖVEG PILLING RÓBERT

Mennyit egyen egy gyerek?

Cukormentes és fi nom
Gyermekeink egészségéért nap mint nap tehetünk, legyen szó közös játékról, tanulásról, 

együtt töltött időről és helyes táplálkozásról. Amennyiben kiegészítés szükséges, a megfelelő 

multivitamin kiválasztásánál fontos szempont – amellett, hogy a gyerkőc szeresse –, hogy 

milyen vitaminokat tartalmaz. A Béres Actival Kid Gumivitamin nemcsak cukormentes 

és fi nom, hanem benne lévő összetevők közül az A-, B
6
-, B

12
-, C-, D
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-vitamin és folsav hozzá-

járulnak az immunrendszer normál működéséhez. D-vitaminra ezen kívül a gyermekek 

csontjainak megfelelő növekedéséhez és fejlődéséhez is szükség van.

Lázcsillapítás 3 hatóanyag kombinációjával
A Béres Trinell Pro fi lmtabletta láz- és fájdalomcsillapító három hatóanyag – 

paracetamol, propifenazon, koffein kombinációjával. Szedése javasolt enyhe-közép-

súlyos fájdalom enyhítésére, valamint meghűlés okozta fájdalom és láz csillapítására. 

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ GYÓGYSZER.

■ A BÉRES AJÁNLJA ■ A BÉRES AJÁNLJA

Az egészséges felnőttkor egyik biztos 

alapját a gyermekkor megfelelő táplál-

kozása adja. Mondhatjuk azt is, hogy 

egészségünket a gyerekkorban ala-

pozzuk meg. A gyermekek egészségét 

közismerten támogatja az, ha az életfo-

lyamatokhoz nélkülözhetetlen táp-

anyagokat a megfelelő mennyiségben 

biztosítjuk a számukra. Ismert dolog, 

hogy a fejlődésben lévő szervezet test-

súly-kilogrammonként a felnőttektől 

eltérő extra tápanyagmennyiséget igé-

nyel, de ennek mértékével meglehető-

sen kevesen vannak tisztában. Vegyük 

például a napi energiaszükségletet: 

egy nyolcéves, közepesen aktív lány 

esetében ez körülbelül 1700 kcal, míg 

egy harmincéves, hasonlóan aktív nő-

nél megközelítőleg 2100 kcal. A kü-

lönbség tehát mindössze 400 kcal, mi-

közben a nyolcéves lányok átlagos 

testsúlya 25 kg, a felnőtt magyar nőké 

pedig 69 kg!

A gyermekek egészséges fejlődésé-

hez a létfontosságú vitaminok, ásványi 

anyagok, nyomelemek teljes palettájá-

ra szükség van. Ezek legtöbbje ún. esz-

szenciális anyag, azaz a szervezet 

maga nem tudja előállítani. Megfelelő 

mennyiségüket táplálékbevitellel, azaz 

helyes táplálkozással kell biztosítani, 

de bizonyos helyzetekben szükség le-

het kiegészítésre is. Ezeknek a táp-

anyagoknak óriási jelentőségük van, 

hiszen ezek a szervezet sok-sok ezer-

nyi biokémiai folyamatában vesznek 

részt. Ilyen például az A-vitamin, a C-

vitamin, az E-vitamin, a folsav, a vas, a 

cink, a magnézium és a D-vitamin is, ez 

utóbbi többek között a csontrendszer 

normál fejlődését és a növekedést se-

gíti, valamint hozzájárul az immun-

rendszer megfelelő működéséhez. 

A szükséges mennyiség erősen függ 

az életkortól, jelentős eltérés van egy 

1 éves kisgyermek és egy 17 éves gim-

nazista fi atal igényei között, amire na-

gyon fontos odafi gyelni a gyerekek ét-

rendjének tervezésekor. Az Európai 

Unió Élelmiszerbiztonsági Hatósága 

(EFSA) szerint például C-vitaminból a 

kicsiknek 20 mg, a nagyoknak 100 mg, 

A-vitaminból 250-750 μg, míg B
6
-vita-

minból 0,6-1,7 mg a napi ajánlott bevitel.

Hányszor étkezzenek a gyerekek? 

Erről kérdeztük Antal Emese dieteti-

kust, szociológust, a Gyermek az asztal-

nál című könyv szerzőjét. „Számukra a 

napi ötszöri étkezés az ideális. Aktivitá-

sukat is fi gyelembe véve kiemelt szere-

pe van a reggelinek, amelyről viszont 

sajnos minden harmadik esetben meg-

feledkeznek. Ha pedig a mennyiségek 

eloszlását nézzük, akkor a reggelinek 

körülbelül az energiaigény negyedét, 

az ebédnek 35-40, a vacsorának pedig 

mintegy 20 százalék ot kellene kiten-

nie” – javasolja a szakember. 

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, 

VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.
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lyos, szokatlan tünetek is kísérik (láz-

görcs, gyakori hányás, bőrkiütések, 

erős fejfájás, hasi fájdalom stb.).
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A huzamosabb ideig fennálló lelki és 

szellemi megterheléssel járó időszak-

ban tartóssá válik a felfokozott ébersé-

gi állapot, és a szervezetünknek  nincs 

lehetősége a stressz okozta hatásoktól 

megszabadulni, regenerálódni. Az ál-

landósuló stresszreakció számos 

egészségi problémát képes kiváltani. 

Gyakorta – akár meglehetősen komoly 

– emésztési problémák, felfájás, alvás-

zavarok alakulnak ki. Súlyosabb ese-

tekben szorongás, depresszió jelent-

kezik, nő a szexuális problémák 

kockázata, és ma már általánosan el-

fogadott az a vélemény is, mely szerint 

ilyen helyzetekben könnyebben beteg-

szünk meg, és gyógyulásunk is elhú-

zódhat. Bár ezek a jellemző panaszok a 

krónikus stressz általános tünetei, va-

lójában egyénenként nagyon eltérő 

módon jelentkezhetnek.

A stressz és hatásai a jelenleg is leg-

intenzívebben kutatott orvosi területek 

egyike, ennek ellenére meglehetősen 

szerény tudással rendelkezünk róla. 

Nem ismerjük pontosan a krónikus 

stresszhez vezető folyamatokat, de 

annyit biztosan mondhatunk, hogy a 

munkahelyi problémák, a túlterhelt-

ség, a párkapcsolati konfl iktusok, 

anyagi nehézségek vagy éppen ma-

gunk vagy közeli családtagunk beteg-

sége fokozza a ránk nehezedő nyo-

mást.

Az is megjósolhatatlan, hogy meddig 

képes a szervezetünk tünetek nélkül 

ellenállni a fokozott terhelésnek, de 

tudjuk, hogy stressztűrő képességün-

ket személyiségünk mellett a rendsze-

res testmozgás vagy a szabadban töl-

tött idő is befolyásolhatja. Sőt a mag-

néziumszintünk is! Ma már igazolt, 

hogy a szervezet nem kellő magné-

ziumellátottsága miatt is csökkenhet a 

stressztűrő képességünk.

Mikor gondolhatunk magnéziumhi-

ányra? Amikor ezeket a tüneteket egy-

szerre tapasztaljuk magunkon: ingerlé-

kenység, idegesség, átmeneti fáradtság, 

enyhébb alvási zavarok, a koncentráló-

képesség zavara, enyhe szorongás, 

amely emésztőrendszeri görcsökkel, 

esetleg szívdobogásérzettel társul, va-

lamint lábikragörcs és zsibbadás.

A felsorolt tünetek mérséklésében 

segíthet a magnéziumban gazdag táp-

lálkozás, vagy a megfelelő magnézium-

pótlás. Arról azonban ne feledkezzünk 

meg, hogy a jó tápanyagellátás nem 

csökkenti a ránk nehezedő stresszt. En-

nek érdekében az életmódunkon kell 

változtatni! 

A tartós stressz 
bárkit elérhet!

Tetszik, vagy sem, de egészen biztos, hogy mindenkinek az életében előfordulnak nehéz időszakok, 

olyanok, melyekben komolyabb fi zikai, lelki vagy szellemi igénybevételnek van kitéve. A hosszabb távú 

stressz kimeríti a szervezetünket, ezért ha ilyen helyzetbe kerülünk, ne söpörjük a szőnyeg 

alá a problémát, hanem vegyük komolyan és tudatosan foglalkozzunk vele! SZÖVEG HUTÁK JUDIT

szerre tapasztaljuk magunkon: ingerlé

• Egyoldalú táplálkozás

• Fokozott fi zikai igénybevétel

• Emésztési, felszívódási zavarok

• Terhesség és szoptatás

•  Bizonyos gyógyszeres kezelések 

(antibiotikumok, kemoterápiás 

készítmények)

MAGNÉZIUMHIÁNY
– MITŐL ALAKUL KI?

TUDTA-E
A MAGNÉZIUMRÓL?
•  Hiányát nem könnyű diagnoszti-

zálni vérvétel útján, mert a mag-

nézium a csontokban és lágy-

szövetekben is megtalálható.

•  A fi zikai munka és a sporto-

lás emelheti a magnézium-

szükségletet.

•  Felszívódását a kalcium 

és a vas mellett a foszfátok 

is befolyásolják. 
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Magnéziumhiány

kezelésére és megelőzésére 

A legmagasabb 
magnéziumtartalom 

filmtablettánként*

Szívdobogásérzés

Fáradtság

Izomgörcs

Csökkent stressztűrő képesség
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A Magnézium Béres 375 mg+B
6
 filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer.  |  www.beres.hu

* A Magnézium Béres 375 mg + B
6
 filmtabletta a vény nélkül kapható gyógyszerek között adagolási egységenként a legmagasabb  

magnéziumtartalmú gyógyszer, amelynek a javasolt napi adagja 1 filmtabletta. (OGYÉI Gyógyszer-adatbázis, ATC: A12CC, 2020.08.13.).

Többek között a csökkent stressztűrő képesség, fáradtság, izomgörcs, szívdobogásérzés tünetek együttes előfordulása magnéziumhiányra utalhat.
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Ezt ajánljuk!

Béres Szépségvitamin + Q10 fi lmtabletta 

Komplex készítmény, melyben többek között a cink is hozzájárul a bőr, a köröm 

és a haj normál állapotának fenntartásához.

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, 

VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

15 HATÓANYAGGAL
A HAJ, KÖRÖM 

ÉS BŐR EGÉSZSÉGÉÉRT

Béres Magnézium Komplex fi lmtabletta

Ha rohanós az életmódja, fokozott fi zikai és szellemi 

megterhelésnek van kitéve, javasolt fi gyelnie a magné-

zium és B-vitamin bevitelére. A Béres Magnézium 

Komplex fi lmtablettában található magnézium és a B
2
-, 

B
3
-, B
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-vitaminok hozzájárulnak a fáradtság és a 

kifáradás csökkentéséhez. Alkalmazása javasolt ki-

egyensúlyozatlan táplálkozásból adódó elégtelen mag-

nézium- és B-vitamin-bevitel (pl. szigorú diéta, fogyó-

kúra), fokozott fi zikai megterhelés (pl. sportolók), vala-

mit jelentős szellemi igénybevétel, feszült, felfokozott 

életmód esetén az étrend kiegészítésére.

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM 

HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZ-

SÉGES ÉLETMÓDOT.

KOMPLEX KÉSZÍTMÉNY A FÁRADTSÁG 
ÉS KIFÁRADÁS CSÖKKENTÉSÉÉRT

HA C-VITAMIN, AKKOR IS BÉRES!
C-vitamin Béres 1000 mg fi lmtabletta

Vannak élethelyzetek, állapotok, amikor C-vitamin-szükségletünk magasabb. Fokozott 

C-vitamin-igény jelentkezhet kimerültség, étvágytalanság, gyengeség, fáradékonyság, 

jelentős fi zikai igénybevétel, dohányzás esetén, fogamzásgátló sze-

rek szedésének következtében, valamint betegségek, sérülések és 

műtétek után. Az enyhébb C-vitamin-hiány tünete lehet például a 

szervezet ellenálló képességének csökkenése. Kérje patikusától a 

magas hatóanyag-tartalmú C-vitamin Béres 1000 mg fi lmtablettát 

30 vagy 90 darabos kiszerelésben!

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ ASZKORBINSAV TARTALMÚ GYÓGYSZER. 

ERŐSÍTSÜK IMMUNRENDSZERÜNKET! 
Béres Csepp Extra belsőleges oldatos cseppek 

A rossz idő beköszöntével rendszerint megérkezik a megfázások szezonja is, de nem kell, hogy az ősz-

tél a betegségekről szóljon. A Béres Csepp Extra komplex összetételével támogatja az immunrend-

szert és a szervezet ellenálló képességét, segít a betegségek utáni felépülésben és fáradékonyság 

esetén. Ajánlott adagja felnőtteknek: naponta 2x20 csepp. (40 kg testsúly felett, nyomelemhiány meg-

előzésére.) Már 10 kg testsúly feletti gyermekek is szedhetik az előírt adagolásban.

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ ROBORÁLÓ GYÓGYSZER. 

A NORMÁL LÁTÁS MEGŐRZÉSÉÉRT
Béres Szemerő Lutein Forte fi lmtabletta

20 mg luteint és 20 mg cinket, valamint vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmazó komplex 

étrend-kiegészítő készítmény. Az A-, B
2
-vitamin és cink hozzájárulnak a normál látás fenntar-

tásához. Alkalmazása javasolt a szem egészségének megőrzéséért, a normál látás fenntar-

tásáért, rossz világítási viszonyok között dolgozóknak (pl.: éjszakai autóvezetés), gyakori kép-

ernyőhasználat mellett (pl. számítógépes munkavégzés, televízió).

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, 

VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

KOMPLEX TÁMOGATÁS 
A CSONTOK 

EGÉSZSÉGÉÉRT
Béres CalciviD 7 fi lmtabletta 

7 hatóanyaga, köztük 800 mg kalcium 

(2 fi lmtablettában), komplex formában 

gondoskodik csontjainkról. A kalcium 

szükséges a normál csontozat fenntar-

tásához. A D
3
-vitamin hozzájárul az 

egészséges csontozat és a vér normál 

kalciumszintjének fenntartásához. 

A cink, a mangán, a magnézium és a K-

vitamin részt vesz a normál csontozat 

fenntartásában.

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. AZ ÉTREND-KI-

EGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, 

VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

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

Actival Extra fi lmtabletta

31 hatóanyag, vitaminok, ásványi anyagok, 

nyomelemek, béta-karotin, lutein és likopin. 

Actival Senior Plusz fi lmtabletta

50 év felett is fontos a vitaminpótlás, ebben segít 

az Actival Senior Plusz fi lmtabletta multivitamin-

készítmény ásványi anyagokkal és nyomelemekkel. 

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ GYÓGYSZEREK.

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

gaga

g, f

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

asabb Fokozottasabb. Fokozott 

fáradékonyság, 

AGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT GYÓGYSZERÉSZÉT!

KÉSZÜLJÖN AZ ŐSZRE 
ACTIVAL MULTIVITAMINOKKAL!

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

Egészség-
pénztári 

számlára is!

Egészség-
pénztári 

számlára is!

Egészség-
pénztári 

számlára is!



26  BÉRES EGÉSZSÉG BÉRES EGÉSZSÉG  27

ÉRTÉKEINK

Béres jelenti

SZÉP MAGYAR ÉNEK – KÖNYVEK HATÁRON TÚLRA 
Sok éves együttműködés köti össze a Bérest a Rákóczi Szövetséggel a hatá-

ron túl élő magyar gyermekek magyar iskolákba történő beiskolázásának 

elősegítésére. Az idén – már a második alkalommal – a megszokott anyagi 

segítségnyújtáson túl Béres József Szép magyar ének című énekeskönyvével 

is megajándékozzák a gyermekeket és családjaikat. 

Közös cél a magyar kultúra és anyanyelvápolás, az önazonosság és a ha-

gyományőrzés támogatása. A magyar iskolák nyelvünk és kultúránk tovább-

adásával segítik a magyar közösségek megmaradását, a kétnyelvűségen 

keresztül pedig többlettudást és nagyobb kapcsolatrendszert is biztosítanak 

a gyermekeknek. 

A FELTALÁLÓ CÍMŰ FILM DVD-N
Szeptember végén megjelenik a Pro Video Film & 

Distribution Kft. és a Pannónia Szórakoztató Kft. for-

galmazásában A feltaláló című fi lm DVD változata. 

Gyöngyössy Bence életrajzi drámája dinamikus képso-

rokban mutatja be dr. Béres József drámai sorsát, a 

hatalommal vívott küzdelmét a hatvanas évek dereká-

tól a hetvenes évek közepéig. Érzelmekben gazdag, 

izgalmas jelenetekben követi nyomon a Béres Csepp 

születésének történetét és a kutató folyamatos harcát, 

s ezen keresztül objektív látleletet is nyújt a hatva-

nas–hetvenes évek 

Magyarországáról, a 

(nem)működő szoci-

alizmusról, az akkori 

társadalom egészét 

átható hazugságok-

ról, intrikákról.

A DVD angol, orosz, 

román, ukrán, olasz 

és magyar nyelvű (hal-

láskárosultak szá-

mára készült) felira-

tot egyaránt tartal-

maz. Keresse többek 

között a Media Markt 

üzletekben és a Pro 

Video webáruházá-

ban!

BÉRES KLÁRA BICSKE VÁROS 
DÍSZPOLGÁRA LETT
Bicske Város Önkormányzata Béres Klára részére Bicske 

Város Díszpolgára kitüntetését adományozta eredmények-

ben gazdag munkássága és Bicske iránti hűsége, elkötele-

zettsége és kiemelkedő áldozatvállalása elismeréséül. 

A díjat Bálint Istvánné, a település polgármestere adta át 

augusztus 20-án, a városi ünnep során.

ID. DR. BÉRES JÓZSEF KAPTA MEG 
A HAZA EMBERE 2020 KITÜNTETÉST
A Százak Tanácsa szeptember 3-i ülésén posztumusz, születésének századik év-

fordulójára emlékezve, id. dr. Béres Józsefet tüntette ki a Haza Embere címmel. 

A neves feltaláló megalakulásától haláláig volt tagja az illusztris társaságnak, 

melynek tagságát társadalmi szervezetek javaslatai alapján több ezer jelöltből 

válogatták össze 1996-97-ben. A Haza Embere kitüntető címet évente egy alka-

lommal adományozzák a szervezet egy olyan tagjának, aki a köz, a magyarság 

érdekét képviselő munkásságával, életpéldájával mára kihatóan is erőt és hitet 

sugároz, hogy a remény és bizalom nemzete lehessünk. Az ünnepségen Béres 

József életművét dr. Márai Géza agrármérnök, a Szent István Egyetem tanára 

méltatta. Az emléklapot – a még élő kitüntettek aláírásával – id. dr. Béres József 

fi a, dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár elnöke vette át.

KORTÁ RS MŰVÉSZET AZ UTCÁN
A BÉRES TÁMOGATÁSÁVAL
Szilléry Éva és Hannawati Raden alkotók szervezésében 

egyedülálló street art projekt nyílt meg a Kodály Köröndön 

szeptember 4-én Standby címmel. A kezdeményezés egyik 

támogatója a Béres Alapítvány. A festmény és fotóművésze-

ti alkotásokból álló különleges utcai kiállítás egyszerre kiál-

lás a járványhelyzet nehezítette időszakban a kortárs alko-

tók mellett, főhajtás az egészségügy állhatatos munkája 

előtt, az utcaművészet legitimációjának hangsúlyozása és 

fi gyelemfelhívó akció egy gyönyörű műemléki környezet 

még pusztuló épületeire. A tárlat anyaga ezen a helyszínen 

egy hónapon keresztül megtekinthető, a tervek szerint ké-

sőbb további helyszínekre utazik tovább.

MEGÚJULT 
A BÉRES GYÓGYSZERGYÁR 

HONLAPJA
A Béres ahogy a tudomány terén, 

úgy a digitális világban is igyekszik 

lépést tartani a fejlődéssel, ezért 

teljesen új formát adott webolda-

lának. Az új honlap a felhasználók 

számára még átláthatóbbá és a 

mobileszközökről is egyszerűb-

ben kezelhetővé tette a felületet, 

ahol mindenki azonnal megtalál-

hatja a számára érdekes informá-

ciókat. Az új oldalon az eddigieknél 

több érdekes és hasznos tartal-

makkal találkozhatnak az érdek-

lődők, amelyekért érdemes újra 

és újra visszalátogatni. Nézze meg 

Ön is! www.beres.hu 

tá-

nak 

agi 

vel 

ha-

bb-

gen 

nak 

GEOCACHING
A Béres Gyógyszergyár és a Magyar 

Geocaching Közhasznú Egyesület 

2020. július 15-től geocaching játé-

kot indított. 

A kezdeményezés célja, hogy 

születésének 100. évfordulója al-

kalmából megemlékezzenek id. dr. 

Béres Józsefről, a legendás csep-

pek megalkotójáról. A geoládákat a 

feltaláló életútjának öt legfonto-

sabb helyszínén rejtették el: Zá-

honyban, Kisvárdán, Szolnokon, Gö-

döllőn és Budapesten, a városok 

egy-egy nevezetes pontján. A ládák, 

melyek apró Béres-ajándékokat is 

rejtenek, egy éven át, 2021 júliusáig 

kereshetők. További információ: 

www.geocaching.hu 



A normál látás megőrzéséért
Órákon át a képernyő elé kényszerül? Fontos, hogy még jobban odafi gyeljen 

a szeme egészségére.

A Béres Szemerő Lutein FORTE fi lmtabletta alkalmazása javasolt gyakori 

képernyőhasználat mellett (pl. számítógépes munkavégzés, televízió). 

A készítményben található A-, B
2
-vitamin és cink hozzájárulnak 

a normál látás fenntartásához.
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■ A BÉRES AJÁNLJA

Ön szembesült már azzal, hány órát 

tölt mostanság naponta képernyők 

előtt? Számítógépekkel, tabletekkel és 

okostelefonokkal dolgozunk, sokszor 

párhuzamosan, azokon tartjuk a kap-

csolatot, olvasunk és játszunk rajtuk, 

sőt egyre inkább átveszik a tévé helyét 

is. Eddig sem volt kevés a „velük töltött” 

idő, de idén, amikor hónapokra a négy 

fal közé kényszerültünk, és a home of-

fi ce, a videótelefonálások és a digitális 

oktatás eluralta sokunk napjait, ez a 

mennyiség egészen ijesztő méreteket 

öltött. A Be Social tavaszi kérdőíves fel-

méréséből az is kiderült, hogy a jár-

ványhelyzet alatt megugrott a közössé-

gi média használata is, a válaszadók 

43,5 százaléka jelezte, hogy több időt 

töltött a Facebookon, mint korábban.

Lehet csúcstechnikájú és szép képet 

adó a képernyőnk, a szemünknek ak-

kor sem tesz jót, hogy egész nap azt 

nézzük. Mivel sokkal kevesebbet pislo-

gunk, a szemünk szárazabbá és irritál-

tabbá válik. Fáradtabbá teszi a szemet, 

ha a képernyő tükröződik, és hogy a 

szemünknek folyamatosan újra és újra 

kell igazítani a fókuszt. 

Szemtől szemben
a képernyőkkel

A digitalizáció már az utóbbi 

években is kezdte felforgatni 

az életmódunkat, de az elmúlt 

hónapokban egy csapásra 

kényszerű foglyaivá váltunk

a képernyők világának. 

A munka, az oktatás, 

a családdal, barátokkal való 

kapcsolattartás is jelentősen 

átterelődött a virtuális térbe. 

Ez az újfajta életvitel sok 

tekintetben kihat a szer-

vezetünkre is, a legnagyobb 

sokkot pedig kétségtelenül 

a szemeink kapják.  

SZÖVEG HUTÁK JUDIT

ÍGY JOBBAN BÍRJA MAJD!
Hogyan kerülhetjük el a kellemetlenségeket, és mit tehetünk azért, hogy szemünk fel tudja venni 

a harcot a digitális léttel? Ehhez szedtünk össze néhány hasznos tanácsot.

Legyen a számítógép képernyője 
megfelelő magasságban, távolság-

ban és szögben a szemünktől! A legjobb, ha 

tőlünk 60-70 cm-re, a vízszintes nézővonalunk 

alatt 10-15 fokkal helyezzük el. Válasszunk 

olyan betűméretet, amelyet a szemünk és a 

monitor távolságának két-háromszorosáról is 

el tudunk olvasni.

Tegyük olyan helyre a képernyőt, 
hogy ne tükröződjön! Úgy helyez-

kedjünk el, hogy az ablak ne közvetlenül előt-

tünk vagy a hátunk mögött legyen. 

Szemünk kiszáradását segít meg-

előzni, ha gondoskodunk környeze-

tünk levegőjének megfelelő páratartalmáról. 

Szükség esetén használjunk párásítót! 

Figyeljünk arra, hogy rendszeresen 
pislogjunk! Érdemes néhány napig 

tudatosan fi gyelmeztetni magunkat erre, ké-

sőbb pedig már rutinná válik.

Végezzünk egyszerű szemtorna-
gyakorlatokat! Például nézzünk ki 

az ablakon, majd fókuszáljunk egy távoli tárgy-

ra legalább 15 másodpercig, majd keressünk 

egy közelebbi pontot, és arra is legalább ennyi 

ideig.

Keressünk szemkímélő applikációkat! 
Vannak olyan számítógépes vagy 

okostelefonos alkalmazások, melyek bizonyos 

időközönként fi gyelmeztetnek, hogy tartsunk 

szünetet, esetleg automatikusan kímélőbb 

fényerőt és kontrasztot állítanak be, például 

napszaktól függően.

Rendszeresen – legalább évente – 

ellenőriztessük a szemünket szak-
emberrel, és érdemes megfontolni a számító-

gépes munkához ajánlott speciális szemüvegek 

használatát is.

Fontos a helyes étrend! Egyes táp-

anyagok, mint például az A- és B
2
-vi-

tamin, a cink, az omega-3 zsírsavak közül a 

DHA (dokozahexaénsav) támogatják a látás 

egészségét. Iktassunk az étrendünkbe gyü-

mölcsöket, leveles zöldségeket, például salá-

taféléket, kelkáposztát vagy brokkolit.

Amennyiben bármilyen okból nem jutunk megfelelő mennyiségű tápanyaghoz, segítségünkre 

tudnak lenni a látás egészségét támogató étrend-kiegészítő készítmények. 

Tartsunk rendszeresen szünetet 
munka közben! Negyedóránként pi-

hentessük egy kicsit a szemünket, nézzünk tá-

volabbra a monitortól, és óránként álljunk fel a 

képernyő elől.

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT,

VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

jen

ri 
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gfelelő mennyiségű tápanyaghoz, segítségünkre 

rend-kiegészítő készítmények. 

YOZOTT,

+1



Komplex támogatás a csontok egészségéért
A kalciumban és D

3
-vitaminban gazdag Béres CalciviD 7 fi lmtabletta 7 olyan 

fontos vitamint, ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz, amelyekre 

csontjainknak szüksége van. A készítményben található kalcium szükséges 

a normál csontozat fenntartásához. A D
3
-vitamin hozzájárul az egészséges 

csontozat és a vér normál kalciumszintjének fenntartásához. A cink, a mangán, 

a magnézium és a K-vitamin részt vesz a normál csontozat fenntartásában.

■ A BÉRES AJÁNLJA
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Az egészséges csontszer-

kezet kialakulásához, fenn-

tartásához nélkülözhetet-

len a mozgás, amit már 

gyerekkorban fontos meg-

szerettetni.

„Gyerekeknél a megfele-

lő csontszerkezet, az erős 

csontozat kialakulásához 

rendszeres testmozgásra 

van szükség. Ez segíti a 

megfelelő csonttömeg és csontsűrű-

ség elérését, az egészséges csont-

rendszer kifejlődését” – mondja dr. Pod-

lovics Ágota reumatológus főorvos. 

A kamaszoknál amiatt is fontos a rend-

szeres sportolás, mert ők általában 

rengeteget ülnek, és sokszor gyenge 

az izomzatuk, emiatt gyakori náluk a 

gerincferdülés is. A problémák jó 

eséllyel megelőzhetők, ha kellő fi gyel-

met fordítanak a rendsze-

res és aktív mozgásra. 

Az aktív életvitelre ké-

sőbb is fontos törekedni. 

Idősebb korban is meg le-

het találni azokat a tevé-

kenységeket, amelyek ké-

pesek átmozgatni a testet, 

és karbantartják a csonto-

kat, az ízületeket és az iz-

mokat. Minden korosztály-

ban, de különösen az időseknél kulcs-

fontosságú az elhízás elkerülése, ami-

ben szintén segít a rendszeres test-

mozgás. Legyünk tisztában azzal, hogy 

a széles körben kimutatható csontrit-

kulásnak egyik kockázati tényezője a 

mozgáshiány, ezért idős korban sem 

szabad elhanyagolni a sportolást. 

KÉTIRÁNYÚ FOLYAMAT
Fontos tudnunk azt, hogy nemcsak a 

mozgás segíti a csontok épségének 

megőrzését, de az erős csontok és 

izomzat is hozzájárulnak ahhoz, hogy 

fi zikai aktivitásunk megmaradhasson. 

A folyamat tehát kétirányú: a sok moz-

gás erősít, az erős csont és izom pedig 

segíti a mozgást. „Az erős csontok job-

ban terhelhetők, akinek erős az izom-

zata, könnyebben mozog és biztosab-

ban tartja meg az egyensúlyát. Ezért is 

érdemes arra törekedni, hogy testmoz-

gással megelőzzük az izmok gyengülé-

sét” – emeli ki a reumatológus. Persze 

fontos, hogy az aktivitás mindig a kor-

hoz igazodjon, és hetente lehetőleg 

többször kerüljön rá sor. Míg a fi atalab-

baknál a csapatsportok mellett a ke-

rékpározás, a spinning vagy a különbö-

ző fi tnesz-edzések tehetnek jót a 

csontok egészségének, idősebbeknél a 

séta, a nordic walking, az úszás, a tor-

na, a vízitorna ajánlott elsősorban, de 

egy jó kirándulás is nagyszerű. Ötven-

éves kor fölött jó választás lehet a senior 

jóga is, ami elsősorban a hát és a gerinc 

helyes pozicionálására, az ízületek és 

az izmok ellazítására koncentrál. Idő-

sebb korban a nagy emeléseket, nehéz 

súlyokat kerülni kell, mert a csontok 

terhelhetősége már csökkent, így nem 

Hogyan hat a mozgás 
a csontokra?

További ötleteket, javaslatokat szeretne 

a csontok egészségét szolgáló mozgás-

formákról? Keresse fel a

www.beresmozgas.hu
honlapot!

Ma már mindenki tudja, hogy a mozgás elengedhetetlen ahhoz, hogy a csontok erősek és egészségesek ma-

radjanak. De vajon miként támogatja a csontrendszer épségét az aktív életvitel? És miért fontos, hogy min-

denki az állapotának, korosztályának megfelelő mozgásformát válassza? SZÖVEG SZABÓ EMESE

igazán ajánlott a féloldali terhelést je-

lentő squash és a tenisz sem.

FOKOZOTT FIGYELEM
A mozgás mellett fontos, hogy változa-

tosan táplálkozzunk, hogy a szerveze-

tünket ellássuk azokkal a vitaminok-

kal, ásványi anyagokkal és nyom-

elemekkel, amelyek hozzájárulnak az 

egészséges csontozat fenntartásához. 

Vannak különleges élethelyzetek, ami-

kor erre különösen fi gyelni kell, példá-

ul a várandósság és a szoptatás idején. 

„Ilyenkor a kalcium és D-vitamin na-

gyon fontos a szervezet megnöveke-

dett igénye miatt. A D-vitamin kiegészí-

tésére már gyerekkorban is érdemes 

fi gyelni, erre a gyerekorvosok is külön 

felhívják a fi gyelmet” – emeli ki dr. Pod-

lovics Ágota. A megfelelő kalcium- és 

D-vitamin-ellátottság a menopauza 

alatt és után is fontos, szintjeit célszerű 

ellenőriztetni – 60 éves kor felett már 

DR. PODLOVICS ÁGOTA

REUMATOLÓGUS FŐORVOS
WWW.REUMADOKTOR.HU

mindenképp, de korai menopauzánál 

már előtte is. 

Ha szükséges, változtassunk az ét-

rendünkön, és gondoskodjunk a meg-

felelő kiegészítésről. Hasonló a helyzet 

akkor, ha valaki kevés tejterméket fo-

gyaszt, vagy a tejtermékeket valami-

lyen ok miatt kerülnie kell. Ilyenkor 

ugyanis az étrend nagy eséllyel kalci-

umban szegény.

Hiányos bevitelhez vezethet a fogyó-

kúra is, ezért a diétákkal is mindig óva-

tosan kell bánni, és a diétás étrendet 

körültekintően összeállítani. 

A csontok felépítésében, egészségé-

nek támogatásában több tápanyag-

nak is fontos szerepe van. Közülük a 

legismertebb a kalcium, mely csont-

jaink fő alkotórésze, és megfelelő 

szintje nélkülözhetetlen a normál 

csontozat fenntartásához. A kalcium 

foszfátsója, a hidroxiapatit mellett 

kisebb mennyiségben magnézium-

foszfát is található a csontszövetek-

ben. A megfelelő csontrendszer 

fenntartásában a kalcium és foszfor 

megfelelő arányának is fontos sze-

rep jut. Ahhoz, hogy a kalcium a táp-

csatornából eljusson a csontszövet-

be, kulcsfontosságú a D-vitamin. 

A D-vitamin hozzájárul a kalcium és a 

foszfor felszívódásához, hasznosulá-

sához, továbbá az egészséges cson-

tozat és a vér megfelelő kalcium-

szintjének fenntartásához. Emellett 

még magnézium, K-vitamin, cink és 

mangán is szükséges ahhoz, hogy 

egészséges csontjaink lehessenek.

MI KELL 
AZ EGÉSZSÉGES 
CSONTOKHOZ?

tipp

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT,

VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.
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További ötleteket, javaslatokat szeretne

a csontok egészségét szolgáló mozgás-
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Körtés-kecskesajtos 
falatok
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE:

4 szelet teljes kiőrlésű, sokmagvas 

rozskenyér

2 evőkanál majonéz

5 dkg madársaláta

10 dkg friss kecskesajt

5 dkg dió durvára törve 

1 kis darab citrom vagy 

1 evőkanál citromlé

2 darab körte

A rozskenyerek héját vágjuk le, és for-

mázzunk belőle kisebb darabokat, pél-

dául háromszögeket. Kenjük meg ma-

jonézzel, és szórjuk rá a madársalátát. 

Erre helyezzünk kecskesajtszeleteket, 

és szórjuk meg a durvára tört dióval. 

Végül a körtét vágjuk fel szeletekre, fi -

noman kenjük meg a citrommal vagy a 

citromlével, és tegyük a sajt tetejére.

Őszi ízek 
könnyedén

A szezon friss gyümölcsei, zöldség-

féléi ezernyi lehetőséget adnak 

az egészséges fi nomságok elkészí-

tésére és új ízek kipróbálására. 

Három igazán őszi, ínycsiklandóan 

fi nom receptet ajánlunk! 

SZÖVEG PILLING RÓBERT

Szűzérmék pikáns 
szilvaszósszal
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE:

1 közepes méretű sertés szűzpecsenye | 8 szelet bacon

A szószhoz: 30 dkg szilva | 1 kis fej vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma | 1 teáskanál paradicsompüré

1 evőkanál szójaszósz | 1 kávéskanál szárított chili 

1 evőkanál méz | só, őrölt feketebors

Elsőként a szilvaszószt készítsük el. Vágjuk apróra a vörös-

hagymát, és kevés olajon futtassuk meg, közben ízesítsük 

zúzott fokhagymával. Adjuk hozzá a megmosott, kimagozott 

és durvára vágott szilvát. Öntsünk hozzá 5-6 evőkanál vizet, 

és körülbelül 10 percig pároljuk. Közben ízesítsük sóval, 

borssal és a chilivel. Ha megpuhult a szilva, jöhet hozzá a 

paradicsompüré, és a további ízesítők: 1-1 evőkanál méz és 

szójaszósz. Pároljuk újra pár percig, hűtsük ki, és botmixer-

rel pépesítsük. Amíg a szilvaszósz hűl, készítsük el a húst: a 

szűzpecsenyét vágjuk olyan vastag szeletekre, amelyeket 

könnyen betekerhetünk a szalonnával. Sózzuk, borsozzuk, 

és tekerjük körbe a baconnel, amit egy fogpiszkálóval rögzít-

sünk. Evőkanálnyi forró olajon a szeletek mindkét oldalát 

pirítsuk meg, majd tegyük a húst egy olajjal vé-

konyan kikent tepsibe. Fedjük be alufóliával és 

180 ̊ C fokon süssük 10-12 percig. Ezután vegyük 

le a fóliát, és még 5-10 percig pirítsuk.

Köretként remekül illik hozzá a fűszeres vagy 

steakburgonya. Tányérra helyezés előtt vegyük 

ki a fogpiszkálót a hússzeletekből, és egy-két ka-

nálnyi szilvaszósszal tálaljuk.

BÉRES TOKAJI 
ÉDES SZAMORODNI 2017
Üde, citromsárga színű bor. Illatban mértéktartó és 

koncentrált sárga húsú gyümölcsösség jellemzi, 

melyet szerecsendió, fahéj és propolisz kísér. 

Kóstoláskor az édességet szépen kiegyensúlyozó, 

élénk savak a citrusos zamatokkal együtt élet-

telivé teszik a bort. A lecsengésben grépfrútot 

és marcipánt találhatunk. 

BÉRES TOKAJI 
NAPARANY 2016 
Furmint és hárslevelű házasítás, amelyet 

palackban érleltek. Színe mély citromsárga, 

összetett illatában őszibarackot és mézet 

fedezhetünk fel, ízében intenzíven jelennek 

meg a fűszeres, sárga húsú gyümölcsök. 

Telt, testes bor, amelyet a savak kellemes 

összhangja egészít ki. 
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Kókuszos-sütőtökös golyók 

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE:

1 közepes darab sütőtök

8 evőkanál zabpehely (a fi nomszemű a legjobb, 

de a hagyományos is jó lesz)

2 evőkanál kakaópor

1 evőkanál presszókávé vagy 

1 kávéskanál instant kávé

40 dkg kókuszreszelék 

1 teáskanál méz

A sütőtököt tisztítsuk meg, vágjuk fel és a szokásos módon 

süssük meg. Közben egy edényben, annyi vízzel, amennyi 

ellepi, főzzük puhára a zabpelyhet, és tegyük félre. A kihűlt 

sütőtök húsát villával törjük össze, és keverjük össze a zab-

kásával. A masszát ízesítsük a kávéval, a kakaóporral és a 

mézzel, és keverjünk bele annyi kókuszreszeléket, hogy jól 

formázható legyen. Készítsünk belőle kis golyókat, amelye-

ket forgassunk meg a maradék kókuszreszelékben. A kész 

fi nomságot tegyük tálcára, fedjük be folpackkal, és hagyjuk 

néhány órán át állni a hűtőszekrényben, hogy megdermed-

jen és az ízei is összeérjenek.
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A 2015-ben „Magyarország legszebb szőlőbirtokának” megválasztott Béres Szőlőbirtok és Pincészet fi ata-

los, lendületes borászat, igazi színfolt Tokaj-Hegyalja szívében, Erdőbényén. A borászati hagyományok és a 

modern technika adta lehetőségek ötvözésével olyan kiváló minőségű borokat állítanak elő, amelyek ha-

zánkban és az egész világon méltón öregbítik a tokaji borok hírnevét. Termékeik között egyaránt megta-

lálhatóak fi atalos, üde, könnyed, és testes, karakteres tételek, habzóbor, pezsgők, valamint Tokaj egyedül-

álló kincsei, aszú és esszencia is. Vásároljon Béres-bort online a www.beresbor.hu oldalon!

BÉRES TOKAJI 
DIÓKÚT HÁRSLEVELŰ 2018

Acéltartályban erjedt, melyet rövid tölgyfahordós érlelés 

követett. Illatában és ízében is megtaláljuk, amit a hárslevelűben 

szeretünk: a hársfavirágot, a cédrust, az őszibarackot, melyeket 

szépen kiegészítenek a fás jegyek. Eleven savai üdeséget adnak 

a bornak. 2019-ben a XXI. Nemzetközi Borverseny aranyérmese.
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MIÉRT AJÁNLJUK?
20 mg lutein  20 mg cink

7 hatóanyaggal
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MEGŐRZÉSÉÉRT*
A NORMÁL LÁTÁS  

Fejtse meg a rejtvényünket, amelyben id. dr. Béres József gondolatának befejezését 

rejtettük el. „Csak azt tudnám minél többekkel megértetni: sokkal könnyebb…”

A megfejtést küldje el postai címünkre (Béres Gyógyszergyár Zrt., 

1037 Budapest, Mikoviny u. 2–4.) vagy a megfejtes@beres.hu e-mail-címre! 

A helyes megfejtést beküldők között 2020. december 9-én 

10 db 8000 Ft értékű Béres-ajándékcsomagot sorsolunk ki. 

Beküldési határidő: 2020. december 2.

TÁJÉKOZTATÁS: a Béres Gyógyszergyár Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a keresztrejtvény helyes megfejtésének beküldői között 10 db 8000 Ft értékű Béres-ajándékcsomagot sorsol ki. 

Az ajándékcsomag tartalma egy doboz Béres C KOMPLEX 1000 mg fi lmtabletta (50x), egy doboz Béres Vita-D
3
 FORTE 3200 NE tabletta (60x) és egy doboz Béres Actival+Magnézium fi lmtab-

letta (30x). A nyeremény nem váltható készpénzre, illetve egyéb ajándéktárgyra, termékre. A nyeremény átadásának feltétele a nyertes nevének, kézbesítési címének, valamint adóazonosító 

jelének a Szervező részére történő rendelkezésre bocsátása. A megfejtés beküldésével a résztvevő önkéntesen, feltétel nélkül hozzájárul személyes adatainak a nyereménysorsolás céljából 

és nyertessége esetén a nyeremény kézbesítése céljából a Szervező általi kezeléséhez. Szervező tájékoztatja a résztvevőket, hogy nyertesség esetén nyilvántartás-vezetési kötelezettség tel-

jesítésének céljából a nyertes résztvevő adatait kezeli. A Szervező az adatokat kizárólag a fenti célból és jogalapból a cél megvalósulásáig kezeli, adatátadásra érintetti előzetes tájékoztatás és 

engedély nélkül harmadik személy részére nem kerül sor. Szervező az Info. tv. és a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli a személyes adatokat és tájékoztatja a résztvevőket, hogy 

megilleti őket a személyes adatok vonatkozásában a hozzáférési, helyesbítési, törlési, korlátozási és tiltakozási jog, valamint joguk van az adathordozhatósághoz és a hozzájárulás visszavoná-

sához, valamint a felügyeleti hatósághoz címzett panasztételi joghoz. A nyereményjátékkal és az adatkezeléssel kapcsolatos további kérdések esetén vegye fel velünk a kapcsolatot: info@
beres.hu, Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2–4. Adatvédelmi felelős: Boreczki Zoltán, adatvedelem@beres.hu Adatkezelési tájékoztató: https://beres.hu/beres/adatve-

delmi_tajekoztato/ Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Béres C KOMPLEX 1000 mg fi lmtabletta, a Béres Vita-D
3
 FORTE 3200 NE tabletta és a Béres Actival+Magnézium fi lmtabletta étrend-kiegészítő készítmények. Az étrend-kiegészítő nem 

helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
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