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Szokták mondani, hogy az 

okos ember nem várja ki 

a bajt, hanem elébe megy 

a problémáknak. Mégis 

gyakran, ilyen-olyan 

okokból – rohanás, időhiány, 

más fontosabb dolog, ne adj 

Isten! lustaság – nem ennek 

megfelelően cselekszünk. 

Azt hiszem, már az is 

nagyszerű, ha szembesítjük 

magunkat ezzel a hiátussal, 

és elkezdünk tudatosan 

törekedni a változtatásra. 

Az egészségünk védelme 

épp ilyen. Rengeteget 

lehet tenni az érdekében, 

ha idejekorán ráébredünk 

a fontosságára. Jóleső 

érzéssel tapasztaljuk, 

hogy az utóbbi években 

egyre többen kezdenek 

ekképpen gondolkodni, 

és főleg cselekedni, így 

egyre többen és többet 

tesznek az egészségük 

megőrzéséért. Ezt támasztja 

alá az a sok visszajelzés is, 

Üdvözlettel, 

Dr. Béres József

 KEDVES 
 OLVASÓ! 

amit egészségmagazinunk 

olvasói küldenek nekünk. 

Kérdések, észrevételek, 

ötletek, javaslatok... Mindet 

nagy örömmel fogadjuk, 

és igyekszünk megfelelő 

válaszokkal szolgálni. 

Ebből a magazinból sokat 

lehet tanulni, az érdeklődő 

olvasó rengeteg hasznos 

információval gazdagodhat, 

elsősorban egészségének 

védelme tekintetében. 

És beszélünk arról is, hogy 

mi, Béresek, mit és hogyan 

igyekszünk az Önök és 

a magyar társadalom 

szolgálatába állítani.

Az emberek szolgálata 

kötelességünk – így tanította 

nekem az Édesapám, 

e szerint igyekszünk 

élni mi is. Értékek 

mentén, tisztességgel, 

minőségorientáltan, 

a tudomány eredményeinek 

felhasználásával 

mindannyiunk javára. 
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A játékfilm a legendás feltaláló 1960-as,70-es 

évekbeli küzdelmes életét mutatja be. Gyön-

gyössy Bence rendező és Csukás Sándor 

operatőr vezetésével pszichológiailag árnyalt, 

drámai jelenetekben, gazdag képi világban 

tárul fel Béres József életútja. A forgatóköny-

vet Petényi Katalin írta, a film producere 

Kabay Barna.  

A forgatás közel tíz helyszínen, több mint 

hatvan színész közreműködésével zajlik, és 

várhatóan november elején ér véget. A főbb 

szerepekben Gáspár Tibort, Huszárik Katát,  

Für Anikót, Lukács Sándort, Seress Zoltánt, 

Trokán Pétert, Hatházi Andrást és Székely B. 

Miklóst láthatjuk majd. A premier 2019-ben 

várható.

Tévéfilmsorozat
A BÉRES CSEPP

FELTALÁLÓJÁRÓL
készül

A stáb számára a legnagyobb kihívást a szélsőséges  
időjárási viszonyok jelentették. Bizonyos napokon 
az elviselhetetlen nyári hőség nehezítette a napi 
12 órás koncentrált munkát, majd a monszunszerű 
esőzések borították fel a forgatási tervet. 

A legkülönösebb, legváratlanabb történést az első napon 
élték át. Cegléden forgattak, alighogy elkezdődött a munka. 
Egy rabszállító autóból kiugrott rab beszökött a forgatás 
helyszínére, ahol a rendőrök üldözőbe vették. A munkát 
az üldözés idejére természetesen fel kellett függeszteni,  
a filmforgatás pedig máris bekerült az országos hírekbe.

Id. dr. Béres József életét eddig  
számos műfajban feldolgozták.  
Készültek róla könyvek, 
dokumentumfilmek, egy dráma és 
annak nyomán színdarabok. Most 
Cseppben az élet címmel sokszereplős, 
sok helyszínen játszódó négyrészes 
televíziós filmsorozatot forgat róla  
az MTVA és a Projekt Film.

ÚJDONSÁG
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jelent

 A TOKIÓI OLIMPIAI CIKLUSRA IS 
 MEGHOSSZABBÍTOTTA 
 TÁMOGATÁSÁT A BÉRES 
2020-ig, a tokiói olimpiáig tartó 

együttműködési megállapodást kötött 

a Magyar Olimpiai Bizottsággal a Béres 

Gyógyszergyár. A jelenlegi már a hato-

dik olimpiai ciklus, melyben a Gyógy-

szergyár elkötelezett támogatóként 

segíti az olimpiai mozgalmat és  

a sportolók sikeres felkészülését. 

A mostani együttműködést dr. Béres 

József, a Béres Gyógyszergyár elnöke 

és Kulcsár Krisztián MOB-elnök  

írták alá.

 SZOLNOK DÍSZPOLGÁRÁVÁ AVATTÁK 
 DR. BÉRES JÓZSEFET 
Szolnok Város Díszpolgári Címével tüntették 

ki a Béres Gyógyszergyár elnökét, dr. Béres 

Józsefet. A rangos elismerést a város pol-

gármestere, Szalay Ferenc adta át a Szolnok 

Város Napja alkalmából rendezett ünnepsé-

gen, augusztus 30-án. A díszpolgári címet 

évente egy alkalommal, a település életéhez 

munkájával, teljesítményével jelentősen hoz-

zájáruló személynek adományozza a megyei 

jogú város közgyűlése. 

 FAIR PLAY TRÓFEA DÍJJAL  
 TÜNTETTÉK KI  A BÉRES HÁZASPÁRT 
A Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play 

Bizottsága a május közepén megrende-

zett éves díjátadó gáláján a magyar sport-, 

művészeti és tudományos élet 14 szerep-

lőjét jutalmazta. A tudomány kategóriában 

dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár 

elnöke és felesége, Béres Klára, a vállalat 

kommunikációs igazgatója vehette át a Fair 

Play Trófeát Makray Katalintól és Kamuti 

Jenőtől, a bizottság elnökétől. 
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 ELISMERÉS BÉRES MELINDA MESEJÁTÉKÁNAK 
A VII. Magyar Teátrum Fesztiválon a legjobb mese-

játék díját a Turay Ida Színház Csingiling az erdőben 

című mesejátéka nyerte el. A színdarab szerzője 

Béres Melinda, akit vidám mesekönyveiről már jól 

ismerhetnek a gyerekek. Első mesejátéka a Csingi‑ 

ling volt, ezt követte a most díjat nyert Csingiling az 

erdőben. És örömmel jelenthetjük, hogy már elké-

szült a harmadik rész is, Csingiling és a kalózok cím-

mel szeptember 30-án láthatják először a gyermekek 

Budapesten, a Turay Ida Színházban. 

www.turayidaszinhaz.hu

 NEMZETKÖZI GYERMEKRAJZ-KIÁLLÍTÁS HATVANBAN 
A Tilma Gyermekművészetért Alapítvány szeptember 15-én 

nyitotta meg Nemzetközi Gyermekrajz-kiállítását a Hatvani 

Galériában, mely ezúttal A legnagyobb szeretet címet viseli. 

A kiállított pályaművek egy két éven át tartó pályázat első 

fordulójának legszebb alkotásai, és a 2020-ban Magyaror-

szágon megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Euchariszti-

kus Kongresszus tiszteletére születtek. A kiállítás védnökei: 

Erdő Péter bíboros, Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke és 

Dobos Klára, az Új Misszió című újság szerkesztője.

 FILMVÁSZNON 
 A SZÉP MAGYAR ÉNEK 
Április 26-án a Duna Palotában mutatták 

be Béres József Szép magyar ének című 

daloskönyvének összevont,  

bővített kiadását és a könyv nyomán  

született dokumentumfilmet,  

Petényi Katalin és Kabay Barna alkotását.  

A film Béres Józsefet kíséri el útján, vele 

együtt éljük át találkozásait erdélyi „adat-

közlőkkel”, idős parasztemberekkel és  

a népzene, illetve egyházzene legjelentő-

sebb kutatóival, Kallós Zoltánnal, Almási 

Istvánnal, Bereczky Jánossal, Bubnó  

Tamással és Dombóvári Jánossal,  

s jutunk el a fiatalok, az újra élő hagyo-

mányok erőt adó, örömteli világába.

Nyilvános vetítések:
    szeptember 16., 17:00, Budapest 
Óbudai Társaskör 

www.obudaitarsaskor.hu 
      szeptember 18., 16:00, Budapest 
Tabán ArtMozi 

www.ars-sacra.hu
   október 5., Budapest 
Uránia Nemzeti Filmszínház 

www.urania-nf.hu
   október 12., 17:00, Székesfehérvár 
Szent István Művelődési Ház 
www.szentistvanmuvelodesihaz.hu

 BÉRES CSEPP AZ ÉV HÁZIORVOSAI RÉSZÉRE 
„Az év praxisa a Kárpát‑medencében” című pályázat szeptember 

3-án megrendezett ünnepélyes díjátadóján Béres Klára, a Béres 

Alapítvány elnöke több mint hárommillió forint értékű Béres 

Cseppet adott át a tíz hazai és tíz határon túli díjazott háziorvos 

számára. A Béres a kezdetek óta a pályázat támogatója, ezzel is 

kifejezve az orvostársadalom tagjai iránti megbecsülését.
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SZAKÉRTŐ

Láthatatlan, mégis meghatározza szervezetünk szinte minden funkcióját.  
Az immunrendszer megfelelő működésének az egészségmegőrzésben betöltött 
szerepéről Prof. Dr. Falus András immunológussal beszélgettünk. 

„Ez egy olyan  
háború, ahol rengeteg 
az álruha, a kém, az 
átverés, a csapda  
és a trükk.”

védőbástyája:
Szervezetünk

az immunrendszer

Az immunrendszert sokan 

úgy képzelik el, mint egy 

csatateret, ahol a szervezet 

naponta harcot vív a betola-

kodók ellen. Mennyire állja 

meg a helyét ez az elképzelés?

Megalapozottnak tartom. 

Annak idején írtam is egy 

Adj király katonát! című 

könyvet, melynek éppen ez 

volt az alapfilozófiája, azzal 

a kiegészítéssel, hogy ez egy 

olyan háború, ahol rengeteg 

az álruha, a kém, az átverés, 

a csapda és a trükk. Az im-

munrendszer nem a külvilág 

előtt zajló csatában, hanem 

kis, csendes, rejtett megol-

dásokkal intézi el a szó széles 

értelmében vett patogéneket, 

azaz kórokozókat. Ezt a tevé-

kenységet az evolúció alatt 

kialakult, hihetetlenül szo-

fisztikált módszerekkel végzi. 

Nem teheti másképpen, mert 

a fertőző anyagok, a vírusok, 

baktériumok, gombák, illetve 

a tumorsejtek is evolúción 

keresztül jutottak el máig, és 

ők is trükkök és ellentrükkök 

tárházával rendelkeznek. 

Mekkora szerepet játszanak 

az immunerősítés folyama-
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tában a vitaminok, nyomele-

mek és ásványi anyagok?

A szervezet normális, egész-

séges élettani működéséhez 

elengedhetetlenek. A szerve-

zetről nem lehet úgy gon-

dolkodni, hogy „leválasztjuk” 

róla az immunrendszert, mert 

szervesen hozzátartozik, így 

az endokrin rendszert, az 

idegrendszert, az emésztési, 

a kiválasztási rendszert – és 

ezáltal az immunrendszert 

is erősítik.

Immunológusként hogyan 

látja, milyen mértékben múlik 

rajtunk egészségünk alakulása?

Rengeteg örökölt genetikai 

adottságunk van, amelyeket 

a szüleinktől, nagyszüleinktől 

átvettünk, de nem biztos, hogy 

manifesztálódnak, azaz aktivi-

zálódnak. Ahhoz, hogy akár 

egy hiány, akár egy túlműkö-

dés „megszólaljon”, környezeti 

tényezők is kellenek. Éppen 

ezért ma már nemcsak gene-

tikáról, hanem epigenetikáról 

is beszélünk. Az életmód egy 

tudatos epigenetika. Eldönt-

hetjük például, hogy egész-

ségesen táplálkozunk, hogy 

mozgunk, de az életmódnak 

rengeteg mentális és pszicho-

lógiai aspektusa is van. Kopp 

Mária volt az első, aki kimond-

ta, hogy létezik mentális epi-

genetika is. Az, hogy milyen 

családban élünk, vannak-e 

barátaink, tudunk-e kommu-

nikálni, milyen a kedvünk, 

illetve az önmagunkhoz és 

a világhoz való viszonyunk, 

mind hat az egészségünk-

re. Nem arról van szó, hogy 

nincsenek velünk született 

genetikai megnyilvánulása-

ink, hanem hogy a genetika 

egy hajlamot, valószínűséget 

jelent. Az epigenetika pedig 

a környezetet, amiről részint 

tehetünk, részint nem.  

Ez utóbbira jó példa a klíma-

változás. 

Minden betegség lelki eredetű. 

Ön egyetért ezzel a kijelentéssel?

Nem, túlzásnak tartom. Úgy 

fogalmaznék, hogy lelki is. Nem 

szabad átesni a ló másik oldalá-

ra. Ha valakinek egy kanyaró- 

fertőzése vagy vakbélgyulla-

dása van, azt nem feltétlenül 

lelki okokra lehet visszavezetni. 

A legtöbb olyan betegségnek 

viszont, amely komplex –  mint 

például a kardiovaszkuláris 

betegségek, a tumor, az au-

toimmun betegségek vagy 

gyulladások –, többnyire lelki 

komponense is van.

Az immunrendszer szere-

pe a daganatos betegségek 

gyógyításában kulcsfontossá-

gú, id. dr. Béres József is erre 

alapozva fejlesztette ki a Béres 

Cseppet. A kutatók szerint az 

immunrendszer képességei a 

legmodernebb orvosi techni-

ka lehetőségeit is túlszárnyal-

ják – valóban képes lehet a 

„felébresztett” immunrendszer 

a rákos betegségek kezelésére?

Az immunrendszerünk álla-

pota rendkívül fontos: több 

millió éves, evolúciós harc 

folyik az immunrendszer és 

a tumorok között. Van egy 

aktivációs szakasz, amikor 

az immunrendszer behatol 

a tumorsejtekbe, és kifejti ha-

tását, majd amikor már nincs 

rá szükség, visszavonul.  

A győzelem viszont nem 

könnyű. A tumor egyik 

„trükkje” például, hogy olyan 

anyagot bocsát ki, amellyel azt 

a hamis üzenetet adja az im-

munrendszernek, hogy már 

nincs rá szükség. De jó hír, 

hogy körülbelül két éve van-

nak klinikai eredmények arra, 

hogy a tumor által kibocsátott 

gátló anyag ellen létrehozott 

ellenanyagok sikeresek, vagyis 

megakadályozzák az im-

munrendszer „kikapcsolását”. 

Döbbenetes eredmény ez.

Prof. Dr. FALUS  
ANDRÁS
A Semmelweis Egyetem 
egyetemi tanára, a Genetikai, 
Sejt- és Immunbiológiai Intézet 
egykori igazgatója, az MTA ren-
des tagja. Fő kutatási területe 
az immungenomika. Tudományos 
munkásságáért Széchenyi-
díjban (2006), Neumann-díjban 
(2006) és Semmelweis-díjban 
(2008) részesült.

 IMMUN-KISOKOS 
Az immunrendszer…

  a szervezet összetett védelmi rendszere;
  a fehérvérsejteken és a nyirok-
rendszeren keresztül a szervezet 
egészében jelen van;

  kétféle védekezési mechanizmusa ismert: 
veleszületett, illetve szerzett védekezés;

  minden egyes immunsejtjének saját 
feladata van, és kommunikálnak is 
egymással.
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HOGYAN KÉSZÜL?

A Béres Gyógyszergyár számára a legmagasabb minőségű, biztonságos termékek 
előállítása nem csupán azt jelenti, hogy meg kíván felelni a szigorú szabályoknak: 
küldetést jelent, amely a termékgyártás minden pillanatában elsőbbséget élvez. 
Ennek a hitvallásnak a tanúbizonysága a vállalat legújabb beruházása is.

közelmúltban fe-

jeződött be a Béres 

Gyógyszergyár 

immáron három 

éve tartó, nagy ívű 

fejlesztésének utolsó 

állomása. A szolnoki gyár 

tőszomszédságában fekvő, 

pusztulásnak indult egykori 

kenyérgyár épületegyüt-

tesébe leheltek új életet, és 

hozták létre a legmagasabb 

elvárásoknak megfelelő, 

korszerű minőség-ellenőrzési 

laboratóriumukat. A mostani 

beruházás a tavalyi, nagysza-

bású gyártókapacitás-bővítő 

beruházás folytatása, és azért 

volt szükséges, hogy a minőség- 

ellenőrzés lépést tudjon 

tartani a bővülésből adódó, 

megnövekedett vizsgálati 

igényekkel.

Mindez jól tükrözi a Béres 

azon szemléletét, hogy a kor-

szerű technológiával történő 

termékgyártás csak felkészült 

szakembereket foglalkoztató, 

modern vizsgálólaborató-

riummal együtt képes az 

előírásoknak mindenben 

A megfelelő, sőt azt felülmúló, 

kiváló minőségű termékeket 

előállítani. 

A Béres Minőséghez kapcso-

lódó követelményrendszer 

már a beruházás indításakor 

nagy hangsúlyt kapott, és 

ennek figyelembevételével 

került sor a legszigorúbb 

nemzetközi előírásoknak 

megfelelő laboratórium 

tervezésére. A beruházáshoz 

kapcsolódóan 37 új mun-

kahely jött létre, és a közel 

négyszáz Béres-dolgozóból 

összességében 70 szakember 

dolgozik az újonnan létreho-

zott laboratóriumi és üzemi 

területeken. 

FÓKUSZBAN A BIZTONSÁG
A beruházás szíve-lelke 

a főépület, ahol a minőségirá-

nyítás, a minőségbiztosítás és 

a minőség-ellenőrzés folyik. 

A létesítmény első részle- 

gében újonnan beszerzett, 

a legmagasabb technikai 

színvonalat képviselő, kisebb, 

laborméretű, ún. tesztüzemű 

gyártógépek  működnek.  

Minőség felsőfokon

„A BÉRES GYÓGYSZERGYÁR 
A TERMÉKEI ELŐÁLLÍTÁSA 
SORÁN A JOGSZABÁLYBAN 
ELŐÍRTAKNÁL IS TÖBBET 
VÁLLAL, MERT A BÉRES  
MINŐSÉG NEM PUSZTÁN 
A MEGFELELŐSÉGRŐL, HANEM 
A KIVÁLÓSÁGRÓL SZÓL.” 
Dr. Bischof Zsolt,  
a Béres Gyógyszergyár szolnoki 
gyárának igazgatója

Kulisszatitkok 
új laboratóriumából

a Béres
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A FOGYASZTÓK 
ISMÉT IGAZOLTÁK 
A BÉRES MINŐSÉGET

Azzal, hogy ezek a beren-

dezések itt kaptak helyet, a 

kutatás-fejlesztés üzemesítés 

előtti folyamatokat tesztelő 

ága, mely eddig Budapesten 

működött, most Szolnokra 

költözhetett.  „A minőséget és 

a biztonságot növeli, ha a ku-

tatás-fejlesztésnek a gyártást 

közvetlenül megelőző szaka-

sza és a gyártás gyorsan és 

gördülékenyen tud együttmű-

ködni” – emelte ki dr. Bischof 

Zsolt, a Béres Gyógyszergyár 

szolnoki gyárának vezető-

je. A fejlesztés alatt szerzett 

tapasztalatok átadása segíti 

a megfelelő minőségű termé-

kek előállítását az üzemesítést 

követően. A kutatás-fejlesztés 

az új termékek gyártástechno-

lógiájának kidolgozása mellett 

olyan vizsgálati módszerek 

kifejlesztését is végzi, melyeket 

a későbbiekben a minőség- 

ellenőrzésért felelős szakem-

berek rutinszerűen alkalmazni 

tudnak.

ŰRTECHNIKA SZOLNOKON?
Az épület további helyisége-

iben a minőség-ellenőrzés 

folyik. A Béres termékpo-

litikájának megfelelően 

a kötelezően előírtakon felül 

többleterőforrásokat fordít 

a minőség biztosítására, le-

gyen szó gyógyszerről vagy 

étrend-kiegészítőről. Minden 

termékét a gyógyszereknél 

alkalmazott szemlélettel 

és módszerekkel, ugyan-

olyan szigorúan ellenőrzik. 

A vállalat szakemberei itt 

olyan, újonnan beszerzett 

vizsgálóeszközökkel dol-

goznak, amelyek közül jó 

pár a laikusok számára akár 

űrtechnikának is tűnhet. 

Természetesen nincs erről 

szó, de pl. az ICP-berendezés 

6000-8000 kelvines plaz-

mája (forróbb a Nap felszí-

nénél) valóban lenyűgöző. 

„A Béres szakembergárdája, 

a Béres Minőség garantálása 

érdekében, saját laboratóri-

umi vizsgálatokkal ellenőrzi 

a beérkező alapanyagokat 

– emelte ki Kovács Angelika, 

a gyógyszergyár minőség-

irányítási igazgatója. Majd 

hozzátette: – Természetesen 

az ellenőrzések itt nem érnek 

véget, hanem végigkísérik 

a teljes gyártási folyamatot, 

egészen a késztermékig, sőt 

a csomagolóanyagokra is 

kiterjednek. Maximalisták 

vagyunk, a tökéletes ter-

mék elérése a cél. Egyetlen 

olyan terméket sem adunk ki 

a kezünkből, amelyről nem 

vagyunk meggyőződve, 

hogy tökéletes. 

A svájci ICERTIAS 2018-
as kutatásában arra kérte 
a válaszadókat, hogy jelöljék meg 
azt az étrendkiegészítő-gyártót, 
amely a legmagasabb minőségi 
színvonalat nyújtja a magyar 
piacon. A QUDAL-QUality meDAL 
2018/19 díjat (kiváló minőség a 
vásárlók szavazatai alapján) a 
fogyasztók a Béresnek ítélték meg.
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HOGYAN KÉSZÜL?

 INFRAVÖRÖS SPEKTROFOTOMÉTER AZ ALAP- ÉS 
 CSOMAGOLÓANYAGOK VIZSGÁLATÁHOZ 

A Béres a kereskedelmi partnereitől is a leg-

jobb minőséget várja el, így az alap- és cso-

magolóanyagai is mind minősített beszál-

lítóktól származnak. A beérkező anyagokat 

laboratóriumi körülmények között ismét el-

lenőrzik és minősítik. Ameddig a labor nem 

igazolja az előírásoknak megfelelő értéke-

ket, nem kerülhetnek be a gyártási folya-

matba. A Béres Gyógyszergyár a partnerek 

kiválasztása során is – amely már a minő-

ségirányítási folyamat része – a biztonságra 

és a minőségre helyezi a hangsúlyt.

 GYÓGYSZERFORMA-VIZSGÁLATOK 
 KIOLDÓDÁSVIZSGÁLÓVAL 
Ebben a folyamatban olyan tulajdonságokat 

vizsgálnak a szakemberek, melyek a gyógy-

szerforma (filmtabletta, rágótabletta, kapszula, 

oldat) legfontosabb jellemzőiről adnak felvi-

lágosítást. A kioldódásvizsgáló segítségével 

megfigyelhető például, hogy a termék miként 

viselkedik a gyomorban, de mérik a törési 

szilárdságot, a szétesési időt, a kopási veszte-

séget és a hatóanyag-kioldódást is.

 KLÍMASZEKRÉNY A STABILITÁSI 
 VIZSGÁLATOKHOZ 
Az eltarthatósági idő meghatározása a Bé-

resnél szisztematikus vizsgálati eredmények 

alapján történik. A tabletták élettartamát 

az ún. stabilitási vizsgálattal igazolják, azaz 

a termékeket több évre klímaszekrényben 

helyezik el, melyekben ellenőrzött körülmé-

nyek között, 25 fokon és 60%-os páratarta-

lomban tárolják, közben pedig rendszeresen 

bevizsgálják őket. A Béres-termékek kiváló 

minősége a szavatossági idejük utolsó nap-

jáig garantált.
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 ELEMSZENNYEZŐK ELLENŐRZÉSE 
 RÖNTGENFLUORESZCENS SPEKTROMÉTERREL 
Mindannyian csak olyan terméket szeret-

nénk fogyasztani, amely nem tartalmaz káros 

anyagokat, és biztosan megfelel a nehézfém-

szennyezőkre előírt szigorú határértékeknek. 

Erről a Béres a felhasznált alapanyagok eseté-

ben saját vizsgálatokkal győződik meg az erre 

a célra újonnan beszerzett röntgenfluoreszcens 

spektrométer segítségével. „Felelősek vagyunk 

a fogyasztóink egészségéért, ezért nem hagyat-

kozhatunk kizárólag a beszállítóink vizsgálati 

eredményeire” – vallják a cég szakemberei.

MINDEN FOGYASZTÓ 
NYUGODT LEHET, HOGY AMI 
HATÓANYAG EGY BÉRES-
TERMÉK DOBOZÁN SZEREPEL, 
AZ KELLŐ MENNYISÉGBEN 
BIZTOSAN BENNE IS 
VAN A TERMÉKBEN AZ 
ELTARTHATÓSÁGI IDŐ VÉGÉIG.

 RENDSZERES HATÓANYAGTARTALOM- 
 VIZSGÁLAT FOLYADÉKKROMATOGRÁFFAL    
 ÉS ICP-ANALÍZISSEL 
A tabletták megfelelő tömege fontos és köny-

nyen mérhető paraméter, melyet a gyártás 

során folyamatosan ellenőriznek, mindemel-

lett ez még nem elegendő annak igazolására, 

hogy a hatóanyagok kellő mennyiségben 

benne is vannak a készítményben. A minő-

séget alapvetően nem a tabletták tömege, 

hanem hatóanyag-tartalmuk határozza meg. 

A vitamintartalom méréséhez jellemzően folyadékkromatog-

ráfot használnak, míg az ICP-berendezés magas hőmérsékletű, 

6000-8000 kelvines plazmájának köszönhetően a beérke-

ző minták nyomelem- és ásványianyag-tartalmának nagy 

pontosságú vizsgálata válik lehetővé. A Béresnél az elkészült 

gyártási tételek hatóanyag-tartalmát is rendszeres időközön-

ként ellenőrzik. 

„MAXIMALISTÁK 
VAGYUNK, 
A TÖKÉLETES 
TERMÉK ELÉRÉSE 
A CÉL.” 
Kovács Angelika,  
a gyógyszergyár 
minőségirányítási 
igazgatója

ICP-berendezés

folyadékkromatográf
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A Bérest mindenki tiszteli. Talán, mert 
a kezdetektől a tisztesség, tudományosság, 
megbízhatóság és megkérdőjelezhetetlen minőségű 
termékek jellemzik, és tevékenységüket áthatja 
a magyarság, az ország és a társadalom iránti 
felelősségérzet is. Az id. dr. Béres József által 
alapított, karitatív célokat szolgáló szervezet, 
a Béres Alapítvány a Teljes Életért idén ünnepli 
fennállásának 25. évfordulóját. Az elmúlt 
negyedszázad eredményeiről kérdeztük  
Béres Klárát, az alapítvány elnökét.

Huszonöt éve még nem is 
hallottunk a CSR (corpo-
rate social responsibility = 
vállalati társadalmi fele-
lősségvállalás) fogalmáról, 
azonban Önök már akkor is 
ugyanúgy jótékonykodtak, 
mint most.
Valóban. A vállalat létrejötté-

től kezdve, a CSR fogalmának 

ismerete nélkül is fontosnak 

tartottuk, hogy támaszt je-

lentsünk mindazoknak, akik 

hozzánk fordulnak segítsé-

gért. Igyekeztünk segítsé-

gükre lenni a rászorulóknak, 

ugyanúgy fontosak voltak 

a tehetséges fiataljaink, a 

kulturális értékeink, mint 

manapság. Ezt tanultuk, eb-

ben a szellemben nőttünk fel.

Kezdjük a történelmi múlt-
tal. Hogyan és miért jött 
létre a Béres Alapítvány?
Id. dr. Béres József öröksége 

mind a gyógyszergyártásban, 

mind a társadalmi felelősség-

vállalás területén kijelölte az 

utat, amelyen vállalatunk közel 

harminc éve büszkén halad. 

A vállalat első éveiben elsősor-

ban a gyógyulásukért küzdő 

emberek kerestek fel minket, 

majd ahogy a hírünk terjedt, 

egyre több területről érkeztek 

megkeresések. Célszerűnek 

láttuk ezeket összefogottan, 

hatékonyabban kezelni, ezért 

alapítványt hoztunk létre, Béres 

Alapítvány a Teljes Életért néven. 

Küldetését a nevében hordozza: 

az élet teljességét szolgálja.

„Úgy kell példává 
válni, hogy aki lát-
ja, maga is példa 
akarjon lenni.” 

Negyedszázad
a jó szolgálatában

ÉRTÉK
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Huszonöt év – támogatottak 
hosszú sora, számos felmu-
tatható érték. Mi áll a tevé-
kenységük fókuszában?
Gyökereink a Béres Cseppből 

erednek, munkánk elsősor-

ban az egészségmegőrzés-

hez, betegségmegelőzéshez, 

gyógyításhoz kötődik, így leg-

jelentősebb támogatásainkat 

is ezen a területen nyújtjuk. 

A kezdetek óta minden évben 

100 ezer üveg Béres Cseppet 

adományozunk, amelyet a 

legnagyobb, országos kari-

tatív szervezeteken keresztül 

juttatunk el a rászorulókhoz, 

nehéz körülmények között 

élőkhöz, betegekhez. Ezek 

a szervezetek évtizedek óta 

igaz szövetségeseink, velük 

biztosak lehetünk abban, 

hogy adományunk valóban 

célba is ér. Külön öröm, hogy 

terméktámogatásainkkal jelen 

vagyunk a határainkon túli 

területeken is, Felvidéktől Dél-

vidékig, Kárpátaljától Erdélyig.

Ha jól tudom, van egy 
terület az egészségügyben, 
aminek különös figyelmet 
szentel az alapítvány.
Ez így van. A Béres Csepp 

történetéből eredően a rossz-

indulatú, daganatos meg-

betegedésben szenvedők 

megsegítése, küzdelmük 

támogatása rendkívül fontos 

számunkra. Idén tavasszal 

immár a XI. jótékonysági 

estünket rendeztük meg, és 

a most befolyt adománnyal 

a leukémiás gyermekek túl-

élési esélyeit növelő, nálunk 

eddig még nem alkalmazott, 

új diagnosztikai módszert 

támogattunk.

Segítenek termékekkel, jóté-
konykodnak, hol találkozha-
tunk még a Béres Alapítvány 
nevével?
Az élet teljességéhez hozzá-

tartozik számos egyéb terület 

is. Alapítványunk részt vállal 

az oktatás támogatásában, 

ösztöndíjainkkal több intéz-

ményben is jelen vagyunk, 

segítjük a tehetségeket, kultú-

ránk terjesztését, hagyomá-

nyaink ápolását, és fontos 

számunkra az egyetemes 

értékek védelme is. 

Ön szerint mi adja a társadal-
mi felelősség hitelességét?
Az őszinteség. A valódi tár-

sadalomért érzett felelősség 

olyan, mint a szeretet: belülről 

fakad. A Béres Alapítvány, 

alapítójának szellemisé-

gét követve, negyedszázad 

után is képes a kezdetekkor 

megfogalmazott célkitűzései 

mentén, megbízhatóan, töret-

lenül működni. Úgy gondo-

lom, ettől vagyunk hitelesek.

Mire a legbüszkébb az elmúlt 
huszonöt évből?
Meggyőződésünk, hogy nem 

elegendő egyszerűen csak le-

tudni egy támogatást, fontos, 

hogy az adomány elérje a cél-

ját. Nyugodt szívvel és büsz-

kén tudjuk azt mondani, hogy 

minden adományunk valóban 

azokhoz jut el, akiknek szán-

juk. Nagyon büszke vagyok 

arra is, hogy lehetőségeinkhez 

igazodva mindig olyan ügye-

ket választunk, ahol a sokszor 

szerény támogatás is nagy 

segítséget jelent.
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SZAKÉRTŐ

C-VITAMINT?

legnépszerűbb vitamin 

alapvető a szervezet 

egészséges működé-

séhez, hozzájárul az 

immunrendszer és az 

idegrendszer megfelelő 

működéséhez, védi sejtjeinket a 

káros hatásoktól, segíti a se-

bek gyógyulását, jótékonyan 

befolyásolja az anyagcsere-

folyamatokat, és fokozza a vas 

felszívódását. Az emberi szer-

vezet képtelen az aszkorbinsav 

előállítására, így azt táplálékkal 

kell bevinnünk szervezetünkbe. 

Amennyiben ez nem történik 

meg, hiánytünetként többek 

között vérzékenység, izombán-

talmak, a fertőzésekkel szembe-

ni fogékonyság és gyulladások 

kialakulása figyelhető meg.

A TÖBB VALÓBAN TÖBB
Ideális esetben táplálékunk 

fedezné napi C-vitamin-igé-

nyünket, de az ehhez elen-

gedhetetlen kiegyensúlyozott 

étrend sajnos kevés ember élet-

módjára jellemző. A nemzet-

közi ajánlásoknak megfelelően 

a szakemberek naponta 80 mg 

C-vitamin bevitelét javasol-

ják egészséges embereknek. 

Ez a mennyiség azonban 

eltérő lehet kortól, nemtől, 

életmódtól és a testtömegtől 

függően, és persze a különböző 

élethelyzetek és betegségek 

is befolyásolják. Dohányzás 

mellett, gyógyszerszedés, 

illetve betegség idején, stresz-

szes időszakokban, valamint 

várandósoknak és sportolók-

nak is nagyobb mennyiségre 

van szükségük. Fokozott igény 

jelentkezik műtéti beavatkozá-

sok, gyomorfekély, bélbetegsé-

gek, pajzsmirigy-túlműködés, 

fertőző betegségek, művese-

kezelés, továbbá gyulladásos 

és rosszindulatú betegségek 

esetén is.

HOGYAN VÁLASSZUNK

A C-vitamin az emberiség leghasznosabb felfedezései  
közé tartozik, ugyanis rendszeres fogyasztása alapvető  
eszköz az egészség megőrzéséhez. A mára kialakult óriási 
kínálatban azonban egyre nehezebb eligazodni.

A

VÁLASSZA A SZÜKSÉGLETEINEK MEGFELELŐ BÉRES C-VITAMINT!

Gondoskodjon a szervezete számára szükséges C-vitamin-bevitelről 

Béres Minőséggel! Kérje patikusától a minőségi alapanyagokból készült 

és garantált hatóanyag-tartalmú Béres C-vitaminokat! 

Vény nélkül kapható aszkorbinsav‑tartalmú gyógyszerek.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

KOMPROMISSZUMOK 
NÉLKÜL
Nagyon fontos, hogy  

a C-vitaminok széles válasz-

tékából mindig a szükség-

letünknek megfelelő, kiváló 

minőségű terméket válasz-

szunk! Jó, ha tájékozódunk 

a vásárlás előtt, és utánaolva-

sunk a különböző készítmé-

nyek származási helyének, 

illetve a gyártó minőség-el-

lenőrzési folyamatának. Az ár 

a legtöbb esetben összefügg 

a minőséggel: a kifogástalan 

forrásból, megfelelő ellenőr-

zések mellett készült minő-

ségi termékek magasabb 

árfekvésűek, ugyanakkor 

a szélsőségesen drága készít-

mények nem biztos, hogy 

hozzák azt a pluszt, amely az 

árukban jelentkezik. Tehát itt 

is az arany középút követen-

dő: döntsünk a legjobb ár-ér-

ték arányú termékek mellett!
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statisztikák szerint 

az európai lakosság 

fele rosszul lát. Ma-

gyarországon ötmil-

lióan szemüvegesek, 

és minden második 

felnőtt tapasztal valamilyen 

látásproblémát. A tévék, 

számítógépek, tabletek és 

okostelefonok térhódítása 

sajnos folyamatosan ront 

a helyzeten, a CVS (computer 

vision syndrome – szemfára-

dás, száraz szem, hunyorgás, 

kipirosodás) tünetcsoport az 

elmúlt évtizedben a számító-

gép előtt dolgozó felnőtteknél, 

A

A digitális eszközök világában szemeinket 
extrém terhelésnek tesszük ki. Fontos, 
hogy ezt felismerjük, és tegyünk szemeink 
egészségének megőrzéséért!

KÁRTÉKONY

A SZEMÜNKRE 
LESELKEDŐ VESZÉLYEK:

 MIT TEHETÜNK  
 A LÁTÁSUNK MEGÓVÁSA 
 ÉRDEKÉBEN? 

   Járjunk rendszeresen szemészeti 
szűrésre.

    Ha sokáig közelre kell fókuszálnunk, 
legalább 30 percenként iktassunk be 
szünetet, és nézzünk kicsit a távolba.

   Rendszeresen tornáztassuk  
a szemünket, és gyakran pislogjunk.

    Dolgozzunk jó megvilágítású 
környezetben. 

   Állítsuk be kényelmes távolságra  
(50–100 cm) és magasságra a monitort.

   Étrendünk tartalmazzon sok A-, C-, B2-
vitamint, cinket és DHA zsírsavakat!

sőt most már a kamaszoknál, 

gyermekeknél is az egyik 

leggyakrabban észlelt prob-

léma lett. A napi 6-7 óra alatt, 

amit átlagosan különböző 

kijelzők bámulásával töltünk, 

a fókuszálástól elfelejtünk 

pislogni, a folyamatos közelre 

nézés miatt szemünk izmai 

túlerőltetődnek, ami fejfájást, 

kimerültséget és hosszú távon 

rövidlátást okozhat. A rend-

szeres, hosszan tartó kép-

ernyőnézés a retina ereinek 

beszűküléséhez vezethet, ami 

pedig hosszú távon károsítja 

látásunkat.

KIJELZŐK

A Béres Szemerő + DHA Komplex lágyzselatin kapszula megfelelő dózisú DHA omega-3 

zsírsavakat, valamint cinket, luteint, zeaxantint , továbbá A-, B
2
-, C-, E-vitaminokat is 

tartalmaz. Az A-, C- és B
2
-vitamin, valamint a cink és a DHA zsírsavak (250 mg/nap) 

hozzájárulnak a normál látás megőrzéséhez.  

Időskori szembetegség (makuladegeneráció), valamint az erős fénysugárzás oxidatív szemkárosító 
hatása esetén a különleges táplálkozási igény kielégítésére szolgáló, speciális – gyógyászati célra 
szánt – tápszer.

A NORMÁL LÁTÁS MEGŐRZÉSÉÉRT OMEGA-3 ZSÍRSAVAKKAL

TESTBESZÉD

EGÉSZSÉG- PÉNZTÁRI SZÁMLÁRA 
IS
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BÉRES C-VITAMIN 500-1000-1500 MG RETARD FILMTABLETTÁK  

CSIPKEBOGYÓ-KIVONATTAL + 1000-2000-3000 NE D
3
-VITAMINNAL 

 AZ IMMUNRENDSZER MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉÉRT 
Az új Béres C-vitamin-készítmények a retard, fokozatosan kioldódó  

C-vitamin mellett magas hatóanyag-tartalmú D
3
-vitamint és csipkebo-

gyó-kivonatot is tartalmaznak. Magas hatóanyag-tartalmú termékeinket 

fokozott C-vitamin-igény esetén ajánljuk, amely jelentkezhet fokozott  

C- és D-vitamin-szükséglet idején, betegségeket követő felépülés idő-

szakában, fáradtság és kifáradás, jelentős fizikai igénybevétel, valamint 

egyoldalú, vitaminhiányos táplálkozás esetén. 

Étrend‑kiegészítő készítmények.

EZT AJÁNLJUK
MAGNÉZIUM BÉRES 375 MG + B6 FILMTABLETTA

 AZ IGAZÁN STRESSZES IDŐSZAKOKRA 
Stresszes? Csökkent a koncentrálóképessége? 

Izomremegést, izomgörcsöt észlelt? Mindezt 

a nem megfelelő magnéziumellátottság is 

okozhatja. A legstresszesebb időszakokban 

válassza a legmagasabb magnéziumtartal-

mú, szájon át bevehető, vény nélkül kapható 

gyógyszert, amely kiválóan felszívódó magné-

ziumkombinációt tartalmaz, és a napi ajánlott 

magnéziumszükséglet 100%-át biztosítja.

Vény nélkül kapható gyógyszer.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg‑ 
tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát,  
gyógyszerészét!

ACTIVAL SENIOR FILMTABLETTA 

 KOMPLEX MULTIVITAMIN 
 50 ÉV FELETTIEKNEK 
Ötven év felett különösen fontos a vitaminpótlás,  

ebben segít az Actival Senior komplex multivitamin. 

Ásványianyag- és nyomelemtartalma kifejezetten 

az 50 éven felüli szervezet igényeihez lett igazítva. 

Fáradtság, gyengeségérzés, a koncentrálóképesség 

csökkenése esetén, valamint vitaminhiány megelőzé-

sére ajánlott. 

Keresse a gazdaságos, 90+30 db-os csomagot a pati-

kákban! 

Vény nélkül kapható gyógyszer.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

90 DB 
ÁRÁÉRT 120 DB

TÖBB MINT C-VITAMIN

EGÉSZSÉG- PÉNZTÁRI SZÁMLÁRA 
IS

EGÉSZSÉG- PÉNZTÁRI SZÁMLÁRA 
IS

ÚJ

ÚJ
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ÚJ

BÉRES SZEMERŐ FORTE TÉLI CSOMAG 

 BELSŐ VÉDELEM A MEGFELELŐ 
 LÁTÁS MEGŐRZÉSÉÉRT 
A Szemerő Forte komplex készítmény össze- 

tevői közül az A-, B
2
-vitaminok és a cink 

a megfelelő látás megőrzéséhez, a C-,  

E-vitamin, cink és réz pedig a sejtek oxidatív 

stressz elleni védelméhez járulnak hozzá.   

Időskori szembetegség (például makuladegeneráció), 
illetve az erős fénysugárzás oxidatív szemkárosító 
hatása esetén a különleges táplálkozási igény kielé‑
gítésére szolgáló speciális – gyógyászati célra szánt 
– tápszer.

ACTIVAL KID GUMIVITAMIN 
GUMITABLETTA  

 CUKORMENTES 
 GUMIVITAMIN GYEREKEKNEK 
A gyermekeknek készült Actival Kid Gumivitamin jóval 

több egy gumicukornál. A benne található A-, B
6
-, B

12
-, 

C-vitaminnak és folsavnak köszönhetően hozzájárul az 

immunrendszer normál működéséhez. Mindezen felül 

természetes élelmi rostot, oligofruktózt is tartalmaz. 

A gumitabletták finom citrom- és málnaízűek, és mivel 

cukormentesek, a fogaknak sem ártanak!

Gyűjtse össze mind a 4-féle intelligens gyurmát, amelyeket 

a promóciós csomagokban elrejtettünk!

Étrend‑kiegészítő készítmény.

BÉRES PORCERŐ KOMPLEX TÉLI CSOMAG

 HÁROMSZOROS VÉDELEM AZ ÍZÜLETEK 
 PORCOK, CSONTOK, IZMOK NORMÁL 
 MŰKÖDÉSÉÉRT 
A Béres Porcerő+Csont-Izom Komplex egyedi, 10 ható-

anyagból álló komplex készítmény. Alkalmazása azoknak 

az ízületi megbetegedésben szenvedőknek javasolt, akiknél 

a csontozat és az izomzat állapota miatt nagyobb hangsúlyt 

kell fordítani egyes vitaminok és ásványi anyagok megfe-

lelő bevitelére. 

Ízületi megbetegedésben szenvedők különleges táplálkozási igényeihez 
igazított összetételű speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer.

ACTIVAL EXTRA MAGNÉZIUM FILMTABLETTA 

 HOGY FELTÖLTŐDJÖN ÉLETERŐVEL 
Az Actival Extra Magnézium új, vény nélkül 

kapható gyógyszer multivitamin ásványi 

anyagokkal, nyomelemekkel és 250 mg mag-

néziummal. A magnézium nélkülözhetetlen 

többek között a szervezet energiatermelő 

folyamataihoz, a kardiovaszkuláris rendszer 

működéséhez, emellett szerepet játszik az 

idegrendszer kiegyensúlyozott működésében, 

szükséges a csontok és a fogak normál szer-

kezetének megőrzéséhez, valamint a normál 

izomműködés fenntartásához.  

Vény nélkül kapható gyógyszer.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájé‑
koztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

*Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Az akcióban részt vevő patikák listájáért 
keresse fel weboldalunkat: www.beres.hu

EGÉSZSÉG- PÉNZTÁRI SZÁMLÁRA 
IS

90 DB
+45 DB
AJÁNDÉK*

EGÉSZSÉG- PÉNZTÁRI SZÁMLÁRA 
IS

90 DB  
+30 DB
AJÁNDÉK* EGÉSZSÉG- 

PÉNZTÁRI 
SZÁMLÁRA 

IS

KÖZKÍVÁNATRA ISMÉT AJÁNDÉK INTELLIGENS GYURMÁVAL!
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A világon elsőként Magyarországon jött létre szakmai konszenzus a D-vitamin-
pótlás szükségességéről és a megfelelő dózisokról. Ennek is köszönhető, hogy 
a hazai lakosság D-vitamin-szintje egyre javul, az eredmények azonban még ma 
is jócskán elmaradnak az optimálistól.

GONDOSKODJUNK
CSALÁDTAGJAINK

D-vitamin (vagy D-

hormon) több, zsírban 

oldódó vitamin (D
2
, 

D
3
) összefoglaló neve. 

A kalciumháztartást 

szabályozza, a cson-

tok ásványosításában, a fo-

gak egészséges fejlődésében 

is fontos szerepet játszik, va-

lamint elősegíti a kalcium és 

a foszfor felszívódását a bél-

rendszerből. A D-vitamint 

szervezetünk állítja elő a 

napfény hatására. A megfele-

lő D-vitamin-mennyiséghez 

– az UVB-sugárzás erőssé-

gétől függően – napi 10−30 

perces, a testfelszín 15%-át 

(arc, karok, vállak) érintő nap-

sugárzás szükséges, amely 

nyáron könnyen elérhető, az 

őszi-téli időszakban azonban 

szinte lehetetlen. D-vitamint 

táplálkozással is juttathatunk 

a szervezetünkbe, például 

ha zsíros halakat, halmájat, 

tojássárgáját, gabonakészít-

ményeket, tejterméket, illetve 

margarint eszünk, ezek-

ből azonban nehéz annyit 

fogyasztani, hogy elegendő 

mennyiséghez jussunk. 

BELÉNK KÓDOLT  
SZÜKSÉGLET
Felmérések szerint tél végére 

a magyar lakosság 94%-ának 

nem megfelelő a D-vitamin-

szintje. Évtizedes kutatások 

A

D-VITAMIN-PÓTLÁSÁRÓL!

CSALÁD
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FINOM, CITROMÍZŰ RÁGÓTABLETTA GYEREKEKNEK

rámutattak arra, hogy a D-vi-

tamin hiánya jelentős mérték-

ben hozzájárul a civilizációs 

betegségek kialakulásához, így 

megszüntetése népegészség-

ügyi prioritásnak számít. 

Magyarországon D-vita-

min-hiány szempontjából 

fokozottan érintettek például 

a krónikus máj- és vesebe-

tegek, a csontritkulásban, 

mellékpajzsmirigy-túl-

működésben, az emlő- és 

vastagbélrákban szenvedők, 

az elhízottak, a várandós 

és szoptató nők, illetve az 

újszülöttek. Hazai vizsgálatok 

alapján a várandós nők több 

mint 20%-a extrém súlyos 

D-vitamin-hiánnyal küzd. Ez 

azért különösen ijesztő tény, 

mert a magzat D-vitamin-el-

látottsága teljesen az anyától 

függ. Ezért vált csecsemőkor-

ban már szinte rutinszerűvé 

a D-vitamin-pótlás. Ugyan-

akkor a nők esetében nem 

csak a várandósság, hanem a 

menopauza idején is ki-

emelten fontos a megfelelő 

D-vitamin-ellátottság. Hiány 

esetén ugyanis erősödhetnek 

a klimax kellemetlen tünetei. 

NAPI AJÁNLOTT D3-VITAMIN-MENNYISÉG

Gyermekek 
számára 
(1–12 évig): 
600–1000 NE

Serdülők számára: 
800–1000 NE 

Felnőttek és  
várandósok számára: 
1500–2000 NE

Csecsemők 
számára: 
400–1000 NE

MIKOR MENNYIT?
Éppen ezért fontos, hogy 

családunk legkisebb tagjaitól 

a legidősebbekig mindenki-

nél odafigyeljünk a megfele-

lő D-vitamin-bevitelre.  

A fokozottan érintettek szá-

mára egész évben, a rizikó-

csoporton kívüli gyermekek-

nek és felnőtteknek pedig 

főleg októbertől márciusig 

tartó, napfényhiányos idő-

szakban javasolt a D-vitamin 

pótlása.  

Magyarországon október 
közepétől márciusig alacsony 

a beeső fény, így ebben az 
időszakban a lakosság több 

mint 90%-nál nem megfelelő 
a D-vitamin-ellátottság.

A gyermekek csontjainak egészséges növekedéséhez és fejlődéséhez nélkülözhe-

tetlen a megfelelő mennyiségű D-vitamin. A Béres Vita-D
3
 Kid készítmény a hazai 

ajánlásoknak megfelelő mennyiségben tartalmazza a gyermekek számára szüksé-

ges D-vitamint (800 NE).  

A Béres Vita‑D
3
 Kid 800 NE rágótabletta D‑vitamin‑hiányos állapotban, különleges táplálkozási igény 

kielégítéséhez ajánlott, speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer, édesítőszerekkel, elsősorban 
gyermekek részére.

EGÉSZSÉG- PÉNZTÁRI SZÁMLÁRA 
IS
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Túlsúlyos  
felnőttek  
számára:
4000 NE
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MEGELŐZÉS

Sajnálatos tény, hogy a magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi 
viszonylatban meglehetősen rossznak számít. Mindez társadalmi, gazdasági, 
kulturális okokra is visszavezethető, leginkább azonban az egészségtelen 
táplálkozási szokásokkal magyarázható.

A

GONDOLKOZZUNK KOMPLEXEN! 

ÉLETERŐ

VÉDELEM

EGÉSZSÉG

VITAMINOK

lapvető probléma, 

hogy a nyers zöldsé-

gek és gyümölcsök, 

rostok, valamint a fel-

dolgozatlan élelmisze-

rek aránya alacsony 

a táplálkozásunkban, viszont 

jellemző a túlzott energia-, 

zsír- és sóbevitel. Ennek 

következtében a magyar la-

kosság jelentős része minő-

ségileg rosszul táplált, számos 

vitaminból, ásványi anyagból 

vagy nyomelemből a szüksé-

gesnél kevesebbet fogyaszt. 

A legújabb vizsgálat eredmé-

nyei szerint a D-vitamin és a 

folsav bevitele, különösen az 

idősebbek között kritikusan 

alacsony volt, és mindkét nem 

kevés biotinban és pantotén-

savban (B
5
-vitamin) gazdag 

ételt fogyasztott. A kalciumbe-

vitel is elmaradt az ajánlástól, 

és a nyomelemeket illetően is 

tapasztaltak hiányosságokat. 

A nők vas-, cink-, mangán-, 

réz- és króm-, míg a férfiak 

mangán- és krómbevitele 

sem érte el az ajánlásokat. 

Az idősebb korosztályban még 

rosszabb a helyzet, ők a leg-

több vitaminból kevesebbet 

fogyasztanak a kelleténél.

SEMMI SEM HIÁNYOZHAT
Ha nem jutunk hozzá a meg-

felelő mennyiségű mikro- 

tápanyaghoz, különböző 

hiánybetegségek lépnek fel. 

Például az A-vitamin vagy 

a cink hiánya farkasvaksá-

got, a B-vitaminok elégte-

len fogyasztása beriberit, 

bőrbetegségeket (pellagra, 

stomatitis angularis), szaru-

hártya-gyulladást, kéz- és 

lábzsibbadást, depressziót, 

görcsöket, vészes vérsze-

génységet és neurológiai 

tüneteket okozhat. A K-vi-

tamin hiánya véralvadási 

zavarokhoz, a krómhiány 

csökkent glükóztoleranciá-

hoz, a réz, a vas, a folsav és 

az E-vitamin hiánya pedig 

vérszegénységhez vezet-

het. A szelén- és a molib-

dénhiány következménye 

szívműködési zavar lehet, 

a D-vitamin-hiány veszélye-

iről pedig az előző oldalakon 

írtunk részletesebben.

EGÉSZSÉGÜNKRE SZABVA
A már kialakult hiánybeteg-

ségek gyógyszeres kezelése 

elengedhetetlen, hiszen ezek 

a kórképek súlyos, akár élet-

veszélyes állapotot is eredmé-

nyezhetnek. A megelőzésben 

viszont komoly szerephez 

MULTIVITAMINOK
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ACTIVAL. ÉLETERŐ. EGÉSZSÉG.

jut a létfontosságú anyagok 

pótlása. A mikrotápanya-

gokat komplex formában 

tartalmazó készítményeket 

a hétköznapi szóhaszná-

latban multivitaminoknak 

hívjuk. Az ideális multivi-

tamin komplex, lehetőség 

szerint tartalmazza az ember 

számára szükséges összes 

vitamint, ásványi anyagot és 

nyomelemet, valamint a ben-

ne található dózisok megfe-

lelnek az ajánlott napi beviteli 

értékeknek. Az ilyen multi-

vitaminra olyan biztonságos 

társként tekinthetünk, amely 

igazi szövetségesünk  

lehet az egészségmegőrzés-

ben és a betegségek  

megelőzésében.

AZ ALAPVETŐ VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK FUNKCIÓI

B1-, B6-, B12-vitamin, magnézium, 
folsav

AGY ÉS IDEGRENDSZER

B12-, E-, K1-vitamin,
cink, réz, vas

VÉR

D-, K-vitamin, kalcium, magnézium, 
foszfor, bór

CSONT ÉS IZOM

B1-, B6-, B12-vitamin, biotin, 
magnézium

ENERGIA

A-, B6-, B12-, C-, D-vitamin,  
folsav, cink, réz, szelén, vas

IMMUNRENDSZER

jód, szelén

PAJZSMIRIGY

A-, B1-, B2-, C-, E-vitamin,
cink, lutein

SZEM ÉS LÁTÁS

B1-, B3-, C-, K-vitamin,
folsav, magnézium, vas,
rutozid, molibdén, szelén

SZÍV- ÉS ÉRRENDSZER

B6-, B12-vitamin, folsav, szelén, cink

SZAPORODÁS

B2-, C-, E-vitamin, béta-karotin, cink, 
mangán, réz, szelén, rutozid, likopin

ANTIOXIDÁNS SEJTVÉDELEM

Az Actival Extra komplex multivitamin ásványi anyagokkal és nyomelemekkel, 

béta-karotinnal, luteinnel, likopinnel járul hozzá a maximális életerőhöz. A készít-

mény szedése fokozott szükséglet, vagy csökkent bevitel okozta általános vitamin-, 

ásványianyag- és nyomelemhiányos állapotok megelőzésére ajánlott. Hatóanyagai 

alapvetően szükségesek az immunrendszer megfelelő működésének fenntartásá-

hoz és hatékony antioxidánsok.

Keresse a gazdaságos, 90+30 db-os csomagot a patikákban!  

Vény nélkül kapható gyógyszer.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg  
kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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„Kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!” – a napjában 
akár többször is hallott tanácsot sokan elengedik a fülük 
mellett, pedig nem véletlen, hogy újból és újból felhívják rá 
a figyelmünket. Minden gyógyszer, még a nem vényköteles 
készítmények javallatát is be kell tartani!

A szomszédnak bevált 

a gyógyszer, és szíve-

sen ad belőle nekünk 

is. Fáj a fejünk, ezért 

a szekrény mélyéről 

előkotrunk egy több 

éve ott felejtett fájdalomcsil-

lapítót. Csak akkor veszünk 

be vitamint, amikor eszünkbe 

jut. A gyógyszeres kezelés 

második napján úgy érezzük, 

már meg is gyógyultunk, 

ezért abbahagyjuk az or-

vosság szedését. Mindezek 

a leggyakrabban előforduló 

hibák, amelyeket a gyógy-

szerek és étrend-kiegészítők 

szedésével kapcsolatban 

elkövethetünk. Ha pedig nem 

jól szedjük a készítményeket, 

akkor azok vagy nem tudják 

kifejteni hatásukat, vagy a 

túlzott bevitel akár súlyos 

következményekkel is járhat. 

A személyre szabott orvoslás 

és gyógyszerkiválasztás okkal 

terjedt el: nem mindegy, hány 

évesek és hány kilogramm 

súlyúak vagyunk, milyen 

egyéb gyógyszert szedünk, 

mi a kórtörténetünk. Az inter-

netről tájékozódás tévút lehet, 

hát még az ellenőrizetlen we-

báruházakból rendelt, isme-

retlen készítmények szedése! 

Ha egyetlen szem pirulától 

nem is kapunk mérgezést, 

egyes gyógyszerek kölcsön-

hatása komoly problémához 

vezethet.

SAJÁT ÉRDEKÜNK
Negyvenéves kor fölött éven-

te legalább egyszer minden-

kinek érdemes felkeresni 

a háziorvosát állapotfelmérés 

céljából, a szükséges szűrő-

vizsgálatok elvégzésére.  

„Ha valaki rendszeresen szed 

gyógyszereket, ajánlott, hogy 

GYÓGYSZERSZEDÉS

FELELŐSSÉGGEL
Tartsuk be az adagolási szabályokat!

JÓ TANÁCS
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NE FELEDJE: REGGEL 20 CSEPP, ESTE 20 CSEPP!*

időről időre átbeszélje őket  

az orvosával” – tanácsolja  

dr. Lénárd Rita belgyógyász. 

Úgy véli, „a leggyakoribb 

probléma, ha nem orvosi 

utasításra és nem a megfele-

lő módon, nem a megfelelő 

adagolásban szedünk gyógy-

szereket”. Tilos ismerőstől 

kapott vagy előző beteg-

ségből megmaradt szereket 

alkalmazni! Alapszabály, hogy 

mindig tartsuk be az orvosi 

utasításokat: a gyógyszerek-

ből se kevesebbet, se többet 

ne szedjünk be a megszabott-

nál, hiszen sikertelen lehet a 

kezelés, illetve a túladagolás 

mérgezéssel is járhat. Vény 

nélkül kapható készítmények 

– beleértve a vitaminokat 

is – esetén a betegtájékozta-

tóban szereplő előírások az 

irányadók, és különösen kell 

ügyelni arra, hogy a maximá-

lis napi adagot semmiképpen 

se lépjük túl.  Az antibioti-

kumokat az orvos által előírt 

ideig szedjük, ne hagyjuk 

abba, amikor jobban leszünk. 

Az sem mindegy, mikor és 

hogyan vesszük be a készít-

ményt: a szájon át alkalma-

zandó gyógyszerek többnyire 

a vékonybélben szívódnak fel, 

a nyelv alá helyezendők pedig 

a nyálkahártyán keresztül. 

Vegyük figyelembe, hogy ét-

kezés előtt, közben vagy után, 

illetve hogy kevés vagy sok 

folyadékkal kell-e szedni.

VEGYÜK KOMOLYAN!
Dr. Lénárd Rita azt tanácsol-

ja, „a többféle gyógyszert 

szedőknek legyen gyógysze-

relési útmutatójuk, egy olyan 

névre szóló papír, amelyen 

naprakészen szerepel az 

összes szedett pirula”. Fontos, 

hogy a patikus mindig írja  

rá a dobozra az adagolást, 

akkor is, ha a páciens tisztá-

ban van vele. A vény nélküli 

szerekkel legyünk óvatosak, 

fájdalomcsillapítókat vagy 

hashajtókat naponta szedni 

káros, leginkább a hozzászo-

kás miatt. A vitaminok szedé-

se sem tréfadolog, a zsírban 

oldódó vitaminok (A-, D-,  

E-, K-) a szervezet zsírszöve-

tében és a májban raktáro-

zódnak, így túladagolhatók. 

A vízben oldódó vitami-

nokból (B-, C-) a szükséges 

mennyiség felszívódik, a töb-

bi kiürül, ám túlzott bevitel 

esetén ezek is megterhelhetik 

szervezetünket.

2X20  
CSEPP

  Ha felírták, szedjük – egy 
gyógyszer sem tud meggyógyítani, 
ha nem vesszük be, vagy idő előtt 
abbahagyjuk a szedését!

  Tartsuk be az orvos által előírt 
adagolást! 

  A vény nélkül kapható gyógyszerek 
betegtájékoztató előírásait is 
mindig olvassuk el és tartsuk be!

  Nem mindegy, milyen napszakban 
vesszük be a készítményt. 
Ügyeljünk erre is!

  A maximálisan bevehető napi 
adagot semmiképp se lépjük túl!

  Evés előtt vagy után? Kevés 
vagy sok folyadékkal? A válaszok 
kulcsfontosságúak a megfelelő 
felszívódás miatt. Ne térjünk el 
az előírtaktól!

  Vegyük komolyan a lejárati időt! 
Tilos bevenni olyan készítményt, 
amelynek lejárt a szavatossága!

  Az esetleges kölcsönhatások 
elkerülése érdekében minden 
esetben tájékoztassuk az 
orvosunkat a vitaminok és étrend-
kiegészítők szedéséről, mielőtt 
gyógyszert írna fel nekünk!

EZT TEGYÜK!

A Béres Csepp Extra komplex összetételének köszönhetően hatékonyan 

támogatja a szervezet ellenálló képességét, fokozott immunvédelmet biztosít 

a betegségek megelőzésében és leküzdésében az egész család számára.  

A Béres Csepp esetében is fontos a helyes adagolás, ami egészséges felnőttek-

nek naponta 2x20 csepp, reggel és este. Az 50 mg-os C-vitamin a Béres Csepp 

Extrában található vas felszívódását segíti. A cseppeket és a tablettát minden 

alkalommal együtt, étkezés közben, bőséges folyadékkal kell bevenni.  

Vény nélkül kapható roboráló gyógyszer.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 
kezelőorvosát, gyógyszerészét!

*(40 kg testsúly felett, nyomelempótlásra)
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SZEZON

alán eltúlzottnak 

tűnhet a kijelentés, 

hogy a stressz okozta 

probléma korunk egyik 

leggyakoribb népbe-

tegsége, kétségtelen 

azonban, hogy társadalmunk 

jelentős hányada szenvedi el a 

stressz-zavar tüneteit kisebb-

nagyobb mértékben.

Stresszválasznak azt a reakciót 

nevezzük, amikor a szerve-

zetünk kilendül nyugalmi 

állapotából valamely fenye-

gető külső vagy belső hatás 

következtében. Ez a hatás lehet 

fizikai, biológiai (pl. fertőzés), 

illetve pszichés. A stresszre 

adott reakció alapvetően arra 

készíti fel a szervezetet, hogy 

megküzdjön a veszélyes hatás 

következményeivel, ezért 

gyorsul a pulzus, átrendeződik 

a vérkeringés, megemelkedik 

a vércukorszint, mobilizá-

lódnak az energiatartalékok. 

A tartós stresszhatás az egész 

szervezet működését káro-

síthatja, változatos tüneteket 

eredményezve. Enyhe tünetek 

közé például az ingerlékeny-

ség, fáradékonyság, alvászavar 

tartozik, de megjelenhetnek 

emésztési zavarok, allergiás 

panaszok, bőrgyógyászati 

betegségek, krónikus fejfájás, 

hormonális problémák, pánik-

zavar és depresszió is.

SZÁZMILLIÓ NAPI ADAG
A krónikus fáradtság, szó-

rakozottság, feledékenység, 

alvászavar, illetve az étvágy 

drasztikus emelkedése vagy 

csökkenése mind annak a 

jele, hogy ideje kíméleteseb-

ben bánnunk saját magunk-

kal. Amennyiben ugyanis 

nem hallgatunk testünk 

jelzéseire, a krónikus stressz 

számos veszélyes betegség 

Az őszi-téli időszak különösen nehéz a stresszre 
érzékenyek számára, ugyanis ilyenkor még 

több kihívással kell szembenéznünk: kezdődik 
az iskola, közeleg a karácsony, a munkahelyen 

elindul az év végi hajrá, a családot leveszi 
a lábáról egy betegség. De mi is a stressz, és 

mit tehetünk ellene?

T

A STRESSZ
BELSŐ 

ELLENSÉGÜNK:

kialakulásához vezethet. Mi 

magyarok azt tartjuk ma-

gunkról, hogy depresszióra 

hajlamos nép vagyunk, és 

ezt a tények sem igyekeznek 

eloszlatni. Minden második 

magyar érintett valamilyen 

mértékben a krónikus stressz 

problémájában, és minden 

tizedik honfitársunk antidep-

resszívumot szed.

Az OEP adatai szerint 

Magyarországon évente 

mintegy 4,7 millió doboz 

szorongásgátlót váltanak ki 

a patikákban, az ezekben 

lévő tabletták közel 115 millió 

terápiás napra elegendők. Ri-

asztó számok ezek! De vajon 

mit tehetünk mi magunk a 

stressz megelőzésére, illetve 

enyhítésére?
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AZ IGAZÁN STRESSZES IDŐSZAKOKRA EGÉSZSÉG- PÉNZTÁRI SZÁMLÁRA 
IS

A SZAKÉRTŐ VÁLASZOL
Dr. Lazáry Judit, a Nyírő 

Gyula OPAI osztályvezető fő-

orvosa, pszichiáter szerint a 

stresszhatások elleni tudatos 

védekezés az egyik legfonto-

sabb tényező. Ehhez az kell, 

hogy ismerjük a testünket 

és folytonos kapcsolatban 

legyünk belső folyamataink-

kal, hogy észlelni tudjuk, ha 

probléma merül fel. Emellett 

magát a stresszhatást is azo-

nosítani kell, és fel kell mérni, 

hogy meg tudunk-e birkózni 

vele. Annak, akit rendszeres 

stressz ér, fontos mérlegel-

nie, hogyan tudná elkerülni, 

illetve csökkenteni (pl. mun-

kahelyváltás), valamint 

mindenképpen érdemes 

kikapcsolódásra alkalmas 

tevékenységet, sportolást, 

aktív pihenést beépítenie 

a napirendjébe. Különö-

sen az őszi-téli időszakban 

kritikus a helyzet, hiszen 

a napfény hiánya, a vitami-

nokban szegényebb táplál-

kozás, a kevesebb szabadtéri 

program miatt szervezetünk 

hajlamosabb a különböző 

testi betegségekre, emiatt 

a stresszhatásokra is érzé-

kenyebbé válunk, és fordít-

va: a stresszállapot miatt is 

könnyebben betegszünk 

meg, ami ördögi körhöz 

vezethet. Stresszhelyzetben 

csökken a szervezet magné-

ziumszintje is, amely további 

egészségi problémákat is 

előidézhet. A magnézium 

ugyanis elengedhetetlen 

az izmok, az idegek megfele-

lő működéséhez, részt vesz a 

vérnyomás szabályozásában, 

és az immunrendszernek is 

szüksége van rá. Mindebből 

kifolyólag a stresszes idő-

szakokban az egészségünk 

megóvása érdekében jó, ha 

pótoljuk az elvesztett magné-

ziummennyiséget. A stressz-

hatások elleni védelmet 

pedig tovább lehet erősíteni 

az önismeret, a stressz- és 

konfliktuskezelő technikák, 

valamint a megküzdési esz-

közök fejlesztésével.

Magnéziumhiány tünetei esetén válassza a legmagasabb 

magnéziumtartalmú, szájon át bevehető, vény nélkül kapható gyógyszert, 

amely kiválóan felszívódó magnéziumkombinációt tartalmaz, és a napi 

ajánlott magnéziumszükséglet 100%-át biztosítja.  

Vény nélkül kapható gyógyszer.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 
kezelőorvosát, gyógyszerészét!

 A STRESSZKUTATÁS ATYJA 
A stressz fogalma az 1930-as évek-

ben, Selye János kutatói munkássá-

gának köszönhetően vált ismertté. 

A tudós azt vetette fel, hogy bizonyos, 

az érzelmi, vegetatív életünkre ható 

körülmények súlyosan és károsan be-

folyásolják szerveink működését, így 

az egész életünket, fizikai létünket. 

Selye János kutatásai voltak a leg-

elsők, amelyek a psziché és a test kap-

csolatát tudományosan vizsgálták.

ÚJ



utatások bizonyítják, 

hogy a rendszeres fu-

tás javítja a koncent-

rációt és a kognitív 

képességeket, így jobb 

munkamemóriát, ha-

tékonyabb feladatmegoldást, 

frissebb végrehajtó funkció-

kat biztosít, sőt a demenciát is 

segít megelőzni. Az agyunk 

mellett természetesen a fizikai 

jóllétünkre is hat: javítja 

többek között a szívműködést, 

a keringést, az aerob állóké-

pességet, a cukortoleranciát, 

segíti a stresszel való meg-

küzdést, erősíti az immun-

rendszert, és persze szebbé 

varázsolja az alakunkat. 

Mindezektől azonban valószí-

nűleg még mindig nem fut-

nának annyian, amennyien 

teszik. A futás titka nagyrészt 

a pszichés hatásaiban rejlik. 

Van, aki egyenesen droghoz 

hasonlítja, hiszen az endorfin, 

K
amely nagyjából a mozgás 

35-40. percétől kezd terme-

lődni, jókedvűvé, bizakodóvá, 

optimistává teszi a futókat. 

A tapasztaltabbak nem is va-

cillálnak egy nehéz reggelen, 

estén, ha éppen szakad a hó 

vagy az eső, esetleg fárasztó 

volt a munka: jól tudják, hogy 

csak az indulás nehéz, a moz-

gás utáni jó érzés mindenért 

kárpótol. A rendszeresen 

futók kiegyensúlyozottabbak 

és összeszedettebbek is a nem 

Évmilliók óta az 
emberi lét része, már 

az ókori olimpiákon 
is szerepelt 

sportágként, és úgy 
tűnik, népszerűsége 

a 21. században is 
töretlenül felfelé 

ível. Előfordul, hogy 
a fiatalok ideig-óráig 
abbahagyják, de 30-
50 évesen általában 

újra ráéreznek 
a szépségére. 

Mi lehet a futás 
titka, ami ilyen sok 

követőt szerzett 
a sportágnak?

FUSSON
az egészségéért!

A STRESSZ-SZINT CSÖKKENÉSE 
A FUTÓ ÉLETKORA 
FÜGGVÉNYÉBEN

20 év 
alatt

30–39 
év

50–59 
év

20–29 
év

40–49 
év

60 év 
felett

43%
54%

64%
52% 56%

38%
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futóknál, bíznak önmaguk-

ban, a testükben, amellyel 

jellemzően jó viszonyban is 

vannak. A Budapest Sport-

iroda (BSI), amely 1991 óta 

foglalkozik országszerte 

sportrendezvények szervezé-

sével, illetve lebonyolításával, 

rendszeresen végez felméré-

seket a futók körében. A leg-

utóbbi kérdőíves vizsgálatából 

kiderült: minél több ideje fut 

valaki, annál jobban érvénye-

sül a mozgásforma számos 

pozitív hatása – a stresszol-

dás, az önbizalomnövelés, 

a javuló állóképesség és az 

erősebbé váló szociális háló.

KIFOGÁSOK HELYETT: 
INDULÁS
Aki egyszer elkezdi, nehezen 

hagyja abba. De hogyan fog-

junk hozzá? Mivel sokan sérülés 

miatt hagynak fel a mozgással, 

a legfontosabb, amit szem előtt 

ELHATÁROZÁS UTÁN 
Szeretne életmódot váltani?  
Nem döntötte el, milyen 
mozgásformát próbáljon ki? 
Egészségesebb étrendhez keres 
segítséget? Látogasson el  
a www.beresmozgas.hu oldalra, 
ahol praktikus életmódtanácsok 
és a hasznos orvosi videók mellett 
megtalálhatja az Önhöz leginkább 
illő mozgásformát is!

kell tartani, a fokozatosság. 

Kezdetnek elég hetente 2-3 al-

kalommal, moderált tempóban 

(vagyis nem végig sprintelve), 

és nem aszfalton kocogni, csak 

ahogy jólesik. Maximalizmus-

nak itt nincs helye, a kedvező 

élettani hatások leginkább a 

„flow” tartományban érhetők el. 

Tilos a testet kizsákmányolni, 

tilos pusztán akaratból futni, és 

figyelni kell a visszajelzésekre. 

A bemelegítés szigorúan koco-

gás, legalább 10-15 perc, nyu-

godt, laza tempóban. Nyújtani 

csak futás után szabad, de az is 

csak aktív nyújtás legyen, ami-

kor az izmaink dolgoznak. A BSI 

felméréséből az is kiderül, hogy 

a régebb óta futók hajlamosak 

emelni mind a heti gyakorisá-

got, mind a megtett kilométe-

rek számát: míg a kezdőknek 

csupán 10%-a, addig a legalább 

négy éve futóknak a 30%-a 

kocog heti négy alkalommal.

ÓVJA ÍZÜLETEIT 3 HÓNAPOS KÚRÁVAL!

A KÜLSŐSÉGEK IS  
SZÁMÍTANAK
Aki ősszel vagy télen kezdi  

a kinti mozgást, hajlamos 

lehet túlöltözni. Hideg időben 

az az alapszabály, hogy kissé 

dideregve érdemes elindulni, 

5-10 perc után ugyanis a futó 

eléri az „üzemi” hőmérsékle-

tet, sőt egy-egy emelkedőn 

még igen melege is lehet. 

Öltözzünk tehát rétegesen, 

hiszen az átizzadt, lehűlt  

ruhában lehet csak igazán 

fázni. A legfontosabb  

azonban az elhatározás  

és a kitartás: lehet, hogy elin-

dulni nem kényelmes, lehet, 

hogy közben fárasztó,  

de idővel egyre könnyebbé 

válik a futás, és egyszer  

csak észrevesszük, hogy  

élvezzük a mozgást.  

Várjuk ki türelemmel  

ezt az állapotot, és csak  

fussunk!

szeptember 9. 33. Wizz Air Budapest Félmaraton

szeptember 22. VII. kerületi Futó- és Gyaloglónap

október 6.
Riska Minimaraton, Erste Maratonka 2,5 km,  
NESTLÉ Családi Futás 600 m, 
SPAR 4 × 2 km váltó, FODISZ Esélyegyenlőségi Futam 400 m

október 7. Landliebe 10 km, Real Nature 30 km

október 6–7. 33. SPAR Budapest Maraton® Fesztivál

november 24–25. 15. K&H mozdulj! Balaton maraton és félmaraton

december 2. 5. Rossmann Mikulásfutás

2019. január 13. 4. Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál

MOTIVÁCIÓ ŐSZRE ÉS TÉLRE

Egyedi, komplex összetételével gondoskodik az ízületi porcok megfelelő 

működéséről. A 180 darabos Porcerő FORTE +D
3
-vitamin kiváló választás 

a három hónapos kúrához.

  
Ízületi betegségben szenvedők különleges táplálkozási igényeihez igazított összetételű, 
speciális – gyógyásztati célra szánt – tápszer.

180 DB =  3 HÓNAPOS KÚRA

További információ: www.futanet.hu
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BÉRES BOR

Amikor felmerült, hogy  
a Béres család borászatot hozzon 
létre, nem volt kérdés, hogy  
a magyarság legrégebbi márkáját 
adó Tokaji Borvidéket válasszák. 
Így kerültek a Hegyalja szívébe,  
a mesebeli Erdőbényére.

C

ITTHON ÉS A VILÁGBAN

éljuk egy minden 

szegletében minősé-

get sugárzó szőlő-

birtok megalapítása  

volt, amely első rangú 

tokaji borokat állít elő. 

Hogy ezt mennyire sikerült 

elérni, arra a mára világszerte 

megtalálható Béres-borok és 

az elnyert 250 elismerés az 

igazolás. A Béres cégcsoport-

ra jellemző értékrend a bo-

rászatban is visszaköszön, 

a Szőlőbirtok zászlajára is ezt 

a szót tűzték: minőség.  

Az égiek is melléjük sze-

gődtek, kiváló időjárással 

segítették, hogy már az első, 

2003-as évjáratból ígéretes 

borokkal mutatkozhattak be, 

majd ezt azóta is követi a ha-

zai és nemzetközi sikerek 

egész sora. 

Az utóbbi idők nagy büsz-

keségei közé tartozik, hogy 

Nemzeti Fehér Borkiválóság 

címet kapott a 2014-es Magita 

cuvée, és a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium 2018. 

évi borválogatásának tagjává 

választotta, valamint, hogy 

a 2015-ös évjáratú Naparany 

cuvée az Országház Bora lett. 

A Béres borok hódítanak: meg-

találjuk őket közel száz minősé-

gi étterem borkínálatában, szál-

lodákban, borszaküzletekben, 

és hazai szuper- és hipermar-

ketekben is beszerezhetők. 

A világ távolabbi pontjain, már 

17 országban találkozhatunk  

BORSIKEREKBÉRES

a Béres Szőlőbirtok termékei-

vel, a legnagyobb piacot Kína, 

az Egyesült Királyság, Kana-

da és az Egyesült Államok 

jelentik. Izgalmas vállalkozás 

a FurmintUSA elnevezésű 

közösségi bormarketing 

projekt, melyben a Béres is 

aktív szerepet vállal. Az ehhez 

kapcsolódó piaci bevezetés 

lehetővé tette, hogy a Béres 

száraz furmintjai, 5 puttonyos 

aszú és édes szamorodni 

borai eljutottak Floridába, San 

Franciscóba, Los Angelesbe és 

San Diegóba. A Béres-borok 

meghódították a tengerentú-

liakat, kiemelkedő sikereket 

értek el az USA legjelentősebb 

nemzetközi borversenyein, 

San Franciscóban és Denver-

ben. A birtokról a Clever Root, 

a Tasting Panel és a Somme-

lier Journal amerikai szakla-

pok nagyterjedelmű, lelkes 

cikkben számoltak be. Érde-

kes, hogy míg az amerikai 

kontinensen, Kanadában és 

az Államokban a Béres száraz 

furmintjait kedvelik, Távol-

Keleten az aszúért és az édes 

szamorodniért lelkesednek. 

Béreséknél a borászatban is fo-

lyamatos az innováció, a tech-

nológiai megújulás. Most azt 

tervezik, hogy az idei szüretből 

egy újabb különleges termék-

kel szélesítik borválasztékukat. 

Ősztől az eddigieknél is több 

vendéglátóhelyen találkozhat-

nak majd a borkedvelők a  

Béres borokkal. Egészségükre!



Ma Magyarországon a szív- és 
érrendszeri megbetegedések, köztük 
a szívkoszorúér-betegség vezető 
haláloknak számítanak, amelyek 
egyik fő rizikófaktora a magas 
koleszterinszint. Van azonban mód 
a megfelelő szinten tartására!

KOLESZTERINSZINT-CSÖKKENTÉS NÖVÉNYI SZTERINEKKEL

A Béres Koleszterin Kontroll filmtabletta növényi szterineket tartalmazó készítmény. 

A koleszterinszintre gyakorolt kedvező hatás legalább 1500-3000 mg növényi szte-

rin bevitelével érhető el, amelyet napi három Koleszterin Kontroll filmtabletta fedez.  

A magas koleszterinszint a szívkoszorúér‑betegség kialakulásának egyik kockázati tényezője. A több 
kockázati tényező egyikének – magas koleszterinszint – megváltoztatása azonban nem feltétlenül 
eredményezi a betegség kockázatának csökkentését, ha más okok vezetnek annak kialakulásához. 
Étrend‑kiegészítő készítmény.

 
A helytelen táplál-

kozási szokások miatt a ma-
gyar felnőttek 60%-ának kolesz-

terinszintje meghaladja az 5,2 mmol/l 
határértéket. A férfiaknál 45%-ban, a 

nőknél 57%-ban a korai halálozás fő oká-
nak a szív- és érrendszeri megbetegedé-
sek számítanak, amelyek egyik legfőbb, 

ugyanakkor legbefolyásolhatóbb 
kockázati tényezője a magas 

koleszterinszint.

A „rossz” LDL-koleszterin  
kis sűrűségű lipoprotein, amely-

ből ha túl sok termelődik,  
és a sejtek keveset használnak fel 

belőle, lerakódik az érfalban.

A növényi szterinek főleg 
az olajos magvakban, növényi 

olajokban, gabonafélékben és a 
hüvelyesekben megtalálhatók, kolesz-
terinhez hasonló szerkezetű anyagok. 

Bizonyított, hogy koleszterincsökkentő 
hatásuk van, ugyanis a bélben gátolják 

a koleszterin felszívódását, és 
segítik kiürülését a szerve-

zetből. 

 
A „jó” HDL-koleszterin nagy 
sűrűségű lipoprotein, amely 

a már lerakódott koleszterint 
az érfalból visszaszállítja a májba, 

hogy a máj lebontsa, így védi az 
érfalat.

(SOK) MINDENT

A KOLESZTERINRŐL

 
A koleszterin 

a vérben található zsírfajta, 
amely elengedhetetlenül szüksé-

ges több életfunkció fenntartásához, 
fontos a sejtfal felépítésében, és a 

szervezetünket felépítő számos mole-
kula és hormon alkotórésze. Különböző 

formákban van jelen a vérben, en-
nek alapján megkülönböztetünk 

„jó” és „rossz” koleszte-
rint.

A helytelen táplálkozási szokások 
miatt a magyar felnőttek 60%-
ának koleszterinszintje meghaladja 
az 5,2 mmol/l határértéket.
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TÁPLÁLÓ

Tiltólistás a tojás, a disznózsír, 
a zsíros sajtok – leginkább ez rögzült 
a köztudatban a koleszterinszint 
kontrollálásával kapcsolatban. 
A valóság azonban az, hogy bizonyos 
ételek kiiktatása önmagában még 
nem elegendő, a koleszterinszint 
csökkentéséhez megfelelő 
alapanyagokra épülő étrend 
kialakítására van szükség. Az alábbi 
menüsor könnyen beilleszthető egy 
ilyen diétába, ráadásul a fogásai olyan 
finomak, hogy a megkóstolásuk után 
nem fogjuk hiányolni a zsíros ételeket. 

ŐSZI SÜTŐTÖKLEVES FÜSTÖLT LAZACCAL  
Hozzávalók négy fő részére
6 dkg vaj, 1 gerezd fokhagyma, 1 kis fej apróra vágott hagyma, 

1 kg hámozott sütőtök, 1 l zöldség- vagy csirkealaplé, 1 tk. őrölt 

szerecsendió, 1 tk. őrölt fehér bors, 1 dl zsírszegény tejszín,  

tengeri só, 4 vékony szelet füstölt lazac, 150 g zsírszegény tej-

föl, 1 ek. aprított petrezselyem

Elkészítés
A vajat melegítsük fel, majd dobjuk rá a fokhagymát, a hagy-

mát és a sütőtököt. Kicsit sózzuk meg, és 10 percig pirítsuk 

közepes lángon. Öntsük fel az alaplével, ízesítsük a szerecsen-

dióval, fehér borssal és sóval. Amikor minden zöldség meg-

puhult, botmixerrel pürésítsük, aztán a tűzre visszatéve adjuk 

hozzá a tejszínt, forraljunk rajta egyet, és húzzuk le a tűzről. 

A halszeleteket csíkozzuk fel, és szórjuk a leves tetejére, végül 

pedig hintsük meg petrezselyemmel, s kanalazzunk rá egy 

kevés zsírszegény tejfölt.

SZÁMOLJUNK LE A MAGAS

SZINTTEL!
KOLESZTERIN-

BÉRES AJÁNLJA:
Béres Tokaji
Naparany 2015
A sárga húsú gyümölcsök 

és a finoman felbukkanó 

pörkölési jegyek reme-

kül passzolnak a füstölt 

lazachoz, a komolyabb 

test pedig jól illik a gazdag 

leveshez.

www.beresbor.hu
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VEGETÁRIÁNUS MUSZAKA
Hozzávalók négy fő részére

2-3 nagy padlizsán, 10 dkg előfőzött vörös lencse, 1 kápia paprika,  

1 lilahagyma, 3 gerezd fokhagyma, 10 dkg passata (natúr para-

dicsomszósz), 1 hámozottparadicsom-konzerv (400 g), 1 tk. őrölt 

fahéj, zsírszegény sajt, tengeri só

Elkészítés
Vágjuk fél centi vastagra a padlizsánt, kenjük meg olívaolajjal 

mindkét oldalát, sózzuk, borsozzuk, majd egy forró serpenyőben 

süssük aranybarnára. Csepegtessük le a darabokat, tegyük félre, 

majd dobjuk a serpenyőbe az apróra vágott fokhagymát, kápiát, 

hagymát, és pirítsuk 2-3 percig. Adjuk hozzá a passatát, és újabb 

4-5 percet főzzük vele. Ezután a hámozott paradicsom következik  

a fahéjjal, újabb 5 perc főzéssel, majd adjuk hozzá a lencsét,  

és rotyogtassuk pár percet.  Egy sütőtálba rétegezzük a padlizsánt 

és a lencsét, majd a tetejét szórjuk meg zsírszegény sajttal.  

180 fokra előmelegített sütőben 35-40 perc alatt aranybarnára sütjük.

FRANCIA ALMÁS PITE
Hozzávalók 1 db 28 cm-es pitéhez

Linzerlap
15 dkg teljes kiőrlésű liszt, 10 dkg liszt (BL55), 20 dkg margarin, 

1 tk. tengeri só, egy csipet cukor,  1-3 ek. hideg víz

Elkészítés
A liszteket keverjük össze egy tálban, reszeljük bele a hideg vajat, 

és gyors mozdulatokkal morzsoljuk homok állagúra a liszttel. 

Adjuk hozzá a sót és a cukrot, majd gyorsan dolgozzuk össze. 

Evőkanalanként adjuk hozzá a vizet, amíg sima állagú tésztát 

nem kapunk. Fóliázzuk be, és felhasználásig tartsuk hűtve.

Töltelék
6 db savanykás alma (kb. 1 kg), 1 vaníliarúd, 10 dkg nádcukor

Elkészítés
Nyújtsuk 3 mm vastagra a tésztát, majd béleljük ki vele a formát, és 

tegyük hűtőbe. A megtisztított almákat magozzuk ki, majd szele-

teljük fel.  A kisebb szeleteket (az összes almaszelet 1/3-át) dobjuk 

serpenyőbe, adjunk hozzá 50 ml vizet, a vaníliarúd kikapart magjait, 

és pároljuk puhára. Közben készítsük el a mázat: a cukrot 40 ml 

vízben forraljuk fel, és közepes hőfokon rotyogtassuk 5 percig. 

Hagyjuk kihűlni mindkettőt, közben pedig melegítsük elő a sütőt 

200 fokra. A kihűlt puha almát terítsük el a tészta alján, majd szépen 

rakjuk körbe az almaszeletekkel, hogy azok fedjék egymást. Süssük 

35 percet, végül hagyjuk hűlni legalább 20 percig. Ecsettel vigyük fel 

rá a cukormázat, a formából kivéve hűtsük rácson, majd tálaljuk.

BÉRES AJÁNLJA:
Béres Tokaji Furmint 2016
Üde citrusossága és ropogós savai 

jól passzolnak a lágy, krémes  

rakott zöldséghez.

www.beresbor.hu

BÉRES AJÁNLJA:
Béres Tokaji  
Magita 2014
A gazdag, gyümölcsös-mézes 

ízvilág tökéletes harmóniában  

van a pite savanykás almáival.

www.beresbor.hu
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JÁTÉK

NYERJEN BÉRES-CSOMAGOT!
Fejtse meg a keresztrejtvényt, majd a megfejtést küldje el nekünk a postai címünkre (Béres 

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

A helyes megfejtést beküldők között 2018. december 6-án 10 db 5000 Ft értékű Béres-termék-

csomagot sorsolunk ki.

 Beküldési határidő: 2018. november 30. 

TÁJÉKOZTATÁS: a Béres Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-046421, adószám: 12517390-2-41, adatkezelési nyilvántartási száma: 
NAIH-87363/2015) 1037 Budapest, Mikoviny u. 2–4. szám alatti társaság (a továbbiakban: Szervező) a keresztrejtvény helyes megfejtésének beküldői között 10 db 
 5000 Ft értékű Béres-termékcsomagot sorsol ki. 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 ahhoz, hogy a Szervező – a résztvevő nyertessége esetén – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény 70. § (3) bekezdés a) pontjában előírt nyilvántartás-vezetési kötelezettség teljesítésének céljából, illetve a nyeremény kézbesítése érdekében a résztvevő 
adatait kezelje. A Szervező a megadott adatokat kizárólag a fenti célból, a cél megvalósulásáig kezeli, az adatok az érintett előzetes tájékoztatása és engedélye 
nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Egyebekben Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény szabályainak megfelelően, az abban foglaltak maradéktalan betartásával kezeli a megadott adatokat. Amennyiben további kérdése lenne a 
nyereményjátékkal, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén: info@beres.hu, Béres 
Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2–4.
Adatvédelmi felelős: Boreczki Zoltán, elérhetősége: adatvedelem@beres.hu
Adatkezelési tájékoztató: http://beres.hu/beres/adatvedelmi_tajekoztato/ 

A Béres C-vitamin 500 mg retard filmtabletta csipkebogyó-kivonattal + 1000 NE D
3
-vitamin étrend-kiegészítő készítmény, a Béres Vita-D

3
 Kid 800 NE rágótab-

letta és a Béres Vita-D
3
 1600 NE tabletta pedig speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerek. 



Több, 
mint C-vitamin!

Étrend-kiegészítő készítmények.
A C- és D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. CD
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facebook.com/beres.klub

www.beres.hu
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Magas dózisú D3-vitaminnal 

Csipkebogyó kivonattal

Háromféle hatáserősségben
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