egeszseg
BÉRES

2019. ősz-tél

ingyenes

Az egészségtudatos magazin

SZEZON

TESTBESZÉD

Közösségben is
egészségesen

5 gyakorlat
a derékfájdalom ellen

HOGYAN KÉSZÜL?

A tökéletesség útja:
a Béres C-vitamin

TARTALOM
2

2

ÉRTÉK

Valódi értéket teremtünk
már 30 éve
6
7

AMIRE BÜSZKÉK VAGYUNK
KISOKOS

18

Vény nélkül is körültekintően
8

SZEZON

Közösségben is egészségesen
10

TESTBESZÉD

Derékfájás helyett gerinctorna
12

ŐSZINTÉN

Miért szeretünk a Béresnél
dolgozni?
14

SZAKÉRTŐ

10

8

Szemünk ellensége a kék fény

14

24
20

16 EZT AJÁNLJUK
18 JÓ TANÁCS
50 felett is egészségesen
20 MEGELŐZÉS
Ép testben ép csontok
23 TESTBESZÉD
Ne görcsöljünk!
24 HOGYAN KÉSZÜL?
A tökéletesség útja: így készül
a Béres C-vitamin
27 TUDTA-E?
Ha fáj a fej
28 MINDENKIÉRT
Hiteles információgyűjtés
30 TÁPLÁLÓ
Nemes italokkal a hűvös ellen
32 JÁTÉK

IMPRESSZUM
BÉRES EGÉSZSÉG MAGAZIN – A BÉRES GYÓGYSZERGYÁR ZRT. KIADVÁNYA
Megjelenik félévente a Hamu és Gyémánt Kft. (1016 Budapest, Lisznyai u. 38.) gondozásában. KIADÓVEZETŐ: Katona Gergely
SZERKESZTŐK: Farkas-Csótó Szilvia, Budai Zsanett, Werkner Anita GRAFIKUS: Nyilassy Lili KÉPSZERKESZTŐ: Sándor Emese
SZERZŐK: Baumann Viola, Papp Sándor, Szakácsi Eszter OLVASÓSZERKESZTŐ: Sebes Katalin KORREKTOR: Dudás Márta REJTVÉNYKÉSZÍTŐ:
Szedlmayer József FOTÓK: Sárosi Zoltán KÉPÜGYNÖKSÉGEK: 123rf, Getty Images Hungary PRODUKCIÓS MENEDZSER: Frida Zsuzsanna
NYOMDAI KIVITELEZÉS: Ipress Center – Central Europe Zrt. (2600 Vác, Nádas u. 8.; felelős vezető: Borbás Gábor)
www.beres.hu, www.magazin.beres.hu, www.facebook.com/beres.klub, www.beresbor.hu
ISSN: 1788-568X

ÉRTÉK

VALÓDI ÉRTÉKET
TEREMTÜNK M ÁR

30 ÉVE

DR. BÉRES JÓZSEF

A BÉRES CSEPP
GYÁRTÁSÁRA ÉS
FORGALMAZÁSÁRA
MEGALAKUL
A BÉRES RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
BÉRFEJLESZTÉS
BÉRGYÁRTÁS
BÉRELT IRODA
7 MUNKATÁRS
1 TERMÉK
0% EXPORT

1989 történelmi időszakában, a rendszerváltás adta lehetőséget megragadva alakult meg a Béres Részvénytársaság. Az azóta már világhírű
cseppek gyártását idősebb Béres
József indította útjára, ma pedig már
a harmadik Béres-generáció is a vállalat sikerén munkálkodik. Az alapító
fiával, a Béres Gyógyszergyár elnökével, dr. Béres Józseffel beszélgettünk.

Honnan indult a Béres
Csepp útja?
A történetünk jóval a cég alapítása előtt kezdődött. 1972-t
írtunk, amikor atyám sokéves
kutatói munkája beérett, és
megszületett a Béres Csepp,
amelyet aztán a következő
évtizedekben számtalan
támadás ért. Mégis sikerült
tűzkeresztben átvészelnie
a rendszerváltásig tartó 17
hosszú évet, ami elsősorban

A vállalat saját
székházba költözik.

1989

1993

1994

Piacra kerül a Béres Vitalin pezsgőtabletta
multivitamin termékcsalád.
Létrejön a Béres Alapítvány a Teljes Életért.

2

atyám hatalmas tudásra támaszkodó magabiztosságának, családunk feltétel nélküli
mellette állásának, és barátai,
hívei önzetlen, lelkes támogatásának volt köszönhető.
Erőfeszítéseink végül is nem
lettek hiábavalók: a Béres
Cseppet 2000-ben hivatalosan gyógyszerré minősítették, 2013-ban pedig az elsők
között a hungarikumok közé
választották.

Saját gyártóbázis létesül Szolnokon.
A termelés saját kézbe kerül.

1995

A bérfejlesztést
felváltja a saját
fejlesztés.

1996

ÉRTÉK

DR. BÉRES JÓZSEF ÉS ÉDESAPJA, ID. DR. BÉRES JÓZSEF

vel megszereztem a doktori
fokozatot, aztán másfél évet
dolgoztam az USA-ban, majd
hazatérve folytattam kutatói
karrieremet. Fiatalon lettem
kandidátus. Az akadémiai
állásom mellett a részvénytársaságban először csak
félállásban vállaltam a munkát, de hamar beláttam, hogy
a kettőt nem tudom együtt
csinálni. Választanom kellett,
és én a részvénytársaság,
vagyis atyám támogatása
mellett döntöttem. Ez számomra erkölcsi késztetés
volt, és soha, egyetlen pillanatig nem bántam meg.

Amikor a részvénytársaság
megalakult, ön kutató vegyészként dolgozott, és sikerrel kecsegtető akadémiai
karrier előtt állt. Mi indította
arra, hogy a tudomány világa helyett egy bizonytalan
sorsú vállalkozás mellé állt?
Ha igazán őszintén akarok
válaszolni, azt kell mondanom, hogy meglehetősen
gyötrelmes, de szerencsére
rövid időszak volt ez szá-

A cég termékeivel ma
piacvezető szerepet tölt be
számos szegmensben. Hogyan jutottak idáig egy kis
vállalkozásból?
A rendszerváltással teljesen
új gazdasági korszak kezdődött, úgy is mondhatjuk, ránk
zuhant a „vadkapitalizmus”,
amihez az országban nem
volt tapasztalat, meglévő tudás. Mi is együtt alakultunk,
együtt fejlődtünk a kialakuló
piacgazdasággal. A siker

A Béres Cseppet
gyógyszerként törzskönyvezik.

momra. Nagy dilemmát
és lelki vívódást jelentett,
hogy azt hagyom ott, amire
gyerekkorom óta, egész
életemben készültem, amit
nagyon szerettem. Az egyetem elvégzése után vegyészként a Magyar Tudományos
Akadémia Központi Kémiai
Kutató Intézetében
kezdtem dolgozni, ahol
szintetikus szerves kémiával
foglalkoztam. Pár év eltelté-

Új székház. Modern, saját tulajdonú
fejlesztőlaboratórium megteremtése.

Béres – Üzleti Etikai Díj.
Actival – Magyar Termék Nagydíj.

Id. dr. Béres József
Magyar Örökség Díjat kap.

1998

2000

2002

2004

2005

2006

Id. dr. Béres József Széchenyi-díjat kap.
Bevezetésre kerül
az Actival termékcsalád
első tagja.

A Béres részesedést szerez a Hungaropharma
gyógyszer-nagykereskedelmi vállalatban.
Megalakul a Béres Szőlőbirtok és Pincészet.

CalciviD – Magyar
Termék Nagydíj.
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ÉRTÉK
titkát abban látom, hogy
jó válaszokat tudtunk adni
a felmerülő kihívásokra.
Atyám is azt vallotta, és én
is azt vallom, hogy saját
területünkön bármilyen
jók vagyunk is, mindenhez
mégsem érthetünk. Ezért egy
jó, felkészült, tehetséges csapatot gyűjtöttünk magunk
mellé, amelyről ma is azt
mondom: a sikereink legfőbb
biztosítéka.
Cégünk vezérigazgatója,
operatív vezetője Major
Ferenc, 25 éve a Béresnél dolgozik, a vállalat üzleti, iparági
működésének irányításában
elsősorban az ő szakmai tudására támaszkodom. Pénzügyi, gazdasági kérdésekben
Nagy Miklós gazdasági
igazgatónk iránymutatásai
segítenek a felelős döntések
meghozatalában, ő szintén 25 éve dolgozik velünk.
Rendkívüli értéknek tartom,
hogy amellett, hogy szakmai
felkészültségükkel biztos
alapot teremtenek a vállalat
hosszú távú, eredményes
működéséhez, emberileg is
elkötelezettek a Béres-ügy

Id. dr. Béres József
szobra a Semmelweis
Orvostörténeti Múzeumba kerül.

2007

Ifj. dr. Béres József
Példakép Díjat kap.

2008

iránt. Lojalitásukkal a többi munkatársnak is példát
mutatnak.
A profi menedzsment
mellett azonban a család is
oroszlánrészt vállal a feladatokból, igaz?
Családunkból a feleségem
mellett ma már három gyermekünk közül a két idősebb
is tagja a menedzsmentnek.
Feleségem, Klára velem
egy időben került a céghez.
Társam az életben, a munkában és a cégvezetésben,
részt vesz az igazgatóság

munkájában. Amíg én főként
az üzleti stratégiával foglalkozom, ő a vállalatunk
kommunikációs tevékenységét irányítja, és a Béres
Alapítvány elnökeként a társadalmi felelősségvállaláshoz
kötődő tevékenységünket
fogja össze. Akárcsak én, ő is
vegyészként végzett, ami
egy gyógyszergyár kommunikációjában sokszor igen
hasznos.
A jövőbe is bizalommal tekinthetünk, hiszen lányunk,
Melinda és nagyobbik fiunk,
Marcell végzett közgazdá-

MAJOR FERENC, DR. BÉRES JÓZSEF ÉS NAGY MIKLÓS

40 éves a Béres Csepp. A Béres Csepp
Extra bevezetése.

Gyárfejlesztés Szolnokon
– a gyártási kapacitás bővítése.

Ifj. dr. Béres József a Magyar
Köztársasági Érdemrend
Középkeresztje kitüntetésben részesül.

Porcerő+Csont-Izom Komplex
– Év Terméke Díj.

2011

2012

A Béres – A legjobb
reputációval rendelkező
cég az egészséggazdasági
szektorban.

2013

Hungarikummá
minősítik a Béres
Csepp és Béres Csepp
Extra készítményeket.

2014

ÉRTÉK

BÉRES MARCELL, BÉRES KLÁRA,
DR. BÉRES JÓZSEF ÉS REGÉCZY-BÉRES MELINDA

szokként már mindketten
a vállalatcsoport felelős vezetői és az igazgatóság tagjai.
Melinda közel tíz éve a Béres
Szőlőbirtokot vezeti, amelynek csapatához időközben
vejünk is csatlakozott, míg
Marcell a gyógyszergyár
innovációs és portfóliómenedzsment-igazgatójaként
vesz részt a vállalat stratégiájának fejlesztésében. Boldogok vagyunk a feleségemmel:
megnyugtató azt látni, hogy

Új vállalati
szlogen:
Béres – A nevünket
adjuk az egészséghez.

2015

Actival +
Magnézium –
Év Terméke Díj.

2016

gyermekeink magukénak
érzik a vállalat hitvallását, és
ők is erkölcsi kötelességüknek tekintik, hogy továbbvigyék, erősítsék a felmenők
örökségét. Joggal vagyunk
bizakodók, hogy a második
generációváltás is sikeres
lehet a Béres történetében.
A családon kívül mi teszi
büszkévé?
Nagy értéknek tartom, hogy
az elmúlt 30 évben sikerült

megőriznünk stabilitásunkat és függetlenségünket.
Folyamatos fejlődést tudhatunk magunk mögött,
aminek köszönhetően ma
Magyarország legnagyobb
hazai magántulajdonban
lévő gyógyszergyára vagyunk. Felkészültek, tehetségesek a munkatársaink,
nagyszerű csapat vagyunk.
Ma megközelítően 500 ember
dolgozik a vállalatcsoportban, több mint hetvenféle
saját fejlesztésű és gyártású
termékünk van, készítményeinket világszerte ismerik
és használják. Megbecsült
szereplői vagyunk a magyar
gyógyszeriparnak.
Az ország lakossága tiszteli
a munkánkat, vezetőinkre,
munkatársainkra sokan példaképként tekintenek. Egyre
mélyebben hiszem, hogy
az ember dolga a világban –
bármi legyen is a munkája –,
hogy valódi értéket teremtsen. A cél az emberek javát
szolgálni, ahogy atyámtól
láttam, tanultam – valahogy
így szeretném ezután is.

Gyárfejlesztés Szolnokon – új minőségellenőrzési laboratórium
kialakítása, a kutatás-fejlesztési
bázis bővítése.

2017

2018

Gyárfejlesztés
Szolnokon – újabb
gyártórészleg és
raktár kialakítása.

2019

SAJÁT FEJLESZTÉS
SAJÁT GYÁRTÁS
SAJÁT SZÉKHÁZ
469 MUNKATÁRS
113 TERMÉK
20% EXPORT

Vita-D3 Forte 3000 NE
– Év Terméke Díj.
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AMIRE
büszkék VAGYUNK

DR. ORBÁN ISTVÁN EMLÉKÉREM

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER DÍSZPOLGÁRA CÍM
Dr. Béres Józsefet Óbuda-Békásmegyer –
kiemelkedő gazdasági és közéleti tevékenysége elismeréseként, társadalmi szerepvállalásáért, a városrész hírnevének öregbítéséért
– díszpolgárává avatta.
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A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos
Szövetsége (MAGYOSZ) Dr. Orbán István Emlékérmet adományzott dr. Béres Józsefnek a hazai
gyógyszeripar fejlődése érdekében tett kimagasló tevékenységének elismerésére.
A Béres Gyógyszergyár Zrt. elnökének munkásságát alapjaiban határozza meg a tudományosság és a minőség, a magyar márkák és hungarikumok felemelkedésének elkötelezett szolgálója.

FELELŐS VÁLLALKOZÁS DÍJ

IDŐSEKÉRT DÍJ

Kiemelkedő és példamutató társadalmi felelősségvállalási tevékenységéért HPH Felelős
Vállalkozás Díj elismerésben részesült a Béres
Gyógyszergyár. A Hungaropharma Zrt. olyan
kis- és nagyvállalatokat, gyógyszertárakat,
intézeti gyógyszertárakat és magánszemélyeket
díjazott pályázatában, akik/amelyek tevékenységükkel, valamely kezdeményezésükkel felelős
elkötelezettséget tanúsítanak külső környezetük
vagy belső közösségük iránt.

A több éve tartó töretlen együttműködés
elismeréseként a Nyugdíjasklubok és Idősek
„Életet az éveknek” Országos Szövetsége legmagasabb elismerését, Idősekért Díjat
adott át a Béres Alapítványnak. A kitüntetést
olyan személyek és intézmények kaphatják
meg, akik/amelyek hozzájárultak az „Életet
az éveknek” mozgalom kiteljesedéséhez,
a szövetség képviselte értékek széles körű
megismertetéséhez.

KISOKOS

VÉNY NÉLKÜL IS

KÖRÜLTEKINTŐEN
Mit, miért, mennyit, mikor és miként? A vény nélkül
kapható gyógyszerkészítmények esetében is problémát okoz, hogy a páciensek nem elég körültekintőek,
sokan figyelmen kívül hagyják az betegtájékoztatóban
leírtakat. A Gyógyszereim 5xM program alapján ös�szeszedtük, mi mindenre fontos figyelni.
Az étrend-kiegészítők mellett vény nélkül juthatunk
hozzá bizonyos gyógyszerekhez is. Mivel az egészségünket hivatottak szolgálni,
ezért ezeket is ugyanannyira
komolyan kell venni, mint
a vényköteles készítményeket. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nem megfelelő adagolás következtében
elmarad hatásuk, vagy akár
mellékhatásaik is lehetnek.
Olvassuk el figyelmesen
a betegtájékoztatót!
Annyit, akkor és úgy szedjünk be az adott gyógyszerből, ahogyan a betegtájékoztató szerint kell. Se többet,
se kevesebbet! Figyeljünk az
egyéb utasításokra is, ha pél-

dául étkezés után kell, akkor
ne éhgyomorra vegyük be
a készítményt.
Vezessünk listát a vényes
és vény nélkül kapható
gyógyszerekről, étrend-kiegészítő készítményekről,
amelyeket fogyasztunk. Érdemes azt is pontosan feltünteti, hogy mire mit szedünk
és milyen mennyiségben. Ez
a lista legyen mindig kéznél,
hogy szükség esetén oda
tudjuk adni a szakembereknek. Ez azért fontos, mert
bizonyos gyógyszerek és
étrend-kiegészítők kölcsönhatásba léphetnek egymással.
Egyes élelmiszerek befolyásolhatják bizonyos
hatóanyagok felszívódását,

A Gyógyszereim 5xM (Mit, miért, mennyit, mikor és miként?) program
a Magyar Gyógyszertudományi Társaság, a Magyar Gyógyszerészi
Kamara, a Semmelweis Egyetem és a Hungaropharma együttműködése
eredményeképpen született meg. A kezdeményezés a gyógyszerszedési szokások javítását, ezáltal a terápiák hatékonyságának növelését
tűzte ki céljául, a magyar lakosság egészségtudatosságát, egészségértését kívánja fejleszteni. Eddig 244 gyógyszertár csatlakozott
hozzá. Ezekben az üzletekben átfogó tájékoztató anyagokkal
és személyre szóló segítséggel várják a vásárlókat.

hasznosulását is, erről is érdemes előre tájékozódnunk.
Fontos a megfelelő tárolás
is! Minden készítményt párától, melegtől és fénytől védve
tartsunk, általában szobahőmérsékleten, hacsak nincs
más utasítás (pl. hűtőben).
Éppen ezért lehetőleg ne
a konyhában, fürdőben vagy
a spájzban tároljuk ezeket.
Mindig ellenőrizzük a készítmény szavatossági idejét.
Soha ne vegyünk be lejárt
szavatossági idejű terméket!
Ha más készítményt is
szedünk már, vagy tudjuk,
hogy érzékenyek vagyunk
bizonyos hatóanyagokra,
segédanyagokra, mindig
egyeztessünk az orvosunkkal, gyógyszerészünkkel, mielőtt bármit is elkezdenénk
szedni! Merjünk kérdezni!
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SZEZON

KÖZÖSSÉGBEN
IS EGÉSZSÉGESEN:
Tippek kisgyermekes
szülőknek
A legtöbb szülő tart attól az időszaktól,
amikor gyermeke először kerül közösségbe.
Vajon mit tehetünk annak érdekében, hogy
a kicsi minél felkészültebben vágjon neki
a nagy kalandnak?

M

itől is betegszenek
meg a gyerekek,
amikor először
közösségbe
kerülnek? „Egyrészt mindenki
más mikroflórát hoz magával
otthonról, amelyet aztán egymás között alaposan „kicserélgetnek.” Ráadásul a szülőtől való elválás a gyermeknek
stresszt okoz, s a gyerekek
egy-egy pszichés megrázkódtatást gyakran szomatikus tünetté alakítanak át.
Ez megnyilvánulhat akár
visszatérő légúti panaszokban, bizonytalan eredetű
hasfájásban vagy az egyébként már szobatiszta gyerek
bepisilésében” – mondja dr.
Borda Stefánia csecsemőés gyermekgyógyász.
Vajon tehetünk-e valamit,
hogy ez az időszak mégse teljen állandó betegeskedéssel?
A szakember három területre
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osztja a prevenciót, miközben leszögezi, hogy egyes
vírusfertőzéseken és gyermekbetegségeken át kell esni
annak érdekében, hogy az
immunrendszer megfelelően
edzetté váljon. A szervezet
felkészítésére számos lehetőség adódik, ezeket foglaltuk
össze az alábbiakban:

1.
A személyes higiéniára nevelés már babakorban megkezdődik a fogmosás, kézmosás, zsebkendőhasználat
megtanításával. Egy nagyobb
bölcsődés vagy az óvodába
kerülő gyermek már önállóan is képes gyakorolni ezt
a tudást. Ügyeljünk arra is,
hogy a gyermeknél mindig
legyen saját zsebkendő. Már
egy ilyen aprósággal is sok
megbetegedés megelőzhető.

2.
Az immunrendszer hatékony működését elősegíti
a kiegyensúlyozott táplálkozás, mely biztosítja az alapvető vitamin-, ásványianyagés nyomelemszükséglet
kielégítését is. Mivel a kisgyerekek néha kiegyensúlyozatlanul táplálkoznak, esetleg
elutasítják bizonyos ételek
fogyasztását, a megterhelőbb
időszakokban szükségük
lehet a szervezet egészséges
működéséhez nélkülözhetetlen anyagok pótlására. Ősztől
tavaszig, amikor egyébként
is kevesebb gyümölcsöt és
zöldséget fogyasztunk, illetve
a közösségbe kerülés előtt és
közben fontos támogatni az
immunrendszerüket.

SZEZON

3.
Ebben az időszakban a gyermek lelki támogatása is
rendkívül fontos. Az elválás
és leválás mind a gyermek,
mind a szülők számára nehéz.
Csupán azzal lehet könnyíteni, ha igyekszünk megadni

a gyermeknek, hogy ebben
az új helyzetben is biztonságban érezze magát. Ezt többek
között a napi rutin (esti mese,
fürdetés, közös reggeli stb.)
következetes betartásával
tudjuk elősegíteni.

BIZTOSÍTSUK, AMI HIÁNYZIK!

A szervezetünk csodálatos rendszer,
mely tökéletesen működik, ha biztosítva
vannak számára a működéséhez szükséges
feltételek. Ebben az állapotában tökéletesen
ellátja feladatát védelmi apparátusa is.
Önmaga képes egészségének megőrzésére!
Annak érdekében, hogy ezt az állapotot
fenntartsuk, először is meg kell adnunk
a szervezetünk számára – a táplálkozás
révén – azt, amire szüksége van. De az
egészséges táplálkozás terén ma már nehéz
dolgunk van. A széles körű műtrágyázás,
a vegyszerek, kemikáliák, adalékanyagok,
tartósítószerek miatt az évek során
a növények, az állatok és végső soron
az emberi szervezet is elszegényedik
bizonyos létfontosságú anyagokban, aminek
következtében leromlik természetes
védekező rendszerünk, és így érzékenyebbé
válunk a betegségekre. Mit tehetünk?
Fontos, hogy biztosítsuk szervezetünk
számára azokat a nélkülözhetetlen
elemeket, amelyek az immunrendszer normál
működéséhez szükségesek.

TÁMOGASSUK GYERMEKÜNK IMMUNRENDSZERÉT!
A Béres Csepp Extra belsőleges oldatos cseppek komplex összetételével támogatja az immunrendszert, a szervezet ellenálló képességét, segít a betegségek utáni felépülésben és fáradékonyság esetén. Gyermekeknek már 10 kg testsúlytól adható.
Vény nélkül kapható roboráló gyógyszer.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát,
gyógyszerészét!

Derékfájás

helyett

gerinctorna

5 GYAKORLAT A DERÉKFÁJDALOM ELLEN

Életmódunkból adódóan egyre kevesebbet mozgunk, ennek következményeképpen a gerincet tartó izmaink elgyengülnek. Egy napi rendszerességgel végzett, rövid tornával viszont
megelőzhető vagy kezelhető a hát- és derékfájdalom. Szakértőnk, Nádas Nóra gerinctornaoktató és sportedző mutat most nekünk néhány gyakorlatot.

A

derékpanaszokat nagy részben a gerinc
menti lágy részek, izmok, szalagok feszülése okozza. Ennek kiváltói lehetnek
a helytelen testtartás és ülőmunka, vagy
egy hirtelen emelés, rosszul kivitelezett
mozdulat.
Kortól és nemtől függetlenül, akár fizikai munkát,
akár ülőmunkát végzünk, a gerinc menti izmok

fejlesztése és erősítése mindenkinek ajánlott. Így
kellően rugalmassá és stabillá válik gerincünk, javul
a testtudatunk, és nő az ízületi mozgásterjedelmünk. „Sok esetben már napi 15–30 perces otthoni
gerinctornával és rutinosan kezelt helyes testtartással
megszüntethetjük a derékfájdalmakat, illetve megelőzhetjük azok kialakulását” – mondja Nádas Nóra
gerinctorna-oktató, sportedző.

1.

GERINCVÉDELEM:
TIPPEK A MINDENNAPOKRA

1. Főzésnél, hosszabb
ideig tartó álló munka
esetén a munkapult legyen
magasabban a csípővonalunknál, így elkerülhetjük
a görnyedve állást.
2. Nehéz tárgy emelésekor,
cipekedéskor törekedjünk
arra, hogy mindkét oldal
egyenlően legyen terhelve, osszuk egyformán
szét a terheket, és mindig
szembefordulva, egyenes
derékkal/ háttal emeljünk.
3. Az ágyból kikeléskor
először hengeredjünk
az oldalunkra, az ágy
szélére, és innen a karok
segítségével emelkedjünk
ülő helyzetbe.
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Álljunk egyenesen, mintha hátunk mögött fal lenne,
gerincünkkel nyújtózzunk fölfelé! Két karunkat belégzésre emeljük föl, kilégzésre engedjük le. Ismételjük
folyamatosan.

2.
Széken ülve, egyenes
háttal forduljunk
először jobbra, majd
balra, miközben
egyik kezünkkel
húzzuk, másikkal
pedig ellentartjuk
a törzsünket.
Ügyeljünk arra,
hogy teljes talpunk
érintse a földet.

TESTBESZÉD

3.
Üljünk egy székre
egyenes háttal, talpunk teljes felületével érintse a földet.
Egyik kezünket
tartsuk magunk mellett, míg a másikkal
óvatosan a vállunk
irányába feszítjük
a fejünket.

4.
Helyezkedjünk el hanyattfekvésben, nyújtott lábbal. Egyik térdünket behajlítva húzzuk a mellkasunkhoz, hasunkat lazítsuk,
lassan lélegezzünk. Fejünket tartsuk a talajon, nyakunk ne
törje meg a gerinc vonalát. Végezzük el a gyakorlatot a másik
lábbal is!

5.
Hanyattfekvésben húzzuk fel mindkét
lábunkat összezárva, hajlított, derékszögű helyzetbe! Hasunkat behúzva a hajlított lábunkat engedjük le az egyik oldalra,
fejünket pedig fordítsuk a másik irányba!
Emeljük vissza a lábakat középre, és
engedjük le a másik oldalra!

MEGÚJULT ÖSSZETÉTELLEL, VÁLTOZATLAN ÁRON!
Az új Béres Porcerő FORTE 1500 filmtabletta összetételét ízületi megbetegedésben
szenvedők speciális tápanyagszükségletének megfelelően alakítottuk ki. A napi adag
(2 filmtabletta) 1500 mg glükozamin-szulfátot, 120 mg kondroitin-szulfátot, 120 mg
C-vitamint és 1200 NE D3-vitamint tartalmaz.
A 180 darabos XXL csomag 3 hónapig elegendő.
www.beresmozgas.hu
Ízületi megbetegedésben szenvedők különleges táplálkozási igényeihez igazított összetételű
speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer.

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI
SZÁMLÁRA
IS

ŐSZINTÉN

„
„

10 éve
Olyan, ma már
ritkának számító,
de számomra
nagyon lényeges
értékeket képvisel
a cég, mint:
emberség, tisztesség,
megbízhatóság.”

BARLA KÁROLY
analitikai
vizsgálatvezető •
Szolnok

„

22 éve

Azt csinálhatom,
amit szeretek, és
olyan közegben,
amit szintén szeretek. Jó dolog egy
olyan céget képviselni nap mint nap,
amit elismernek az
emberek, és szeretik
a termékeit.”

SOMOGYINÉ
WELTLER ÁGNES
területi képviselő •
Közép-Dunántúl
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Miért szeretünk a
4 éve
Fontos nekem,
hogy megbecsülik
a munkámat, folyamatosan fejlődhetek, és kiegyensúlyozott tudok
maradni.”

SZABOLCSIK
TAMÁS
termékmenedzser •
Budapest

„

7 éve
A Béres példát tud mutatni a jövő generációjának.
A célon sosem változtatott, bármilyen változatos
és nehéz volt is az út. A cél
továbbra is az emberek
segítése, aminek már én
is részese lehetek.”

HEGEDŰS ÁDÁM
beszerzési osztályvezető
• Budapest

„

7 éve
A tudat, hogy a munkám
része annak az egésznek,
ami rengeteg embernek segít
egészségesnek maradni, vagy
azzá válni, nagyon jó. Családbarát, stabil munkahely,
változatos feladatok, baráti
környezet, kedves kollégák.
Nekem ezt jelenti. Büszke vagyok rá, hogy itt dolgozom!”

DR. POMÁZINÉ
SZALAI JUDIT
műszaki titkár, környezetvédelmi referens
• Szolnok

Béresnél dolgozni?
„

18 éve
A Béres elkötelezett
a minőség és az emberek egészségének megőrzése iránt. Követendő
példa más magyarországi vállalatok számára
is. Tisztelem és szeretem a céget, a feladataimat és a közösséget,
amelyben dolgozom.”

„

26 éve
Jó érzés egy összetartó, együttműködő
csapatban dolgozni,
és viszontlátni azokat
a termékeket az üzletek,
patikák polcain, amelyek megvalósításában,
a gyógyszer-formulációs kísérletekben én is
aktívan részt vehetek.”

DR. LÉVAI ZOLTÁN

GÁL-KOVÁCS ANNA

termelési igazgatóhelyettes • Szolnok

vegyésztechnikus •
Budapest

„

11 éve
A mai, folyton változó
világban kell, hogy
valami állandó legyen,
és nekem az egyik
ilyen a Béres. Már én
is ahhoz a csapathoz
tartozom, akik büszkék
arra, hogy több mint
10 éve itt dolgoznak.
Úgy érzem, itt fontos
vagyok.”

KATONA ERIKA
pénzügyi ügyintéző •
Miskolc

„

30 éve
Elsők között kerültem
a céghez, végigéltem
a fejlődését, sok területen kipróbálhattam
magam. Józsi bácsit
még közelről ismerhettem, személyisége
nagy hatással volt
rám. A „Béres-ügyért”
való közös munkálkodás az, ami 30 éve
ideköt engem. A mai
napig az motivál,
hogy méltó módon
folytassuk a munkát,
amit Ő elkezdett.”

KELLNER MÁRIA
ellátásilánc-igazgató
• Budapest

„

25 éve
A 80-as években
édesanyámmal sorban álltunk a Béres
Cseppért. Akkor még
nem gondoltam, hogy
1994-től én is Béres
Józsi bácsival fogok
dolgozni. A Béres az
életem része lett, a céggel együtt haladtam
előre az életben, és még
a feleségemet is neki
köszönhetem! A mai
napig szedem a Béres
termékeit, és büszkén
mondhatom, hogy alig
láttam a háziorvosomat
a 25 év alatt.”

SZÁNTÓ ZSOLT
recepcióvezető •
Budapest
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SZAKÉRTŐ

Szemünk

ellensége

a kék fény

Egyre gyakrabban hallhatunk a kék fény által okozott problémákról, de számos
kérdés válaszolatlanul marad. Mit is takar pontosan a jelenség, és kizárólag
a monitor előtt kell aggódnunk miatta? Lássuk a legfontosabb tudnivalókat és azt,
hogy mit tehetünk szemünk fényének megóvása érdekében!

K

öztudott, hogy habár
az UV-sugárzás nem
látható, ám csakúgy,
mint a bőrünket, a szemünket is károsíthatja.
Az viszont kevésbé
ismert, hogy túlzott men�nyiségben látószervünk
egyik legnagyobb ellensége
lehet a látható kék fény, ami
a szem fáradékonyságához,
megerőltetéséhez vagy akár
álmatlansághoz is vezethet.
Elkerülni azonban egyáltalán nem egyszerű, hiszen
nemcsak a telefonunk, a
tévénk és a monitorunk
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révén károsítja szemünket,
hanem a természetes fény
is folyamatosan sugározza.
Gondolnánk, hogy egy tiszta,
kék ég alatt eltöltött ebéd közben például 32-szer nagyobb
mértékben éri a szemet, mint
bármelyik monitor sugárzása
következtében? A közvetlen
napfény pedig akár ezerszer
is fényesebb lehet a digitális
eszközöknél. A kék fény elleni
védelem tehát nagyon fontos.
Jó hír, hogy megfelelő eszközökkel tehetünk a szemünk
védelméért. Erre optimálisak
a speciális lencsebevonat-

tal ellátott, dioptria nélküli
kivitelben is elérhető szemüvegek. A szakemberek által
kifejlesztett bevonat képes
megszűrni a kék fényt, ezáltal
kiküszöböli káros élettani
hatásait.

MI MINDENTŐL KELL
ÓVNUNK SZEMÜNKET?
Homoki Imre, a Magyar
Látszerész Szövetség alelnöke
válaszolt a kérdésünkre.
Szabadban az erős napfény és
a vele együtt járó UV-sugárzás veszélyezteti a szemkörnyéki érzékeny bőrfelületet,

AKINEK A SZEME KÉK…

Szemünk színét, akárcsak a hajunkét és a bőrünkét, a pigmentsejtek által termelt melanin határozza meg, amely a szemünk íriszében, más néven
a szivárványhártyában van jelen. Az írisz három
rétegének bármelyikében lehet melanin, amely
minden esetben barna, tehát kék vagy zöld melanin
nincs. Ha valakinek a szeme kék, az írisze középső
rétegében, a sztrómában nincs festékanyag, ezért
megjelenik az úgynevezett Tyndall-effektus, vagyis
a fényszóródás miatt ezt a színtelen íriszréteget
látjuk kéknek.

illetve károsíthatja a szem
szaruhártyáját. Hosszabb
távon korai szürke hályog
kialakulását is okozhatja.
Belső térben elsősorban
a monitorok túlzott használatából eredő sugárzás jelent
közvetlen veszélyt, a háttérben pedig az elektroszmog,
a keringő por, illetve az, hogy
pislogásunk jelentősen megritkul, ezért nem kap elég
nedvességet a szaruhártya,
így szemszárazság lép fel.

Panaszt okozhat az időben
fel nem ismert látásprobléma
is. Ez lehet a szem anatómiai adottsága miatti, illetve
az öregedéssel összefüggő
látásváltozás. Ilyen esetekben
fej- és nyakfájás, koncentrációs zavarok léphetnek fel.
Mindezek miatt elengedhetetlen a gyors és pontos látásvizsgálat, amely az esetek
nagy részében felfedi a probléma valós okát – összegezte
Homoki Imre.

OKTÓBER A LÁTÁS
HÓNAPJA

2005-ben indult útjára
a látás hónapja elnevezésű,
európai szinten is egyedülálló
kezdeményezés, amelynek
célja, hogy felhívja a figyelmet a szemészeti vizsgálatok
fontosságára. Októberben
jelentős kedvezmények és
ingyenes vizsgálatok várják
az érdeklődőket.
Bővebb információ:
www.facebook.com/oktoberalatashonapja/

ÓVJA SZEME EGÉSZSÉGÉT!
A Béres Szemerő Omega-3 Komplex lágyzselatin kapszula magas
luteintartalmú, és a normál látás fenntartásához hozzájáruló DHA omega-3
zsírsavat (250 mg/napi adag*) tartalmazó készítmény, amely cinket, továbbá A-,
B2-, illetve E-vitaminokat is tartalmaz. Legalább 6 hónapon keresztül javasolt
alkalmazni.

ÚJ

*A kedvező hatás 250 mg dokozahexaénsav (DHA) napi bevitelével érhető el.
Étrend-kiegészítő készítmény.
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EZT

AJÁNLJUK
BÉRES CALCIVID 7
FILMTABLETTA

7-SZERES
BIZONYOSSÁG
AZ EGÉSZSÉGES CSONTOKÉRT
A kalcium szükséges a normál csontozat fenntartásához. A D3-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.

ÚJ

Étrend-kiegészítő készítmény.

NAPI 1
TABLETTA

BÉRES VAS VITAL
FILMTABLETTA

KOMPLEX

MEGOLDÁS
A MEGFELELŐ
VÉRKÉPZŐDÉSHEZ

Hatóanyagai közül a vas, a folsav, valamint
a B12-vitamin támogatja a szervezet vörösvérsejt-, illetve vérképzését, a C-vitamin fokozza
a vas felszívódását, a réz pedig a szervezet
vasszállításában vesz részt. Olyan komplex
készítmény, amelyből 1 tabletta biztosítja a vas napi beviteli referenciaértékének (NRV) 100%-át!
Étrend-kiegészítő készítmény.

A PAJZSMIRIGY ÉS
AZ IMMUNRENDSZER
MEGFELELŐ
MŰKÖDÉSÉÉRT

BÉRES SZELÉN
VITAL
FILMTABLETTA

A szelén fontos szerepet tölt be a pajzsmirigy és az
immunrendszer egészséges működésében. A Béres Szelén Vital filmtabletta 100 µg szerves szelént, A-vitamint és antioxidáns hatóanyagokat,
C-vitamint, E-vitamint, cinket tartalmaz.
Étrend-kiegészítő készítmény.
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A SZÜKSÉGLETEINEK
MEGFELELŐ
C-VITAMIN

BÉRES CSEPP FORTE
BELSŐLEGES OLDATOS CSEPPEK

BÉRES C-VITAMIN 500 MG
C-VITAMIN BÉRES 1000 MG
C-VITAMIN BÉRES 500 MG RETARD
FILMTABLETTÁK

AZ EDDIGI

LEGERŐSEBB

BÉRES CSEPP*

A Béres Csepp Forte emelt cinkés vastartalmával az eddigi legerősebb
Béres Csepp.* Ne feledje: reggel 20 csepp,
este 20 csepp! (40 kg testsúly felett, nyomelemhiány megelőzésére.)

Gondoskodjon a szervezete számára szükséges C-vitamin-bevitelről Béres C-vitaminnal!
Minőségi alapanyagokból készült, garantált
hatóanyag-tartalmú és rendszeresen
ellenőrzött készítmények.
Vény nélkül kapható aszkorbinsav-tartalmú gyógyszerek.

*Emelt cink- és vastartalom a Béres Csepp,
a Béres Csepp Extra és a Béres Csepp Plusz belsőleges oldatos cseppekhez képest.

A kockázatokról és a mellékhátasokról olvassa
el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg
kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Vény nélkül kapható roboráló gyógyszer.

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI
SZÁMLÁRA
IS

A kockázatokról és a mellékhatásokról
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy
kérdezze meg kezelőorvosát,
gyógyszerészét!

CSAK ÍGY TOVÁBB

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI
SZÁMLÁRA
IS

AZ

EGÉSZSÉGÉRT!
ACTIVAL EXTRA
FILMTABLETTA

Az Actival Extra filmtabletta nap mint
nap támogat abban, hogy teljes legyen
mindaz, amit az egészségünkért teszünk! 31 hatóanyag, korszerű összetétel, tele életerővel.
Vény nélkül kapható gyógyszer.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el
a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg
kezkezelőorvosát, gyógyszerészét!

FŐ AZ EGÉSZSÉG!

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI
SZÁMLÁRA
IS
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5

FELETT
IS
egészségesen!

Ötven év felett számos dolog megváltozik a testünkben, egy kis
odafigyeléssel azonban továbbra is energikusak és aktívak lehetünk.
Tippjeink segítenek, hogy testileg és lelkileg is harmóniában maradjunk.

T

úl az ötvenen az emberi szervezet számos
átalakuláson megy
keresztül: az ingadozó
hormonszint növelheti a zsírraktározást,
a csökkent fizikai aktivitás
pedig az izomtömeg csökkenését vonja maga után. Gyakran tapasztalhatunk váratlan
súlygyarapodást, melynek
oka lehet még, hogy lelassul
az anyagcsere, a szervezet
már nem úgy égeti el a kalóriákat, mint korábban. Célszerű
hát megtalálni a megfelelő
egyensúlyt az energiabevitel
és az energiaégetés között, és
törekedni kell a jó minőségű,
fehérjékben és rostokban, valamint telítetlen zsírsavakban
gazdag ételek fogyasztására.
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Fokozottan kell figyelni a napi
2-2,5 liter folyadékfogyasztásra is, mivel ebben a korban az agyi szomjúságkeltő
központ lassul.
Az 50 felettieket gyakrabban
érintik szív- és érrendszeri
megbetegedések, melyek
megelőzésének fontos
eszköze a mozgás. A sportot tegyük mindennapjaink
részévé. Heti háromszor 60
perc aktív mozgás elegendő
a hangulat javításához és az
anyagcsere felpörgetéséhez,
valamint hatékony segítséget
nyújthat a csontritkulás megelőzéséhez is. Ha emellett
még rendszeres, pihentető
alvást is sikerül beiktatnunk,
jelentősen javíthatjuk életminőségünket.

JÓ TANÁCS
ELŐZZÜK MEG A HIÁNYT!
A középkorú magyar nők és
férfiak vitamin- és mikroelem-bevitelében számos
hiányosság figyelhető meg –
mutatta ki a legutóbbi Országos Táplálkozási és Tápláltsági
Állapot Vizsgálat. A kutatás
rávilágított arra, hogy az érett
korú férfiak kevés A-vitamint
és biotint fogyasztanak. Az Avitaminnak alapvető szerepe
van a látás folyamatában, az
egészséges sejtfejlődésben
és az immunrendszer megfelelő működésében. Mind
a férfiak, mind a nők esetében
alacsonynak mutatkozott
a folsav-, a B5-vitamin- (pantoténsav) és a cinkbevitel is.
A cink önmagában több mint
300 olyan enzim alapvető ös�szetevője, amelyek a szervezet
megfelelő élettani működéséhez járulnak hozzá. A vér-

képzéshez elengedhetetlen
vas és az enzimműködéshez
szükséges réz bevitele, különösen a középkorú nők esetében szintén messze nem
éri el az ajánlott szintet.
A lakosság D-vitaminszintje igen alacsony
hazánkban. A vizsgálat
eredménye szerint az idősebb férfiak D-vitaminbevitele a szükséges mennyiség mindössze 50%-át fedezi,
míg a nők esetében ez
az arány még kevesebb,
csupán 30%.
A D-vitamin szintézise
ráadásul a kor előrehaladtával csökken. A D-vitamin fontos szerepet játszik
a csontanyagcserében,
az egészséges izomfunkció
fenntartásában és az immunrendszer megfelelő
működésében is.

AMIBŐL KEVESET FOGYASZTUNK:
A-

VAS

VITAMIN

D-

BIO
T

IN

VITAMIN

B5- VITAMIN
RÉZ

FOLSAV

MIT TEHETÜNK A LELKI
JÓLLÉTÉRT?

Minden változás, így az 50 feletti életkorral járó változások is
új és sokszor nehéz helyzeteket
teremtenek. Az, hogy ezekre ki
hogyan reagál, egyéni szinten dől
el – emelte ki Makai Gábor pszichológus. A szakember szerint
a gyermekek kirepülése miatti
lelki megterhelés esetén segít,
ha megpróbáljuk megtalálni azokat a tevékenységeket, amelyek
örömet okoznak, de esetleg
a gyermekek mellett, korábban
nem jutott rájuk elég idő.

EMELT HATÓANYAG-TARTALOM, ÚJ, KORSZERŰ ÖSSZETÉTEL

ÚJ

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI
SZÁMLÁRA
IS

Az életkor előrehaladtával megváltozik számos tápanyag szükséglete. 50 év felett különösen fontos a vitaminpótlás, ebben segít az új Actival Senior Plusz multivitamin filmtabletta ásványi anyagokkal és nyomelemekkel. Összetételét kifejezetten a hazai 50 éven
felüli lakosság szükségleteihez igazítottuk, az A-, B5-, D3-vitamin és folsavmennyiséget
megemeltük!* Nem tartalmaz jódot, így pajzsmirigy-túlműködés okozta pajzsmirigybetegségben (hipertireózis) szenvedők is szedhetik.
Az Actival Senior filmtablettához képest.

*

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

Életünk során a csontszöveteink
folyamatosan épülnek és
lebomlanak. A probléma akkor
kezdődik, amikor a csont
lebontása nagyobb mértékűvé
válik, és a csontépítés már nem
tudja követni. Mit tehetünk, hogy
megóvjuk egészségüket?

ÉP TESTBEN

ÉP CSONTOK

A

kalcium a csont szilárdságának fenntartásához nélkülözhetetlen, a D-vitamin
mellett kulcsszerepet
játszik a csontok
egészségének megőrzésében
minden életkorban. Egy országos felmérés* alapján a tej és
tejtermékek adják a lakosság
kalciumbevitelének mintegy
felét, míg a zöldség- és főzelékfélék fogyasztása mintegy
11%-kal járult hozzá a mért
értékhez. Tudnunk kell, hogy
naponta 1000-1200 mg kalcium bevitelére van szükségünk,
ehhez képest a magyar lakosság ennek elenyésző részét,
csak 400-600 mg-ot biztosít
a szervezete számára. Ez azt
jelenti, hogy a hazai emberek
körében jelentős kalciumhiány
tapasztalható.
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ÉVTIZEDEKEN ÁT
A gyermekek csontjai
gyorsan növekednek, és
a tizenéves kor végére elérik
végleges hosszukat. Ebben az időszakban a csont
megerősödését elősegíti
a kalciumban gazdag étrend
és a rendszeres testmozgás.
Fiatal felnőtt korban a legerősebbek csontjaink, ekkorra
elérik csúcstömegüket. Ez
a csúcstömeg a férfiaknál
körülbelül 30 éves korra
alakul ki, nőknél azonban
már néhány évvel korábban
befejeződik a csonttömeg
gyarapodása. Ezután, már
fiatal felnőtt korban megkezdődik a csontvesztés, a változókorba lépő nőknél pedig az
ösztrogénszint csökkenésével párhuzamosan jelentősen
felgyorsul a csontfogyás.

A kalcium amellett, hogy fontos
szerepet játszik a csontok egészségének megőrzésében, számos
egyéb élettani folyamat nélkülözhetetlen szereplője. Biztosítja
az izom- és idegsejtek ingerelhetőségét, szerepet játszik a véralvadásban, a szívműködésben és
a vérnyomás szabályozásában is.

Egészséges életmóddal,
megfelelő kalcium- és Dvitamin-bevitellel azonban
sokat tehetünk csontjaink
egészségéért.

IDŐBEN VÁLTOZTASSUNK!
Fontos, hogy 65 év fölött már
járjunk rendszeresen csontsűrűségmérésre, rizikótényezők esetén már korábban
is – mondja dr. Ferenc Mária,
a Budai Egészségközpont
gerincgyógyász-reumatológus főorvosa. Kockázati
tényezők közé tartozik a do-

*Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – 2014

Az ajánlott mennyiség 70%-ánál kevesebb kalciumot fogyasztó nők aránya
Magyarországon (OTÁP 2014)

hányzás, a túlzott koffein- és
alkoholfogyasztás, a korai
menopauza, a mellékpajzsmirigy vagy a vese betegségei, a diabétesz.
Nagyon fontos a megelőzés: káros szenvedélyektől
mentes életmóddal, változatos, vitaminokban és ásványi
anyagokban gazdag ételekkel
megőrizhető csontjaink
jó állapota. A kalcium mellett
fontos a D-vitamin is,
amely segíti annak felszívódását és hasznosulását
a szervezetben. Az egészséges csontok felépítésében
szerepet játszik még
a cink, a magnézium,
a K-vitamin és a mangán is.

SPORT TÖRÉS ELLEN
A kalciumon kívül a rendszeres mozgás lehet az egyik
kulcsa csontjaink egészségének. Azonban a legmegfelelőbb mozgásforma kiválasztása érdekében konzultáljunk
a kezelőorvosunkkal, vagy
kérjük gyógytornász, személyi edző segítségét. Jó választás lehet minden korosztálynak az úszás, a szabadabb
hangulatú, de átmozgató
túrázás, sétálás, aki pedig újdonságra vágyik, az próbálja
ki az elmélyülést, koncentrációt igénylő jógát.

TOP KALCIUMFORRÁSOK

mák • szójabab • pisztácia • mandula • banán • földimogyoró •
bab • tejtermékek • spenót • szardínia

7-SZERES BIZONYOSSÁG AZ EGÉSZSÉGES CSONTOKÉRT

ÚJ

Az új Béres CalciviD 7 filmtabletta tartalmazza azt a 7 fontos vitamint, ásványi
anyagot és nyomelemet, amelyekre csontjainknak szükségük van. A kalcium szükséges a normál csontozat fenntartásához. A D3-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.
Válassza a magas kalcium- és D3-vitamin-tartalmú, Osteokinon formulát is tartalmazó CalciviD 7-et a Bérestől!
Étrend-kiegészítő készítmény.
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SZAKÉRTŐ

TESTBESZÉD
TUDTA-E?

NE GÖRCSÖLJÜNK!

A

Enyhe rángás vagy kínzó fájdalom? Az izomgörcs
a legváratlanabb helyzetekben okozhat kellemetlenséget.

z izomgörcs az izom
akaratlan, erőteljes összehúzódása,
melyet nem követ elernyedés. Lehet enyhe
rángás vagy akár
nagy fájdalom is, jellemzően a
lábakat, kezeket, karokat, vádlikat, térdhajlító és a combizmokat érinti. A gyakori,
sokszor ismétlődő fájdalom
néhány másodperctől 15
percig is eltarthat. A görcsök
a harántcsíkolt izomban
spontán módon, akarattól
függetlenül alakulnak ki, és
károsíthatják az izomrostok
szerkezetét.

Intenzív sportoláskor az izom
túlzott terhelése, a dehidratáció vagy az ásványianyagveszteség is szerepet játszhat
a görcs kialakulásában.
A leggyakrabban magnézium- és a kalciumcsökkenés
okozza a kellemetlen tüneteket. A magnézium hiánya
főleg a lábikra területén
okozhat görcsöt. A megelőzésben segíthet az ásványi
anyagokban gazdag étrend,
a rendszeres magnézium- és
folyadékpótlás, sportolás előtt
az alapos szakszerű bemelegítés, edzés után pedig
a megfelelő nyújtás.

HA GÖRCSÖL A LÁBSZÁR

A legtöbb izomgörcs megszűnik, ha
az izmot kinyújtjuk és ellazítjuk. A lábszár
izmainak görcse esetén jótékony hatású
lehet a séta, vagy ha a falhoz támaszkodva
megnyújtjuk a vádlit, esetleg, ha lábujjainkat felfelé feszítjük, és segíthet a meleg
zuhany is.
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HOGYAN KÉSZÜL?

A tökéletesség
útja:

in
m
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t
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v
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é
B
Így készül a

Legyen szó gyógyszerekről vagy étrend-kiegészítőről, a kifogástalan minőség a Béres-termékek közös jellemzője. Mi minden szükséges ennek eléréséhez? Milyen fejlesztési, gyártási és minőség-ellenőrzési folyamatokat kell
végigjárnia egy Béres-készítménynek? Most betekinthetünk a kulisszák
mögé az étrend-kiegészítő C-vitamin-készítmények példáján keresztül.

KUTATÁSFEJLESZTÉS
A Béres tudományosan megalapozott, magas
minőségű készítményei az Orvosi és Termékfejlesztési Igazgatóságon dolgozó magyar kutatók elképzelései alapján születnek
meg. Az étrend-kiegészítő C-vitamin-készítmények összetételének meghatározásakor
a szakemberek nem csupán a C-vitamin-szükségletet vették figyelembe, hanem azt is, hogy
a termékek az immunrendszer megfelelő működése szempontjából ugyancsak hasznos D3-vitamint
is tartalmazzanak.

1

ENGEDÉLYEZTETÉS
Már a fejlesztés fázisában figyelemmel kell lenni arra, hogy
a termék összetevői, csomagolása és jelölése mindenben megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. Erről a Béres engedélyeztetéssel
foglalkozó részlege gondoskodik. Ők állítják össze a forgalomba
hozatalt megelőző hatósági eljáráshoz szükséges dokumentációt,
amely igazolja a készítmény megfelelőségét. Egyetlen termék sem
kerülhet addig forgalomba, ameddig a termékkategóriára vonatkozó engedélyezési (bejelentési) eljárás sikeresen le nem zárul.
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ALAP- ÉS CSOMAGOLÓANYAGOK BESZERZÉSE

3

A legmagasabb minőség felé vezető folyamat gyakorlati megvalósítása itt kezdődik. Kulcsfontosságú, hogy
az alap- és csomagolóanyagok megbízható, ellenőrzött forrásból, minősített beszállítóktól származzanak.
A Béres Gyógyszergyár ennek tudatában működteti
a beszállítók minősítésére szolgáló rendszerét. Nem
könnyű azonban minősített beszállítókra lelni. Az étrend-kiegészítő C-vitaminok esetén például az egyik
legnagyobb kihívást a termékekben megjelenő természetes C-vitamin forrását, a csipkebogyó-kivonatot és
a citrus-bioflavonoidot jó minőségben előállítani képes
gyártó megtalálása jelentette.

BEMÉRÉS

4

6

5.

HOMOGENIZÁLÁS

Ahhoz, hogy a bemért hatóanyagok és segédanyagok
összekeverését követően az
eredmény egynemű, egységes
(homogén) porkeverék legyen,
már a fejlesztés során hangsúlyt
fektetnek az adott termékhez legmegfelelőbb homogenizálási eljárás
kiválasztására. Így történt ez a C-vitaminok esetében is. Csak így lehetünk
biztosak abban, hogy a tablettázás
során minden egyes tablettába azonos
mennyiségű hatóanyag kerül.

A C-vitamin-termékek ös�szetevőinek bemérése már
csak azért is figyelemre méltó
feladat, mert közel két nagyságrendnyi különbség van
a bennük lévő hatóanyagok
mennyisége között. Beméréskor a megfelelő képesítéssel
rendelkező szakemberek nagy
gondossággal és pontossággal
mérik ki a gyártástechnológiában, illetve a gyártásellenőrző lapban előírt mennyiségű
és minőségű alapanyagokat.

TABLETTÁZÁS
A porkeverék tablettává préselése szintén szigorúan ellenőrzött
paraméterek mellett történik,
mert csak így biztosítható, hogy
azonos tömegű, tehát azonos hatóanyag-tartalmú és szilárdságú
tabletták kerüljenek le a gépsorról.
A megfelelő tablettaszilárdság
eléréséhez a porkeverék préselési
tulajdonságától függően 2-3 tonna préselési erőt alkalmaznak.
A tablettázógép óránként akár
40-50 ezer C-vitamin-tablettát
is el tud készíteni úgy, hogy ez
a bámulatos sebesség nem rontja
a tabletták minőségét.
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FILMBEVONÁS
Préselés után a tablettákat egynemű, vékony, védő filmréteggel fedik be. A filmbevonatnak több funkciója
is van: egyrészt védi a
tablettát a nedvességtől
és a fénytől, másrészt megkönnyíti a
tabletták lenyelését.
Ez a folyamat azért
kényes, mert csak a
körültekintően kiválasztott és pontosan beállított
gyártási paraméterek mellett
érhető el az, hogy a tablettákon egyenletes és megfelelő
minőségű bevonat alakuljon ki. A Béres-készítmények gépi átválogatáson is átesnek, hogy a flakonokba kizárólag hibátlan filmtabletták kerüljenek.

7

CSOMAGOLÁS

8

A filmtabletták a tablettabeszámoló gép segítségével
az előírt darabszámban kerülnek flakonokba.
Ez a berendezés is képes a tabletták tömegének ellenőrzésére, így – a korábbi ellenőrzéseket kiegészítve – csak
a tökéletesen ép tablettákat számolja be a flakonokba.
A polietilén flakonok lezárása az érintetlenséget biztosító, többrétegű alumíniumfóliával, a zárókupak ráhelyezésével egy lépésben történik. Ezután kerül a termék
a címkézőgépre, ahol ellátják a megfelelő információkat
tartalmazó címkékkel.

TÖBB MINT C-VITAMIN!
A Béres C KOMPLEX 1000 mg filmtabletta, C- és D3-vitamint, cinket és
citrus-bioflavonoidokat tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény, az
immunrendszer megfelelő működéséért.
Magas hatóanyag-tartalmú termékeinket különösen fokozott C- és Dvitamin-szükséglet idején, betegségeket követő felépülés időszakában,
fáradtság és kifáradás, jelentős fizikai igénybevétel, valamint egyoldalú,
vitaminhiányos táplálkozás esetén ajánljuk.
Étrend-kiegészítő készítmények.

9
MINŐSÉGELLENŐRZÉS
ÉS FORGALOMBA
HOZATAL
Mint minden Béres-készítmény,
az étrend-kiegészítő C-vitaminok előállításának folyamata is
a termék felszabadításával zárul.
Ennek során a gyártás folyamán
összegyűjtött vizsgálati adatokat
és a késztermék mintáinak bevizsgálásával nyert eredményeket
értékelik ki. A készítmény akkor
és csakis akkor kerülhet forgalomba, ha valamennyi eredmény
tökéletesen megfelel a minőségi
előírásoknak. A felszabadítást
követően a termékek szabályozott
hőmérsékletű raktárban várják,
hogy a patikák és üzletek polcaira
kerülhessenek.

TUDTA-E?

Ha fáj

a fej

tenziós
fejfájás

Ott jön ki a rosszaság! –
tartja a mondás. A fejfájás
egyike a leggyakoribb testi
panaszoknak, amit szinte
minden ember átél élete során.

A

fejfájás napjainkban is
intenzív kutatási területnek számít. Kialakulásának számos oka
van. Kiválthatják olyan
mentális és fizikai problémák,
mint pl. a fej- és a nyakizmok
feszülése vagy a stressz. A látásromlás és dehidratáltság
szintén okozhat fejfájást, míg
a migrén hátterében többnyire genetikai eltérés áll.

1.
A migrén visszatérő görcsös
fájás, a fej egyik oldalán lüktetve jelentkezik, napokig is
eltarthat, és sok esetben hányinger, fény- és zajérzékenység kíséri. A teljes népesség
8-12%-át érinti, a leggyakoribb
a 20 és 50 év közötti nők körében. A migrén sajnos véglege-

migrén

cluster
fejfájás

sen nem gyógyítható, azonban
speciális gyógyszerekkel és
életmódváltással jelentősen
javítható az életminőség.

2.
Tenziós fejfájástól az
emberek 42%-a szenved,
ez a leggyakoribb fejfájástípus. A fej bármely részét
érintheti ez a hosszan tartó,
közepes erősségű fájdalom,
amit a fej- és nyakizmok
görcsös összehúzódása
idéz elő. A migrénes betegek
többnyire tenziós fejfájással
is küzdenek.

3.

fájástípus, ami főként a 20 és
40 év közötti férfiakra jellemző, ritka betegség. A szem
körül és a fej valamelyik
oldalán jelentkezik, rövidebb
ideig tartó, éles fájdalom. Általában mindenféle előzetes
tünet nélkül, váratlanul csap
le. Az érintettek a cluster fejfájást égő, átható, kifejezetten
éles fájdalomként írják le.

MEGELŐZHETJÜK?
A fejfájásokra is igaz, hogy
a provokáló tényezők kiiktatásával tehetünk a megelőzésért. Ügyeljünk például
a megfelelő folyadékpótlásra,
a rendszeres és egészséges
táplálkozásra, a pszichés
stressz csökkentésére, a
megfelelő alvásra, és kerüljük
a túlzott alkoholfogyasztást!

A cluster fejfájás egy igen
fájdalmas és jellegzetes fej-

FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS 3 HATÓANYAG KOMBINÁCIÓJÁVAL
Migrénes fejfájás? A Béres Trinell Pro filmtabletta három hatóanyag kombinációjának köszönhetően hatásosan csökkenti a leggyakoribb fájdalmakat, mint
pl. fejfájás, fogfájás és reumás fájdalmak.
Vény nélkül kapható gyógyszer.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg
kezelőorvosát, gyógyszerészét!

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI
SZÁMLÁRA
IS
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Dr.

Hiteles

információgyűjtés
Több ezer
egészséggel kapcsolatos portál
bukkan fel évente
a nemzetközi és
a magyar online
térben is, melyek
megbízhatatlan,
alaptalan forrásokból merítik írásaik
tartalmát.
Ez kifejezetten
veszélyes, mert
ma már az emberek
közel kétharmada
mielőtt orvoshoz
megy, interneten
tájékozódik.
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A

közösségi oldalak
térnyerésével, az
információk nehézkes lekövetésével ma
már sajnos gyakran
és könnyen előfordul,
hogy hamis tudás áldozataivá válunk. Az internetet,
mint elsődleges információforrást, a fiatalabb, iskolázottabb réteg és a panaszaikra
hatékony megoldást kereső,
krónikus betegségekben
szenvedő nők használják legnagyobb arányban.
Nemrégiben történt, hogy
Amerikában egy arizonai
székhelyű egészségportál
az immunrendszert erősítő
pitypangot kiáltotta ki a rák
legújabb ellenszerének, majd
1,4 milliós megosztással az
év legolvasottabb cikke lett
a legnagyobb közösségi
portálon. És hányan hallottak

már a Mexikóban felfedezett,
diabétesz elleni oltásról? Ezek
a névtelenül, szerző nélkül
közzétett, szenzációhajhász
cikkek szakmailag mind
alaptalanok. Céljuk kizárólag
a kattintás, vagyis a weboldal
látogatottságának növelése.
Félelmetesen hangzik, de
tény: gyakorlatilag ma bárki,
bármit publikálhat, mi pedig
könnyen azon kaphatjuk
magunkat, hogy meg lettünk
tévesztve.

HOGYAN IGAZODJAK EL?
Intő jel, ha egy magyar nyelvű oldal domainje nem hu-ra
végződik, ha sok a helyesírási hiba, ha félrevezetőek a
címek, de a furcsa, oda nem
illő hirdetések, a beteg testrészeket ábrázoló, ugráló fotók,
a hirtelen gyógyulást ígérő
bejegyzések mind a hitel-

MINDENKIÉRT
telenséget erősítik. Gyanakodjunk, ha a cikkekben
nem hivatkoznak senkire és
semmire, ha hiányzik a szerző, a dátumozás, az archívum, ha nincs elérhetőség és
impresszum.

SEGÍTHET AZ EGÉSZSÉGKOMMANDÓ
Az aggasztó helyzet Magyarországon 2017-ben életre
hívta az EgészségKommandót, mely projektben szakemberek az interneten fellelhető
egészségügyi oldalakat egy
az átláthatóságot és szakmaiságot vizsgáló, objektív szempontrendszerben
értékelik, és a megbízható
oldalakat ajánlják laikus és
szakmai információszerzésre
egyaránt. Az EgészségKommandó által hitelesnek ítélt
oldalak egy éven keresztül
használhatják a „Hiteles
Egészségügyi Weboldal” pecsétet, majd felülvizsgálatot
követően újból megkaphatják
– áll a projekt honlapján.
A kezdeményezés egyik alapítója, dr. Horváth Tamás több
mint tíz éve foglalkozik internetes egészségügyi kommunikációval. Tapasztalata
szerint olykor nagyon veszélyesek az internetet elárasztó
cenzúrázatlan cikkek.

Dr. Horváth Tamás
fül-orr-gégész főorvos,
a Hiteles Egészség-kommunikációért Egyesület elnöke,
az EgészségKommadó alapítója
de mivel az interneten azt
olvasta, hogy a rákot lelki
problémák okozzák, lelki
gyakorlatokra kezdett járni
a sugárkezelés helyett. Ez
sajnos nem javított az állapotán, hiszen a hagyományos
kezeléseket nem helyettesíthetik az alternatív formák.
Amikor realizálta ezt, már
nem lehetett rajta segíteni.

Ez a példa is mutatja, hogy
óriási szükség van a hazai
online egészségkommunikáció színvonalának javítására
és a hiteles tájékoztatásra.”

ELRETTENTŐ PÉLDA

BERESMOZGAS.HU

„Egyszer láttam egy beteget,
aki nyelvgyökrákkal küzdött,
és amikor eljött hozzám,
már kétoldali kifekélyesedő
nyaki-nyirokcsomó-áttétei is
kialakultak” – meséli. „Mikor
felfedezték a betegségét,
még korai stádiumban volt.
Sugárkezelést ajánlottak neki,

A beres.hu és a Béres Egészségklub Facebook-oldalainkon kívül jó
szívvel ajánljuk a beresmozgas.hu tematikus weboldalunkat, amely
érthető, hétköznapi nyelven, hiteles tartalmakon keresztül szól a
mozgásszervi problémával rendelkező és a téma iránt érdeklődő
emberekhez a mozgás, az egészségmegőrzés és a helyes táplálkozás
témakörében. Az itt található szöveges, videós és podcast tartalmak
mind szakmailag megalapozottak. A portál segítséget nyújt olvasóinak az egészséges életmód megteremtésében és fenntartásában.
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TÁPLÁLÓ

NEMES ITALOKKAL
A HŰVÖS ELLEN

A tradicionális eljárással készült palackos erjesztésű pezsgőknek hazánkban is egyre
népesebb a rajongótábora. Az ősz és a tél ünnepi pillanatait még különlegesebbé
tehetjük egy üveg kitűnő pezsgővel. Legyen ez az év a Béres-pezsgőké!

A

Béres Szőlőbirtok
a Tokaj-hegyaljai
borvidéken az elsők között kezdett
el tradicionális
eljárással pezsgőt
készíteni. Az első ilyen
tételük a 2010-es évjáratból
származik, amely kiváló és
egyedi alapanyagot biztosított a pezsgőhöz. A legjobbat
célozták meg, és ezen azóta
sem változtatnak. A Béresnél
pezsgőt csak a kiemelkedő évjáratokból készítenek,
kizárólag palackban erjesztik,
jellemzően kis palackszámmal és nagy odafigyeléssel. A kézenfekvőnek tűnő
furminttal szemben első
pezsgőjüket hárslevelűből
alkották meg, az eredmén�nyel pedig olyan elégedettek
voltak, hogy azóta is 100%ban ebből a fajtából készítik.
Az eredmény: a hárslevelűre
jellemző játékos, virágos
könnyedség az erdőbényei
talaj kiemelkedő ásványosságával és ropogós savaival
párosulva rendkívüli harmóniát alkot.
A 2017-es évben is kiváló pezsgőalapanyagokat
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szüretelhettek. A degorzsálást követően beigazolódtak
a reményeik, parádés pezsgők
születtek. Ekkor döntötték el,
hogy a tétel egy részét nyers
pezsgőként hozzák forgalomba. Elkészült a Béres Szőlőbirtok első Brut Nature pezsgője,
limitált készlettel, összesen
600 palackkal. A visszajelzések szerint ez az egyedi
Béres nyers pezsgő rendkívül
feszes, elegáns, ropogós savaival és a hárslevelűre jellemző
aromatikájával mindenkit
azonnal elvarázsol.
A 2018-as évjáratból már
magnum palackban is készült
pezsgő, amelyre újfent nagy
várakozással tekintenek,
szerintük minden várakozást
felül fog múlni. Érdemes hát
feljegyeznünk naptárunkba
2020 decemberét, ugyanis
legkorábban akkor kerülhet
forgalomba ez az új Béres
pezsgőkülönlegesség.
Időközben a csúcsgasztronómia is felfedezte ezt
az egyedi tételt, és örömmel
párosítják izgalmas fogásokkal, kínálják degusztációs
menükhöz.
www.beresbor.hu

Laurel Budapest
Az étterem az év egyik legizgalmasabb új kezdeményezése
Budapest belvárosában. Séfük, Mede Ádám filozófiája, a helyi
alapanyagok használatára épül, és vendégeinknek tökéletes
borpárosításokkal, laza eleganciával kínál egész estés élményt.
Kézenfekvő volt, hogy ő álmodja meg a pezsgőhöz tökéletesen
illő fogást, ugyanis az étterem a teljes 2017-es Béres Brut
Nature készletre igényt tartott, így nemcsak Budapesten,
hanem az egész országban is csak náluk kóstolható ez
a különleges tétel.
https://www.facebook.com/laurelbudapest/

A BÉRES-BOROK
RENDKÍVÜLI SIKERE
A VILÁG LEGRANGOSABB
BORVERSENYÉN

Idén 16. alkalommal került
megrendezésre a Decanter
World Wine Awards, melyre
ebben az évben 57 országból
közel 17 000 nevezés érkezett.
A tételek értékelésében minden
évben elismert nemzetközi
borszakértők vesznek részt:
ezúttal 30 ország több mint
280 specialistája, köztük 23
Master Sommelier és 70 Master
of Wine alkotta a rangos zsűrit.
2019-ben Magyarország

legeredményesebb borvidéke
Tokaj-Hegyalja volt, melyhez
a Béres borok sikere is nagyban
hozzájárult. A magyar borok
közül a második legmagasabb
pontszámot, 100-ból 97 pontot
a 2013-as évjáratú Béres
6 puttonyos aszú érte el,
bekerült a világ legjobb
170 bora közé, és
platinaéremmel jutalmazta
a zsűri. A Béres 2014-es
évjáratú 5 puttonyos aszú
ezüstéremmel, míg
a 2016-os évjáratú Magita
cuvée bronzéremmel tért
haza a versenyről.

PONTYCHEVICE,
GRILLEZETT KUKORICA,
SZEDER
A különleges, ám könnyen
elkészíthető étel gyökerei
egészen Peruig vezetnek.
Ebben a változatban viszont
csak kiváló hazai alapanyagokat használunk hozzá.
Hozzávalók négy fő részére
500 g pontyfilé, 100 g mogyoróhagyma,
2 db lime leve, 20 g gyömbér,
15 g korianderzöld, 1 cikk
fokhagyma, 1 db kígyóuborka, 1 db friss csili, 8 g só,
2 db zsenge kukorica, 4 g só,
20 g citromlé, 20 g olívaolaj,
10 dkg friss szeder,
10 dkg fekete ribizli
Elkészítés
A kígyóuborkát a lime levével
robotgépbe tesszük, leturmixoljuk, majd konyharuha
segítségével leszűrjük. Ez az
ún. marinád. Hozzáadjuk az
apróra vágott mogyoróhagymát, fokhagymát, csilit és
gyömbért, valamint a durvára vágott friss koriandert.
A bőr nélküli pontyfilét
4 egyforma darabra vágjuk,
és szépen, egyenletesen
beirdaljuk. A halat kb. 4-5
percre betesszük a marinádba, ezalatt a sav hatására a hal
hőkezelés nélkül „fő” meg,
készül el.
A kukoricákat faszénen vagy
sóágyon héjastól megsütjük.
Grillen közepesen erős tűznél
10 perc alatt készül el, míg
sütőben 200 Celsius-fokon 25
percet számoljunk. A szedret
felezzük, és citromléből-olívaolajból készült keverékben
marináljuk tálalás előtt.
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JÁTÉK

NYERJEN BÉRES-CSOMAGOT!
Fejtse meg a keresztrejtvényünket, amelyben ezúttal
Actival termékeink szlogenjét rejtettük el.
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 2019. december
11-én 10 db 5000 Ft értékű Béres-ajándékcsomagot
sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 2019. december 3.

TÁJÉKOZTATÁS: a Béres Gyógyszergyár Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a keresztrejtvény helyes megfejtésének beküldői között 10 db 5000 Ft értékű Béresajándékcsomagot sorsol ki. Az ajándékcsomag tartalma egy doboz Béres Actival Energia filmtabletta (30x), egy doboz Béres Actival Kid Gumivitamin (50x) és egy
Béres puzzle. 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 teljesítésének 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 visszavonásához, 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: http://beres.hu/beres/adatvedelmi_tajekoztato
Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Béres Actival Energia filmtabletta és a Béres Actival Kid Gumivitamin étrend-kiegészítő készítmények.
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új

csomagolású

actival multivitaminok!
EP

EP

EP

31 hatóanyag

ActivAl extrA
filmtabletta 30 db

ek

50 év felettiekn

ActivAl Senior
pluSz

Cukormentes

ActivAl junior
rágótabletta 60 db

Vény nélkül kapható gyógyszerek.
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4. www.beres.hu

ActivAl enerGiA MultivitAMin

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
Étrend-kiegészítő
készítmény. ACTEN1811KV. www.beres.hu
VAGY KÉRDEZZE
MEG KEZELŐORVOSÁT,
GYÓGYSZERÉSZÉT.

ACT1909ADBM

filmtabletta 30 db

7
ÉRTÉK
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-szeres bizonyosság
az egészséges csontokért
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KALCiUMHiányosAn TáPLáLKoziK*
A kalcium szükséges a normál csontozat fenntartásához. A D3-vitamin hozzájárul
az egészséges csontozat és a vér normál kalciumszintjének fenntartásához.
A cink és a mangán hozzájárul a normál csontozat fenntartásához.
A magnézium és a K-vitamin részt vesz a normál csontozat fenntartásában.

Komplex védelem – 7 hatóanyag

Magas kalcium- és D3-vitamin tartalom
www.beresmozgas.hu
*A 18 és 60 év közötti korosztályban a nők 37%-ának napi kalciumbevitele
nem érte el a beviteli ajánlás 70%-át. OTÁP vizsgálat 2014.
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Étrend-kiegészítő készítmény.

Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

