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Ünnepi érzésekkel írom ehhez a magazinhoz a bevezető gondo-

latokat. Különlegesen szép évfordulót köszönthetünk az idén. 

Édesapámra emlékezünk, vállalatunk alapítójára, a legendás 

tudósra, aki 2020. február 7-én lett volna 100 éves. Mostanában 

sokszor gondolok Rá. Életének küzdelmeire, az igazáért való 

harcára, végtelen emberszeretetére, a mások iránt megmutat-

kozó segítő szándékára. Sok éve annak, hogy már nincs köztünk. 

Fáj a múlt idő, de mégis nyugodt a rá való emlékezés, hiszen ki-

tartása, tisztessége végül meghozta számára az elismeréseket 

is. Kivételes személye ma már valóságos hősként él bennünk. 

A magam feladata a tőle tanultak szerint élni, s a tudást felelős-

séggel továbbadni. Ma egy sikeres vállalat áll mögöttem, büszke, 

erős csapat, akikkel a nagy elődhöz méltó utódként kívánunk 

napjaink súlyos kihívásai közepette is jól teljesíteni. Nem könnyű, 

de nagyon szép feladat. Küldetés.

A közelmúltban Gyöngyössy Bence fi lmrendező játékfi lmet 

készített édesapám életéről. „A feltaláló” című fi lm februártól 

látható országszerte a mozikban. Meggyőződésem, hogy a mai 

bonyolult, nehéz világunkban nagy szükség van ilyen ragyogó, 

tiszta példákra, mint amilyet atyám életútja közvetít felénk. Min-

denkinek szívből kívánom, hogy merítsen erőt és bátorságot az 

Ő példájából. Nekünk pedig nem lehet más dolgunk, mint elhiva-

tottan haladni az általa megkezdett úton.

Kedves Olvasóink!

A magazin tartalmából
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Dr. Béres József életét sok kihívás, folyamatos küzdelem kísérte végig. Kitartásának azonban milliók 

köszönhetik egészségüket, hiszen emiatt válhattak a kezdetben a saját otthonában előállított

cseppjei mára hungarikummá és elismert gyógyszerré. Családi fotóalbuma legemlékezetesebb képeiből 

válogattunk, ezzel is tisztelegve munkássága előtt. 

100 éve született Béres József

Béres József 1920. február 7-én született a kelet-ma-

gyarországi Záhonyban. Édesapja cipészmester volt, meg-

becsült ember, aki jól ismerte és nagyon szerette a ter-

mészetet. Édesanyja jóságos, melegszívű asszony volt, 

akitől a másik ember tiszteletét, a szüntelen segíteni aka-

rást tanulta, valamint a minden téren, a munkában, a ne-

héz élethelyzetekben való kitartást. Béres József legked-

vesebb gyerekkori élményei a Tisza-parti családi 

kirándulások voltak. Ilyenkor különböző növényeket gyűj-

töttek, és meghatározták őket. Ezek a „botanikai tanul-

mányutak” alapozták meg természet iránti csodálatát és 

tiszteletét.

1941-ben, huszonegy évesen sorozták be 

katonának Szolyvára, a 25. Hegyivadász 

Zászlóaljhoz. Parancsnoka már újoncko-

rában felismerte képességeit, gyakorta 

rábízták a műszaki ismeretek oktatását. 

1943-ban a frontra vezényelték, őrveze-

tő, őrmester, majd hadnagy lett. Az em-

bereiért mindig nagy felelősséget érzett, 

és amikor úgy látta, egy felettese indoko-

latlanul küldi veszélybe őket, a halálbün-

tetés lehetősége mellett is megtagadta 

a parancsot. Többször csodával határos 

módon menekült meg a halál torkából. 

1945-ben súlyos sérülésekkel tért haza.

1938-ban került a kecskeméti Kertmunkásképző Iskolába. Az iskolát hazafi as szel-

lem, kemény fegyelem és rend jellemezte. 1940-ben az iskola legjobbjának járó ki-

tüntetéssel együtt kapta kézhez a bizonyítványát.

Az újonc hegyi-
vadász  (Vezér-

szállás, 1941) 

Feleségével és gyermekeivel 
(Kisvárda, 1956)

ÉRTÉKEINK

4  BÉRES EGÉSZSÉG

Diáktársaival az iskola 
mintagyümölcsösében 

(álló sor, jobbról az ötödik 
– Kecskemét, 1938)
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Záhonyba hazatérve a háborúban le-

pusztult település újjáélesztésében 

vállalt jelentős szerepet. Összefogta az 

ifjúságot, és vezetésével rendbe hoz-

ták az iskolákat, a hősök emlékművét 

és a parkot. Ekkoriban ismerte meg a 

gyönyörű tanítónőt, Papp Katalint, aki-

vel 1947 augusztusában kötöttek há-

zasságot. Felesége egész életében 

mellette állt, mindenben támogatta, 

segítette, a küzdelmes években is ő je-

lentette legnagyobb támaszát. 1948-

ban született meg első gyermekük, 

Katalin, majd 1952-ben fi uk, József. 

Gyermekeikért mindketten rajongtak, 

egész életükben szoros kapocs kötötte 

őket egymáshoz. 
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Munkájához mikroszkópra lett volna szüksége, azonban a ku-

tatásra szánt központi pénzből erre nem jutott. Valaki jelezte, 

hogy a szeméttárolóban mikroszkópdarabokat látott. Össze-

gyűjtötte a darabokat, a hiányzó alkatrészeket pedig pótolta. 

Ez a Lumipan mikroszkóp központi szerepet töltött be a kuta-

tásaiban. Élete végéig megőrizte, ma a Béres Székházban 

kialakított múzeum egyik legféltettebb darabja.

1954-ben a kisvárdai Állami Mezőgazdasági Gépállomás la-

boratóriumának vezetője lett. Munkája mellette talajtani, ana-

litikai, kórélettani, talajgenetikai tanulmányokat folytatott.

A termőföld és az élet iránti tisztelete már korán arra a felis-

merésre juttatta, hogy a mezőgazdaság a véltnél jóval fi gye-

lemreméltóbb terület. A talaj, az anyaföld a növények, az ál-

latok és az ember szervezetének egyik legfontosabb táp-

anyagforrása.  1961-ben, 41 évesen a Gödöllői Agrártudo-

mányi Egyetem hallgatója lett, majd 1968-ban doktorált álta-

lános élettanból és agrobiokémiából. 1964-ben Teichmann Vil-

mos, állami díjas növénynemesítő a Nyírségi Mezőgaz-

dasági Kísérleti Intézet kisvárdai telepére hívta laborvezető-

nek. Ide kötődnek cseppjei megalkotásához vezető legjelentő-

sebb kutatásai.

A Kísérleti Intézetben – 1964-tól 2005-ig 
ebben az épületben dolgozott (Kisvárda, 1990)

„A krumplis ember” 
– az első sajtóban
 megjelent fotója 

(1966)

A talaj- és növényanalízisek vezették el annak felismeréséhez, hogy a nyomelemeknek kiemelt jelentősé-

gük van a növények ellenálló képességének szempontjából, majd, hogy a nyomelemek nemcsak a nö-

vényvilágban, de az állatok és az emberek esetében is létfontosságúak. Hivatalos munkája mellett mun-

kaidőn túl, csaknem két évtizeden keresztül éjt nappallá téve dolgozott, míg 1972-ben megszülettek

a cseppek. Ezzel élete legnagyobb kálváriája, de legnagyobb sikere is kezdetét vette.

A legendás történetű 
fénymikroszkóppal  
(Kisvárda, 1987)
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Az első cseppek még otthon készültek (1972)

A Nyírségi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben kutatási témá-

ja a burgonyaleromlás okainak felderítése lett. Felfi gyelt arra, 

hogy ugyanaz a növény ugyanolyan körülmények közt az egyik 

ágyásban egészségesen fejlődik, a másikban beteg termést 

hoz. A választ az egyetlen különbségben, a talajban kereste. 

Számtalan összehasonlító vizsgálattal, elemzéssel ismerte 

fel azokat a létfontosságú anyagokat, amelyek a beteg ter-

mést adó talajból hiányoztak. Amikor ezeket pótolta, a beteg-

ség nem alakult ki.

tősé-

a nö-

mun-

ettek

BÉRES EGÉSZSÉG 5

1972)

a másikban beteg termést 

égben, a talajban kereste. 

attal, elemzéssel ismerte 

kat, amelyek a beteg ter-

kor ezeket pótolta, a beteg-
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Otthonában fogadja 
a betegeket (Kisvárda, 1976)

„Az utolsó szó jogán” című dokumentumfi lm 
felvételén (Kisvárda, 1976)

A cseppeknek gyorsan híre ment, az ország minden tájáról betegek százai érkeztek 

a kutatóhoz segítségért. Béres József éjt nappallá téve, megállás nélkül dolgozott, 

otthonában, saját költségén állította elő a készítményt, hogy segítségére lehessen 

a hozzá forduló beteg embereknek.
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Szerencsére olyanok is voltak szép számmal, akik támogatták őt, köztük Ratkó 

József, Nagy László, Csoóri Sándor és Illyés Gyula. 1976-ban a fi atal fi lmrendező, 

Kósa Ferenc dokumentumfi lmet forgatott a kutatóról. Azonban a hatalom leállítat-

ta a munkálatokat, és a leforgatott anyagokat tíz évre elzárták. Kósa csak 1986-ban 

kapott engedélyt a befejezésre. A fi lmet „Az utolsó szó jogán” címmel, kirobbanó 

sikerrel mutatták be a Magyar Filmszemlén 1987. február 17-én.

Újságcikk 
Béres 
Józsefről 
(1976)

9

Eredményei sokakból féltékenységet, 

ellenállást váltottak ki. Támadták, mun-

káját próbálták ellehetetleníteni. 1975-

ben kuruzslás vádjával bűnvádi eljárást 

indítottak ellene. Felforgatták otthonát, 

munkahelyét, elkobozták kutatási ered-

ményeit, iratait. Végül a Legfőbb 

Ügyészség felmentette. Erős társadal-

mi nyomásra a hatóság végül engedé-

lyezte Béres József találmányának hi-

vatalos hozzáférhetőségét. A cseppek 

1978-ban kerültek kereskedelmi forga-

lomba, a gyártási és kereskedelmi jogo-

sultságot a Herbária Vállalat kapta meg, 

ugyanakkor a továbblépés érdekében 

semmi nem történt. Béres-ügyben tel-

jes volt a hírzárlat.



Béres József életének utolsó évtizede 

az elismerésekről és megbecsülésről 

szólt, a szakma és a közélet már nem-

csak egyszerűen elfogadta, hanem ün-

nepelte munkásságát. Készítményét 

2000-ben az Országos Gyógyszerészeti 

Intézet gyógyszerré minősítette. Béres 

Józsefet 1997-ben a Magyar Köztársa-

sági Érdemrend Tisztikeresztjével tün-

tették ki, 2002-ben megkapta a legran-

gosabb tudományos elismerést, a 

Széchenyi-díjat, melyet a Magyar Köz-

társaság elnöke adott át a Parlament 

kupolatermében. Életműve Magyar 

Örökség.

A küzdelmekkel és keserűséggel terhes évek lezárultak. Béres József az új vállalko-

zás elnökeként dolgozott tovább, kutatásait folytatta, de végre nem támadások ke-

reszttüzében. 

Béres József saját kézbe vehette cseppjei 
sorsának irányítását (Budapest, 1990)

Szolnokon 
a Tisza-parti 
sétány viseli 

a nevét

A Széchenyi-díj 
átvételekor 

(Budapest, 2002)

A változás lehetőségét a rendszerváltás 

hozta meg. 1989 augusztusában az el-

sők között jött létre a Béres Részvény-

társaság. Megalakulását követően vég-

re megkezdődhetett az a szakmai 

munka, mely elvezetett a termék és a 

feltaláló elismeréséhez. 1989 szeptem-

berében a televízió fő műsoridőben vetí-

tette le „Az utolsó szó jogán” című fi l-

met, amit több millióan láttak, hatása 

óriási volt. Az egész ország megismerte 

Béres József életútját és találmányát.
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A kutató 2006. március 26-án, 86 éves korában hunyt el. Életszeretete, küzdelme és 

kitartása példa mindnyájunk számára. Szellemi örökségét a Béres Gyógyszergyár 

elnökeként fi a, ifj. dr. Béres József viszi tovább. Ma már a Béres család harmadik 

generációja is aktívan részt vesz a cég munkájában, irányításában. A Béres névvel 

fémjelzett vállalatcsoport abban a szellemiségben folytatja tevékenységét, melyet 

id. dr. Béres József örökül hagyott rá. Emlékét ma intézmények, közterületek, em-

lékművek őrzik. Szobra áll szülővárosában és az ország legnagyobb gyógyítói sorá-

ban a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban. Legendás készítményét 2013-ban, 

az elsők között nyilvánították hungarikummá. Életéről könyvek, színdarabok, doku-

mentumfi lmek szólnak, 2019-ben „Cseppben az élet” címmel televíziós játékfi lm-

sorozat készült róla. 2020 februárjától látható a mozikban az életének legdrámaibb 

szakaszát felidéző játékfi lm: A feltaláló. 

Fiával a Béres Rt. 
laboratóriumában 
(Budapest, 1990)
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Hogyan született meg a fi lmmel kapcso-
latos elhatározás: mikor érezte úgy, 
hogy dr. Béres József küzdéssel és jó-
akarattal teli  élete, illetve találmányá-
nak fordulatos története „fi lmért kiált”?

Régóta érdekelt és izgatott dr. Béres 

József kalandos és példamutató életút-

ja. Alkotótársaim, Petényi Katalin és Ka-

bay Barna, akikkel „A feltaláló” forgató-

könyvén is dolgoztam, pár évvel ezelőtt 

dokumentumfi lmet készítettek a csep-

pek feltalálójáról. Én is ekkor kezdtem 

intenzíven foglalkozni egy játékfi lm gon-

dolatával. Mindig is fontos volt nekem 

az elnyomásban és kisebbségben élők, 

az üldözöttek, kiszolgáltatottak, a mély-

szegénységben élők, egyszóval a kisem-

berek sorsa, illetve a hatalommal vívott 

harca. Általában is fontosnak tartom, 

„Követni kell a céljainkat úgy, 
hogy közben emberek maradjunk”
 „A feltaláló” címmel február 6-án került a mozikba a dr. Béres József mai generációknak is példát mutató 

életét és a cseppjei hivatalos elismerését megelőző, viszontagságokkal teli utat bemutató nagyjátékfi lm. 

A fi lm nemcsak egyszerű életrajzi alkotás,  hanem egyfajta korkép is a 60-as, 70-es évek Magyarországáról. 

Gyöngyössy Bence rendezővel beszélgettünk a fi lm születéséről és üzenetéről. SZÖVEG CSIKI JUDIT

kutatómunka kell, hogy megelőzze. 

Dr. Béres József élete rendkívül jól do-

kumentált, több könyv és dokumentum-

fi lm is feldolgozta az életútját. A forgató-

könyv megírása során nagy segítsé-

günkre volt például Béres Klára, dr. Bé-

res József menye „Cseppben az élet” 

című könyve. Persze minden életrajzi 

fi lm is valamilyen szinten dramatizált, és 

nem minden megjelenő fi gura és ese-

mény tűpontos tükörképe a valóságnak. 

Amennyiben viszont ezek a kitalált motí-

vumok hitelesek, és az adott helyzetek-

ben komolyan felmerülő dilemmákat 

tesznek érthetőbbé, szerintem helyük 

van a dramaturgiai felépítményben. 

Ennek szellemében láttunk hozzá 

„A feltaláló” forgatókönyvéhez is. Az volt 

a cél, hogy egy pergő ritmusú, izgalmas 

alkotás készüljön, ami mindvégig maxi-

málisan leköti a nézőt. Ugyanakkor arra 

is törekedtünk, hogy ne veszítsük el azo-

kat a máig értékes üzeneteket, amelye-

ket dr. Béres József személyes példája, 

sorsa hordoz. A forgatás előtt egy külö-

nösen érzékeny szűrőn is átment a forga-

tókönyv, hiszen Béres József közvetlen 

hozzátartozóival is konzultáltunk róla. 

Mi volt a reakciójuk a forgatókönyv-
vel kapcsolatban?

Ők is rögtön bizalmat szavaztak a 

fi lmnek, és ez számunkra különösen 

fontos visszajelzés volt.

Úgy tudom, a kölcsönös bizalom 
nemcsak dr. Béres József családtag-
jaival kapcsolatban volt meghatározó 
„kulcsszava” a fi lmnek, hanem az alko-
tók közötti viszonyra is jellemző.

Ahogy említettem, Petényi Katalinnal, 

Kabay Barnával és Fonyódi Tiborral dol-

hogy egy fi lmben olyan történethez nyúl-

jon az alkotó, mely különösebb dramati-

zálás és kitalált motívumok nélkül, ön-

magában is megáll a lábán. Dr. Béres 

József története ilyen. Rendkívül izgal-

mas és fordulatos, ugyanakkor fontos 

üzeneteket hordoz, úgy a jelennek, mint 

a jövőnek. Mozivászonért kiált, fi lmes-

ként nehéz elmenni mellette.

Tudjuk, ez az életút nem szűkölködött 
regényes fordulatokban. De vajon meny-
nyire szabad elrugaszkodni a valóságtól 
akkor, amikor az ember nagyjátékfilmet 
és nem dokumentumfilmet forgat?

Ha az ember arra vállalkozik, hogy 

történelmi jelentőségű személyről ké-

szítsen fi lmet, akkor nemigen szabad 

elszakadni a valóságtól. Egy ilyen jellegű 

fi lm elkészítését mindig hosszas, alapos 

Gyöngyössy 
Bence

filmrendező
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goztam együtt a forgatókönyvön, Kabay 

Barna volt a fi lm producere is. Nem ti-

tok, hogy Katalin az édesanyám, Barná-

val pedig gyerekkorom óta ismerjük 

egymást, ő volt édesapám, Gyöngyössy 

Imre legbelsőbb munkatársa. Szinte 

minden fi lmünket együtt csináljuk, 

a műhelymunka legnemesebb hagyo-

mányai szerint. 

Szerencsésnek mondhatom magam, 

mert eddig minden fi lmemben sikerült 

azokkal a színészekkel együtt dolgoz-

nom, akikkel szerettem volna. A forga-

tókönyvírás során már körvonalazódott 

bennem, kit milyen szerepben tudnék 

elképzelni – az első pillanattól kezdve 

egyértelmű volt például, hogy Gáspár 

Tibor játssza dr. Béres Józsefet. A töb-

bieket, így például Huszárik Katát, Szé-

kely B. Miklóst, Für Anikót, Lukács Sán-

dort, Seress Zoltánt és Bede-Fazekas 

Szabolcsot részben castingokon válasz-

tottuk ki, részben pedig annak alapján, 

hogy velük is dolgozhattam már koráb-

ban. Csukás Sándor operatőr nagy se-

gítségemre volt a fi lm vizuális világának 

létrehozásában. Nagyon fontos volt szá-

momra, hogy megmutassuk azt a kör-

nyezetet, ahol a történet játszódik, hogy 

a sok feszült jelenet és dialóg között ki-

csit kinyissuk a történet dimenzióit, 

hogy ily módon legyen ideje a nézőnek 

feldolgozni egy-egy fajsúlyosabb jelene-

tet. Ceglédi, alföldi és budapesti helyszí-

neken forgattunk, így a csodálatos ma-

gyar tájak, az időjárási elemek szerves 

részévé váltak a fi lm dramaturgiájának.

A fi lm ezek szerint egyfajta körkép és 
korkép is a 60-as, 70-es évek Magyar-
országáról?

A fi lm két izgalmas órában mutatja be 

dr. Béres József drámai életútját, küz-

delmeit, igazságszerető személyiségét, 

hazaszeretetét. A cselekmény a feltalá-

ló életének arra a tíz évére koncentrál, 

amikor a cseppek megszülettek, és 

amikor kortársai és az elnyomó hata-

lom – részben szakmai féltékenységtől 

vezérelve, másrészt pedig ideológiai 

okokból – megpróbálták ellehetetlení-

teni az életét. A támadások ellenére dr. 

Béres József rendíthetetlenül küzdött 

az igazáért, és mindvégig segítette a 

rászorulókat. Ez az alaptörténet, ami 

az individuum hétköznapi küzdelmére, 

drámájára, meghurcoltatására fóku-

szál.

De ahogy elmélyedtünk a cselek-

ményben, egyre több izgalmas apró 

részletet fedeztünk fel, hiszen a fi lm ob-

jektív látleletet is nyújt a hatvanas-het-

venes évek Magyarországáról, a rosszul 

működő szocializmusról, az akkori tár-

sadalom egészét átható hazugságokról 

és intrikákról. A fi lm vidéken játszódik: 

különösen érdekes és játékfi lmben 

mindeddig feldolgozatlan ez a Budapes-

ten kívüli világ. Jellemző volt például, 

hogy a megyei elvtársak mindenben 

alárendelték magukat a rettegett buda-

pesti pártvezetésnek. Arrafelé az volt 

a jele, hogy jól mennek a dolgok, ha a 

fővárosban nem foglalkoztak velük. 

Ezért is okoz pánikot a helyi elvtársak 

körében Béres külön útja. A Kádár-kor 

nem tűrte a rendszer előírásaitól eltérő 

gondolkodást, és azokkal sem tudott 

mit kezdeni, akik elszántságuknak, el-

képzeléseiknek és kitartásuknak kö-

szönhetően képesek voltak kiemelkedni 

a szürke tömegből.

Emiatt vált Béres doktor szálkává 
a rendszer szemében?

Igen, az ő konfl iktusainak jelentős ré-

sze ebből fakad. Amiatt válik a rendszer 

szemében problémássá, mert nem haj-

landó engedni az értékrendjéből. Klasz-

szikus Dávid és Góliát-történet az övé, 

vagyis időtlen konfl iktushelyzetet jelenít 

meg, ami meggyőződésem szerint 

rendkívül aktuális. De érdekes motívu-

ma a fi lmnek a vidéki értelmiség élet-

módjának bemutatása is, ahogy szoros 

kapcsolatot ápolnak egymással és segí-

tik egymást az adott helyen. És minden-

képpen meg kell említenem, hogy sike-

rült maximálisan rekonstruálnunk a 

kort vizuális szempontból is: megjelen-

nek a fi lmben a 60-as, 70-es évekre jel-

lemző ruhák, emblematikus  használati 

tárgyak, autók – igazi időutazásra invi-

táljuk a nézőket, egy olyan világba, amit 

ma retrónak nevezünk, de sokunknak 

még határozott és néha nosztalgikus 

emlékei vannak róla.

Milyen üzenetet hordoz dr. Béres Jó-
zsef életútja a 21. századi fi atalok szá-
mára?

Dr. Béres József sorsa, egész életútja 

olyan morális példát, egyszerű, közért-

hető és megkérdőjelezhetetlen érték-

rendet hagy ránk, amely napjainkban – 

amikor a digitalizált-globalizált világban 

egyre több ember keresi tanácstalanul 

az identitását – aktuálisabb, mint valaha. 

Az a morális szempontból kikezdhetet-

len világnézet pedig, amelyet dr. Béres 

József az igazságszeretetével, elkötele-

zettségével, szorgalmával, hazaszerete-

tével, a családjához és a gyökereihez 

való ragaszkodásával ránk hagyott, pél-

dát jelenthet minden fi atal számára. 

Ma is rendkívül időszerű, és maximáli-

san igazolja a fi lm létjogosultságát.

Dr. Béres József élete a tudományos 

eredményein túl ezekről az értékekről 

szólt. Az igazához való ragaszkodás, az 

álmai határozott és céltudatos követése 

is példaértékű motívumok voltak életé-

ben. A fi lm azt közvetíti – nem utolsó 

sorban a fi ataloknak –, hogy bár hosszú, 

konfl iktusokkal teli út vezet az álmok 

megvalósításáig, mégis megéri azt a bi-

zonyos utat határozottan és áldozatokat 

vállalva végigjárni.

Mert szerintem mindenkinek kell, 

hogy legyen határozott célja az életé-

ben, és ezt a célt rendíthetetlenül követ-

ni kell, úgy, hogy közben mindvégig em-

berek maradjunk. 
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Az infl uenza légúti vírus, emberről em-

berre terjed: mindig a betegek, illetve a 

tünetmentes vírushordozók adják tovább. 

A kórokozók cseppfertőzéssel, illetve 

a nyálkahártyákon át, légúti váladékkal 

szennyezett tárgyakkal adhatók át. 

„A fertőzőképesség mértékét mutató 
index az infl uenzánál nagyon magas, 80-
85 százalékos. Ez azt jelzi, hogy ha valaki 
nagy számban találkozik a vírussal, nagy 
lesz az esélye arra, hogy meg is beteged-
jen. Ha viszont kevés kórokozóval érintke-
zik, ez nem történik meg” – mondja 

dr. Kádár János infektológus, immuno-

lógus főorvos. 

Ennek hátterében tulajdonképpen az 

áll, hogy kevés kórokozó esetén a vírus-

hoz társult fehérje nem elég ahhoz, 

hogy a szaporítóanyagot a nyálkahár-

tyába bevigye. Azonban járványos idő-

szakban az infl uenza vírusával sokszor 

és nagy koncentrációban találkozunk, 

így nagyobb eséllyel kaphatjuk el.

NINCS BIZTOS MEGOLDÁS
„Az infl uenzát biztosan megelőzni akkor 
lehet, ha egy lakatlan szigeten élünk, ke-
rüljük a közösségeket, a közlekedést, az 
iskolát és a munkahelyet, a rendelőintéze-
teket” – érzékelteti a helyzet nehézségét 

az infektológus. 

A gyakorlatban a prevenciót legin-

kább az segíti, ha járványos időszakban 

legalább nagyobb társaságokkal nem 

érintkezünk, ügyelünk a higiéniára és 

erősítjük az immunrendszerünket. Iga-

zából minden hasznos, ami gyéríti a ví-

rust. A megelőzés érdekében fontos 

a rendszeres és alapos kézmosás, a 

használati tárgyak tisztítása, fertőtlení-

tése. Járványos időszakban használha-

tók kézfertőtlenítő oldatok is. Ezek külö-

nösen akkor fontosak, ha beteg is van a 

környezetben, például az óvodában, is-

kolában vagy a munkahelyen, hiszen 

ezekben a zárt közösségekben fertő-

ződnek meg sokan. 

Az infl uenzától mindenki retteg, hiszen a betegség több napra ágynak 

döntheti az érintetteket, súlyos szövődményei lehetnek. 

Miért sújt évről-évre tízezreket a betegség, és mire érdemes oda-

fi gyelni, hogy elkerülhessük? SZÖVEG SZABÓ EMESE 

MIT TUDNAK A NYOMELEMEK?
„Aki nyomelemhiányos, az fogékonyabb 
lehet a betegségekre” – említi meg Kádár 

János. Mi, magyarok pedig számos 

ásványi anyagból, nyomelemből a szük-

ségesnél kevesebbet viszünk be a szer-

vezetünkbe, az Országos Táplálkozási 

és Tápláltsági Állapot Vizsgálat adatai 

szerint például rézből, cinkből, man-

gánból és krómból, de még kalciumból 

és káliumból sem jutunk hozzá az aján-

lott napi mennyiséghez.

A hiányállapotok megelőzésére külö-

nösen akkor kell fi gyelni, ha valaki a fer-

tőzésekkel szemben kevésbé ellenálló. 

Ilyen már az egyszerű kimerültség is, lé-

vén az immunrendszer már olyankor 

sem tud megfelelően működni. Jobban 

kell fi gyelniük azoknak is, akiknek le-

gyengült az immunendszerük vagy im-

munhiányosak: őket szintén nagyobb 

eséllyel fertőzi meg az infl uenza. Igaz le-

het ez az idősekre, a krónikus betegség-

ben szenvedőkre és az alultápláltakra is. 

Ha támad 
az infl uenza

MIÉRT MÁS 
AZ INFLUENZA?

Míg az egyszerű légúti betegségek 
szórványosan fordulnak elő, az inf-
luenza szinte mindig járványosan 
terjed. Lappangási ideje 1-3 nap, a 
járványosan terjedő vírus esetén 
jellemzően két nap. Maga a kóroko-
zó a nyálkahártyán okoz károkat, 
elhalásokat, hólyagos bevérzése-
ket. Emellett tipikus tünet a magas 
láz és a hidegrázás, az izomfájda-
lom, az orrnyálkahártya-gyulladás, 
a köhögés és a fejfájás. Jelentkezhet 
hányinger is, a H1N1 típusnál pedig a 
hányás és a hasmenés is gyakori tü-
net. Az infl uenzának lehetnek veszé-
lyes szövődményei is. Mivel a szövőd-
mények az immunhiányos betegeket 
fokozottabban érinthetik, rájuk na-
gyobb veszélyt jelent az infl uenza.
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Nagyobb a rizikó azoknál is, akik da-

ganatos betegek, illetve azoknál, akik 

épp egy műtéten estek át. Ők sérült im-

munitásúak, jobban kell törekedniük a 

megelőzésre, ahogy környezetüknek is 

ügyelnie kell arra, hogy ne tegyék őket 

ki plusz veszélynek.

MEGELŐZNI A TERJEDÉST
Az infl uenza terjedését azzal lehet gá-

tolni, ha az érintettek inkább otthon ma-

radnak, kúrálják magukat, mihamarabb 

meggyógyulnak és nem mennek közös-

ségbe. Ez nem csak számukra előny, 

hanem környezetünknek is, hiszen így 

kisebb eséllyel fertőznek meg másokat. 

Ha mégis ki kell mozdulniuk otthonról, 

érdemes maszkot viselniük. És persze a 

szabály, mely szerint tüsszentés, köhö-

gés előtt a száj elé kell tenni a kezet, rá-

juk fokozottan vonatkozik. Erre nem 

csak illendőségből kell ügyelni, hanem 

azért is, hogy a kórokozó terjedését mi-

nimalizálják. 

Fontos, hogy a szülők beteg gyerekü-

ket inkább otthon tartsák, iskolába pe-

dig csak a teljes gyógyulás után enged-

jék őket. Ez szintén segít gátat szabni a 

vírus terjedésének. 

Az eddigi legerősebb* Béres Csepp! 
Infl uenza idején válassza az eddigi legerősebb Béres Cseppet, a Béres Csepp Forte 

belsőleges oldatos cseppeket! *Emelt cink- és vastartalom a Béres Csepp, a Béres Csepp Extra 

és a Béres Csepp Plusz belsőleges oldatos cseppekhez képest. 

Ne feledje: reggel 20 csepp, este 20 csepp, 40 kg testsúly felett, a nyomelemhiány megelőzésére!

AMIT AZ OLTÁSRÓL 

TUDNI ÉRDEMES
Az infl uenza elleni oltás hasznos, 
azonban „univerzális”, egész életre 
szóló vakcina sajnos nincs. A kuta-
tók minden évben a várható vírus 
ellen fejlesztenek hatékony oltó-
anyagot, azonban ez úgynevezett 
RNS-vírus, így könnyen módosulhat 
a reprodukciós folyamat során. Ez 
azt jelenti, hogy az infl uenzaszezon 
előtt előállított oltóanyag nem fel-
tétlenül lesz hatásos később.

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ ROBORÁLÓ GYÓGYSZER. 

■ A BÉRES AJÁNLJA

g g g

szintén segít gátat szabni a 

ésének. 
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL 

A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Egészség-
pénztári 

számlára is!



Sajnos közhely, hogy magas az elhízottak aránya hazánkban, Európában listavezetők vagyunk. 

A helyzet már gyerekkorban rossz, minden negyedik-ötödik kicsi érintett, a 15-16 éves lányok körében pedig 

már a 30 százalékot is megközelíti a súlytöbblettel rendelkezők aránya. Ugyan ennek hátterében 

több tényező állhat, a túlzott cukorfogyasztás is sokat nyom a latban.  SZÖVEG SZABÓ EMESE 

hátterében 

EMESE

Gyerekeink és a cukor
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kicsik többsége rendszeresen kap olyan 
ételt, ami felnőttek számára készült. Ezek 
a gyerekek a maximálisan ajánlott cukor-
mennyiség több mint másfélszeresét fo-
gyasztják nap mint nap. Ez azért is veszé-
lyes, mert a kicsik ízérzékelését a szülők 
cukrozott ételekkel és italokkal kedvezőt-
len irányba tolják. Ha ugyanis a gyerekek 
ehhez hozzászoknak, a későbbiekben is 
a cukrozott ételeket részesítik előnyben” 

– emeli ki Antal Emese. Persze nem cél 

az sem, hogy mindenhez édesítőszert 

használjunk, főként gyerek esetében.

TIPPEK A MINDENNAPOKRA
Érdemes tudni, hogy a táplálkozási 

ajánlások szerint cukrozott édessége-

ket, süteményeket csupán heti egy-két 

alkalommal, az étkezések után lenne 

célszerű fogyasztani. Emellett az étele-

ket is csak minimálisan kellene cukor-

ral ízesíteni. Azt sem szabad elfelejteni, 

hogy a méz is főképp cukrokból áll, így 

teához ugyanúgy fölösleges adni, ahogy 

a cukrot. 

Nem jobb választás a barna cukor, 

a nádcukor, a juharszirup sem, ezek 

energiatartalma ugyanis nem érdemle-

gesen alacsonyabb, és nincs más 

egészségügyi előnyük sem. Megoldást 

az olyan új cukoralternatívák sem jelen-

tenek, mint a kókuszvirágszirup és 

a rizsszirup. Hatásukat tekintve ezek is 

cukorforrások, nem számít, milyen nö-

vényből készülnek.

A cukortartalomra már a vásárlás 

során fi gyelni kell, érdemes mindig 

megnézni és összehasonlítani az egyes 

termékek cukor- és energiatartalmát. 

Nem csak az alapvetően édes termé-

keknél kell ezt megtenni, hiszen cukor 

egyebek mellett mustárokban, szó-

szokban is lehet. Viszont ezek között is 

van olyan, amelyik cukor helyett édesí-

tőszert tartalmaz. Ahol csak tehetjük – 

ételeknél, italoknál, sőt az étrend-ki-

egészítőknél is –, válasszuk a cukor-

mentes termékeket. 

a gyerek
mennyis
gyasztjá
lyes, me
cukrozo
len irány
ehhez h
a cukro
– emeli 

az sem

használ

TIPPE
Érdeme

ajánláso

ket, süt

alkalom

célszer

ket is c

ral ízes

hogy a

teához u

a cukro

Nem 

a nádc

energia

gesen 

egészsé

az olyan

tenek,

TÉT Platform szakmai vezetője. A diete-

tikus fölidézi a 2014-ben készült Orszá-

gos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot 

Vizsgálatot, amelyből kiderül, hogy a 

felnőtteknél a bevitt energia 7-9 száza-

léka származik hozzáadott cukorból. 

Ez az arányokat tekintve nem magasabb 

a WHO – felnőttek és gyermekek napi 

hozzáadott cukor bevitelére vonatkozó 

– ajánlásánál, mely szerint a napi hozzá-

adott  cukor bevitel legyen kevesebb, 

mint a napi kalóriabevitel 10 százaléka. 

Viszont hiába nem rosszak az arányok, 

az is elhízáshoz vezet, hogy túl sokat 

eszünk, a cukrozott ételek mellett pedig 

zsíros fogásokat fogyasztunk. 

Árnyalja a képet, hogy a WHO ajánlása 

szerint felnőtteknél és gyerekeknél is 

előnyösebb lenne 5 százalékos maxi-

mumra törekedni a jelenlegi 10 helyett. 

Ez a gyakorlatban nehezen kivitelezhető, 

ezzel a szakmai szervezetek is tisztában 

vannak. Inkább azt szeretnék elérni, 

hogy a táplálkozással kapcsolatos szem-

léletmód összességében változzon.

kek. A cukrozott üdítőitalok és az ala-

csony gyümölcstartalmú italok 14 szá-

zalékért felelősek. Sok hozzáadott 

cukor származik lekvárokból és dzse-

mekből, tartósított gyümölcstermékek-

ből, minimum 25 százalék gyümölcsöt 

tartalmazó gyümölcslevekből, tejből és 

tejtermékekből, gabonakészítmények-

ből is. A statisztikákból az is kiderül, 

hogy a nagyvárosokban több cukrot fo-

gyasztanak, mint vidéken.

HATALMAS KIHÍVÁS
A cukorfogyasztás csökkentése azért 

nehéz, mert ennek a szénhidrátnak az 

édes íz mellett olyan fontos technológiai 

funkciói vannak, mint a tartósítás, a ter-

mék tömegének és állagának kialakítá-

sa. Ezeket mind fi gyelembe kell venni, 

amikor a termékek cukortartalmának 

csökkentésére törekszünk. 

„A legfontosabb, hogy a szülők fi gyelje-
nek a gyerekeikre. A legkisebb gyermekek 
táplálkozását vizsgáló hazai kutatásból 
például kiderül, hogy az 1 és 3 év közötti 

Folyamatosan jelennek meg statiszti-

kák arról, hogy hazánkban túl magas az 

elhízottak száma – erre a fejlett orszá-

gokat tömörítő OECD jelentése újra és 

újra rámutat. A probléma gyerekkorban 

kezdődik, és az életkorral párhuzamo-

san nő a túlsúlyosak aránya. Ha a kicsi-

ket általánosságban nézzük, azt látjuk, 

hogy közülük minden negyedik-ötödik 

súlyfelesleggel rendelkezik, a kamasz 

lányoknak pedig már közel harmada 

plusz kilókkal küzd. Látszik tehát, hogy 

a folyamat korán beindul.

„Táplálkozási szokásainkra gyerekko-
runknak nagy hatása van, a cukros ételek-
hez már akkor hozzászokunk” – mondja 

Antal Emese dietetikus, szociológus, a 

FÓKUSZBAN A KICSIK
Egy, a 4 és 10 éves korú gyermekeket 

vizsgáló hazai felméréséből az is kide-

rül, hogy gyerekeknél a helyzet nem-

csak a mennyiség, hanem az arányok 

tekintetében is rossz: náluk a hozzá-

adott cukorból származó energiabevitel 

12,5 százalék, ami meghaladja még 

a jelenleg ajánlott 10 százalékos maxi-

mumot is. A négy és hat év közötti óvo-

dásoknál az arány 12 százalékos, míg 

a hét és tíz év közti általános iskolások-

nál 13 százalékos. 

A hozzáadott cukor több mint felét 

édességként, valamint az ételekhez és 

italokhoz otthon hozzáadott cukor és 

méz formájában fogyasztják a gyere-

icsik többsége rendszeresen kap olya
telt, ami felnőttek számára készült. Eze

BÉRES EGÉSZSÉG  13
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A szelén úgynevezett nemfémes elem, a 

periódusos rendszer 34. helyén találjuk, 

a hétköznapi életben többek között 

elektronikai berendezésekben használ-

ják. Gyakorlatilag mindennap segít ne-

künk valamiben, például nélküle nem 

lennének önműködően nyíló ajtók. 

Azonban még ennél is fontosabb sze-

rephez jut a szervezetünkben: több jó 

hatása közül talán a legismertebb az, 

hogy hozzájárul a sejtek oxidatív stresz-

szel szembeni védelméhez, azaz segít 

elejét venni a szabad gyökök képződé-

sének. Oxidatív stresszt számos ténye-

ző kiválthat, ilyen például a dohányfüst 

és az alkoholfogyasztás, az ultraibolya-

sugárzás, egyes növényvédőszerek és 

toxinok vagy éppen a szmog. Fokozhatja 

a szabad gyökök képződését a stressz, 

de a komoly fi zikai megterhelés is. Ezek 

szabad gyökök képződéssel járó hatását 

a szelén segíthet csökkenteni.

Bizonyított az is, hogy a szelén hozzá-

járul a pajzsmirigy megfelelő működé-

séhez, és ezáltal a pajzsmirigyhormo-

nok termelődéséhez. Egészen pontosan 

az aktív és inaktív pajzsmirigyhormonok 

szabályozásában (a T3, azaz a trijód-

tironin nevű hormon képződésében) van 

nélkülözhetetlen szerepe. Azonban jó-

tékony hatásai itt még nem érnek véget, 

immunrendszerünk megfelelő műkö-

A szelén kevéssé ismert nyomelem, pedig szervezetünknek több 

fronton is szüksége van rá. Miért fontos ez az antioxidáns, és miért 

kell odafi gyelnünk  a bevitelére? SZÖVEG SZABÓ EMESE 

Szelén:

dését is segíti. Külső egészségünk, 

szépségünk szempontjából is fontos 

elem, hiszen hozzájárul a hajunk és kör-

münk normál állapotának fenntartásá-

hoz is.

 MIBEN VAN SZELÉN?
A szelén nagyobb mennyiségben talál-

ható meg a magasabb fehérjetartalmú 

élelmiszerekben, mint azokban, ame-

lyek főleg szénhidrátokat tartalmaznak. 

A táplálkozással foglalkozó szakembe-

rek szerint fő szelénforrásainkat a hús, 

a tojás, a hal és a gabonafélék jelentik.

Bár a magyar élelmiszerek pontos 

szeléntartalmáról kevés adat áll ren-

delkezésre, néhányat érdemes meg-

említeni közülük. Szelén egyebek mel-

lett a vörös húsokban (marha és sertés), 

a pulykahúsban, a csirkemellben és 

a tojásban található jelentősebb meny-

nyiségben. 

A proteinben gazdag pillangósvirágú 

termésekben (lencse, borsó, bab) sok-

kal több szelén lehet, mint a főzelék- 

vagy zöldségfélékben. Érdemes azon-

ban tudni, hogy a táplálékok szelén-

tartalma alapvetően attól függ, mennyi 

szelén van a talajban, ahol a növény te-

rem (a vágóállatok esetében attól, hogy 

milyen területen legeltek, mivel takar-

mányozták őket). Mivel a hazai termő-

földekben kevés van ebből az elemből, 

magas szeléntartalomra növényeink-

ben nem számíthatunk.

Így érthető, hogy több esetben is ér-

demes lehet gondoskodni a megfelelő 

szelénkiegészítésről. Fontos tudni, hogy 

az E-vitamin és a szelén erősíti egymás 

hatását, így hasznos lehet ezeket együtt 

szedni. 

A pajzsmirigy megfelelő működéséért
A Béres Szelén Vital fi lmtablettában található szelén hozzájárul a pajzsmirigy és az immun-

rendszer megfelelő működéséhez, illetve a haj es a köröm normál állapotának fenntartásához. 

A C-, E-vitamin és cink szerepet játszanak a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmében. 

Az A- és C-vitamin, valamint a cink támogatják az immunrendszer megfelelő működését. 

A készítmény 100 μg szerves szelént és A-vitamint tartalmaz további antioxidáns hatóanyagok 

(C-vitamin, E-vitamin, cink) mellett. A Magyar Olimpiai Csapat hivatalos szelénkészítménye.

■ A BÉRES AJÁNLJA
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ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET 
ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

a fontos antioxidáns
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MULTIVITAMIN TAVASSZAL
ÉS NYÁRON IS!

 GLUTÉNMENTES

 LAKTÓZMENTES

 TARTÓSÍTÓSZER-MENTES

 
*3 éves kortól gyermekeknek és felnőtteknek. A Béres Actival Kid Gumivitamin fogyasztása hozzájárul a megfelelő vitaminbevitelhez.

Étrend-kiegészítő készítmény. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.ACK2002BM www.beres.hu

IMMUNITÁS

EGÉSZSÉGES
CSONTOK

3 ÉVES
KORTÓL*

A benne található A-, B
6
-, B

12
-, C-, D

3
- vitamin és folsav hozzájárul az immunrendszer egészséges mű-

ködéséhez. A gyermekek csontjainak megfelelő növekedéséhez szükség van D-vitaminra. Ráadásul 

élelmi rostot (oligofruktózt) is tartalmaz. A normál látás fenntartásához a benne lévő A-vitamin 

járul hozzá, míg az idegrendszer megfelelő működését a B
6
-, B

12
- és C-vitaminok támogatják.

Válassza a cukormentes Béres Actival Kid Gumivitamint
az immunitásért és az egészséges csontokért! 



D-vitaminra a szervezet egészének 

szüksége van, nem véletlen, hogy fon-

tosságáról, hatásairól egy magyar szak-

orvosokból álló csapat adott ki közös 

állásfoglalást. A fi gyelemfelhívás azért 

is fontos volt, mert a magyar konyha 

D-vitaminban igen szegény, táplálékkal 

jellemzően csak napi 80 NE (nemzetközi 

egység) jut be a szervezetbe, ami jóval 

alacsonyabb az átlagos esetben ajánl-

ható 1500-2000 NE-nél. „Ez a mennyiség 
télen még azoknak sem biztosított, akik 
sok tejet, tojássárgáját, tőkehalmájat vagy 

egyéb, D-vitaminban gazdag ételt fogyasz-
tanak. Más a helyzet nyáron, amikor nap-
fény hatására szervezetünk képes kellő 
mennyiségben előállítani ezt a vitamint. 
Ilyenkor már az fedezi az egészséges fel-
nőttek D-vitamin-szükségletét, ha a nap-
sütéses órákban naponta tizenöt percet 
fedetlen arccal és karral a napon töltenek” 

– mondja dr. Podlovics Ágota reumato-

lógus főorvos.

ŐSSZEL-TÉLEN KÜLÖNÖSEN 
FONTOS A TUDATOSSÁG
Késő ősztől kora tavaszig a napsütéses 

órák száma és a szabadban töltött idő is 

csökken, emiatt nem biztos, hogy ele-

gendő mennyiségű D-vitamin termelő-

dik szervezetünkben. A D-vitamint – mi-

vel zsírban oldódik – szervezetünk 

raktározza, de ez mindössze két-három 

hónapra elegendő mennyiséget jelent, 

így ilyenkor szóba jöhet a D-vitamin-

kiegészítés. 

Legtöbbször a csontozat kapcsán foglalkozunk vele, ám a D-vitamin emellett fontos 

a fogak számára, részt vesz az izmok megfelelő működésében, és hatással van az immunrendszerre is. 

Mi ez a vitamin, és miért van rá szükségünk?  SZÖVEG PILLING RÓBERT 

A D-vitamin nem csak 
a csontoknak fontos!

MI AZ AZ „NE”?
A vitaminok esetén gyakran talál-
kozhatunk az NE, azaz nemzetközi 
egység megjelöléssel, melynek el-
terjedt idegen nyelvű rövidítése az 
IU (International Unit). De miért van 
arra szükség, hogy a megszokott 
milligram, mikrogramm mérték-
egységek mellett másikat is hasz-
náljanak? Leginkább azért, mert a 
vitaminoknál előfordul, hogy egy-
egy vegyület hatása hasonló, ám 
eltérő mértékű. A szervezetünkben 
kifejtett, azaz a biológiai hatás mér-
tékét ez a mérőszám tehát ponto-
sabban fejezi ki. A nemzetközi egy-
ség nem súlymérték, de mindig 
annak alapján van meghatározva. 
1 NE D-vitamin például 0,025 mik-
rogramm kolekalciferolnak, azaz 
D3-vitaminnak felel meg.
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A Nap ihlette D-vitamin
A Béres Vita-D

3  
Forte 3200 NE tabletta magas, 3200 NE D

3
-vitamin-tartalmú 

készítmény, amelyből napi ½-1 tabletta elegendő. A D-vitamin hozzájárul az 

egészséges csontozat, fogazat és izomfunkció fenntartásához, emellett szerepet 

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

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

A MicroProtected-D
3
 formula egy speciális védőmátrixba ágyazott, mikro-

kapszulázott és olajban oldott D
3
-vitamin a kiváló stabilitásért.

EZT IS JÓ TUDNI A D-VITAMINRÓL
Az a D-vitamin, amit a táplálkozás útján viszünk be a szervezetünkbe, a vékony-
bélből szívódik fel, ehhez pedig epesavakat igényel. Máj- és epeúti betegségek 
esetén viszont a vitamin felszívódása romolhat, ezért ilyen problémák esetén 
többlet-bevitelre lehet szükség. A fokozott veseműködés és kisebb mértékben 
a túlsúly is növeli a D-vitamin-szükségletet. Felnőtteknél a D-vitamin ajánlott 
napi bevitele 1500–2000 NE, de ennek kétszerese is biztonsággal fogyasztható. 
Túladagolásának viszont csekély esélye van: csak hónapokon át adott, az aján-
lottat több mint ötszörösen meghaladó mennyiséggel lehet elérni, de ekkora 
dózis bevitele szinte lehetetlen.

Csecsemőknél és kisgyermekkorban 

kiemelten fontos ügyelni a megfelelő el-

látottságra. Mivel az anyatej rendkívül 

kevés D-vitamint tartalmaz, csecse-

mőknél is biztosítani kell a szükséges 

szintet. 

Így van ez kisgyerekkorban is, ahol az 

őszi-téli hónapokban a kiegészítés szin-

tén fontos lehet. Ha a gyereket rendsze-

resen nem éri napsugárzás, folyamatos 

kiegészítésre van szükség.

SZINTE MINDENHOL OTT VAN
A D-vitamin megfelelő szintjére azért 

kell fi gyelni, mert szerepet játszik a kal-

ciumháztartás egyensúlyának megőr-

zésében és abban, hogy az elfogyasztott 

táplálékainkból mennyi kalcium és 

foszfor szívódik fel.

„A D-vitamin szükséges a kalcium nor-
mál felszívódásához és hasznosulásához, 
ahhoz, hogy a vérben megfelelő mennyi-
ségben legyen jelen ez az ásványi anyag, 
onnan pedig a csontokba beépülhessen. 
A D-vitamin ezáltal segíti azt, hogy a cson-
tozat egészséges és erős legyen. Emellett 
jót tesz az izmoknak is, ami azért kieme-
lendő, mert a csonttörések bizonyos 
hányada amiatt következik be, mert az
idősebb emberek gyengébb izomzatuk
miatt elesnek” – hangsúlyozza a reuma-

tológus.

A D-vitamin szerteágazó szerepeinek 

az is részét képezi, hogy segítséget 

nyújtson az egészséges izomfunkció 

fenntartásához. Az izmokat alkotó sej-

tekben ugyanúgy találunk a vitamin 

hasznosításához szükséges receptoro-

kat, mint például az idegsejtekben. 

A 60 éves vagy annál idősebb férfi ak 

és nők esetében az elesések jelentik 

a csonttörések talán legfontosabb koc-

kázati tényezőjét. A D-vitaminról tudjuk, 

hogy hozzájárul az egyensúlyzavar és az 

izomgyengeség okozta esésveszély 

kockázatának csökkenéséhez. A kedve-

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

■ A BÉRES AJÁNLJA

ző hatás napi 20 μg, azaz 800 NE bevite-

lével érhető el. 

Szervezetünk megfelelő D-vitamin-

szintje számos szempontból további se-

gítséget jelent egészségünk megőrzé-

séhez, így például segíti a normális im-

munválaszt.  
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Az eddigi legerősebb* Béres Csepp!

Béres Csepp Forte belsőleges oldatos cseppek 

Válassza az eddigi legerősebb Béres Cseppet! *Emelt cink- és vastartalom a Béres Csepp, 

a Béres Csepp Extra es a Béres Csepp Plusz belsőleges oldatos cseppekhez képest. 

Ne feledje: reggel 20 csepp, este 20 csepp, 40 kg testsúly felett, a nyomelemhiány megelőzésére!

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET 
ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

Komplex támogatás 10 hatóanyaggal

Béres Porcerő Komplex fi lmtabletta 

A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez, ezen keresztül a porcok normál 

működéséhez. A cink, foszfor, kalcium, mangán, magnézium, valamint a K-vitamin részt 

vesz a normál csontozat fenntartásában. A kalcium és a magnézium támogatja a normál 

izomműködést. www.beresmozgas.hu
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Ezt ajánljuk!
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 A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG 
KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Egészség-
pénztári 

számlára is!

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ ROBORÁLÓ GYÓGYSZER. 



Készüljön a tavaszra 

Actival multivitaminokkal!

A Magyar Olimpiai Csapat 

hivatalos magnéziumkészítménye

Béres Magnézium Komplex fi lmtabletta

Ha rohanó az életmódja, fokozott fi zikai és szellemi megterhelésnek van kitéve, fi gyelnie 

kell a magnézium és B-vitamin bevitelére. A Béres Magnézium Komplex fi lmtablettában 

található magnézium és a B
2
-, B

3
-, B

6
-, B

12
-vitaminok hozzájárulnak a fáradtság és a ki-

fáradás csökkentéséhez.  Alkalmazása javasolt kiegyensúlyozatlan táplálkozásból adódó 

elégtelen magnézium- és B-vitamin-bevitel (pl. szigorú diéta, fogyókúra), fokozott fi zikai 

megterhelés (pl. sportolók), valamit jelentős szellemi igénybevétel, feszült, felfokozott 

életmód esetén az étrend kiegészítésére.

Az egészséges 

csontokért*

Béres CalciviD 7 fi lmtabletta 

7 hatóanyaga, köztük 800 mg kalcium

(2 fi lmtablettában), komplex formában 

gondoskodik csontjainkról.

*A kalcium szükséges a normál csonto-

zat fenntartásához. A D
3
-vitamin hozzá-

járul az egészséges csontozat és a vér 

normál kalciumszintjének fenntartásá-

hoz. A cink, a mangán, a magnézium 

és a K-vitamin részt vesz a normál 

csontozat fenntartásában.

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. AZ ÉTREND-
KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, 
VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.
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C-vitamin Béres 1000 mg, Béres C-vitamin 500 mg, 

C-vitamin Béres 500 mg retard fi lmtabletták

A C-vitamin-hiány tüneteinek (kapillárisok töré-

kenysége, vérzések, a sebgyógyulás lassulása, 

fog- és csontképződési zavarok, a szervezet ellen-

álló képességének csökkenése) kezelésére.

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ ASZKORBINSAV-TARTALMÚ GYÓGYSZEREK. 

Ha C-vitamin, akkor is Béres!

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ GYÓGYSZEREK.  

Actival Extra fi lmtabletta 

Hogy teljes legyen mindaz, amit az 

egészségéért tesz, válassza az Actival 

Extra fi lmtablettát! 31 hatóanyag, vita-

minok, ásványi anyagok, nyomelemek, 

béta-karotin, lutein és likopin.

Actival Senior Plusz fi lmtabletta 

50 év felett is fontos lehet a vitamin-

pótlás, ebben segít az Actival Senior 

Plusz fi lmtabletta multivitamin-ké-

szítmény ásványi anyagokkal és 

nyomelemekkel.

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY.  AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT,  
VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

Az egészséges 

csontokért*

Béres CalciviD 7 fi lmtabletta 

7 hatóanyaga, köztük 800 mg kalcium

(2 fi lmtablettában), komplex formában

d k dik tj i k ól
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KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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,
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JÉKOZTATÓT, VAÁ É Ó MEG 

 A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG 
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pénztári 
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pénztári 

számlára is!



1996 ATLANTA
A magyar csapat 214 főből állt. 7 arany-, 

4 ezüst- és 10 bronzérmet szereztek, 

így az éremtáblázat 12. helyén végez-

tek. Atlantában nyerte harmadik arany-

érmét a 200 méteres hátúszásban 

Egerszegi Krisztina, győzelmét Bill Clin-

ton akkori amerikai elnök is személye-

sen látta. Szinte esélytelenként, a sur-

ranópályáról lett olimpiai bajnok Czene 

Attila 200 méteres vegyesúszásban. 

Kovács „Koko” István a magyar ökölví-

vás tizedik aranyérmét nyerte, és itt bi-

zonyosodott be, hogy a magyar kajak-

kenu szinte legyőzhetetlen, hiszen több 

számban is tripláztunk, a Horváth-Ko-

lonics pároson kívül Kőbán Rita sem 

talált legyőzőre.

A Béres egészséges életmód és a sport melletti elköteleződését jelzi, hogy 26 éve támogatja 

a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) munkáját, a sportolók felkészülését és eredményes szereplését. 

A több mint negyedszázados kapcsolat alatt számos világraszóló magyar siker született, 

ezek közül idézzük fel a legfontosabbakat. SZÖVEG PILLING RÓBERT 

Hajrá, magyarok!

2000 SYDNEY
178 magyar sportoló indult, akik ösz-

szesen 8 arany-, 6 ezüst-, 3 bronzér-

met szereztek, ezzel az éremtáblázat 

13. helyén végeztek. Az ausztrál ötka-

rikás játékokon lett bajnok Nagy Tímea 

párbajtőrben, vagy éppen Kovács Ági a 

női 200 méteres mellúszásban. Itt ko-

ronázták a gyűrű királyává Csollány 

Szilvesztert, a legtöbb aranyat pedig a 

kajak-kenu sportág szállította: össze-

sen négy került hozzájuk Kammerer 

Zoltán, Kolonics György, Novák Ferenc, 

Pulai Imre, Storcz Botond, Vereckei 

Ákos révén. Az olimpia meglepetése 

magyar oldalról viszont egyértelműen 

az elsőségét 24 év után visszaszerző 

férfi  vízilabda-válogatott lett.

2004 ATHÉN
A görög játékokon 209 magyar sporto-

ló vett részt, összesen 8 arany-, 

6 ezüst-, 3 bronzérmet szereztek, így 

az éremtáblázat 13. helyén végeztek. 

Athénba Nagy Tímea kétszeres család-

anyaként utazott, és így is sikerült neki, 

ami a vívásban ritka: megvédte olimpiai 

bajnoki címét! Ez egyben a magyar tör-

ténelem 150. aranyérmét is jelentette. 

24 év után nyert érmet magyar sportlö-

vő: Igaly Diána parádés eredménnyel 

került a dobogó legmagasabb fokára. 

Vörös Zsuzsanna is hozta a formáját: 

olimpiai bajnok lett, az első magyar női 

öttusázóként. Majoros Péter a birkózók 

50. érmét aranyozta be, kajak-kenuban 

pedig három elsőség jutott a mieinknek. 
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2012 LONDON
London harmadszor adott helyet újkori 

olimpiának, a játékokon a magyar kül-

döttség 157 fős volt. Versenyzőink 

8 arany, 4 ezüst, 6 bronzérmet szerez-

tek, ezzel az eredménnyel pedig az 

olimpiai ponttáblázat 9. helyén végez-

tek. A londoni olimpiára az előző játékok 

vártnál rosszabb eredményével terhel-

ten utaztak a magyar sportolók, de 

meglepetésre az egyik legjobb helye-

zést érték el az összesített érem-, illetve 

ponttáblázatban. Kajakosaink három 

aranya magáért beszél, Kozák Danuta a 

kajak négyes 500 méteres versenyszá-

mában szerzett aranyérme után ugyan-

ezen táv egyéni bajnoki címét is begyűj-

tötte. Pars Krisztián kalapácsvetésben, 

Gyurta Dániel mellúszásban lett olimpi-

ai bajnok. Két meglepetés a vívó Szilágyi 

Áronhoz és a 10 km-es nyíltvízi futamon 

induló Risztov Évához kötődik. Berki 

Krisztián hazai pályán győzte le a nagy 

esélyes angol Louis Smithet.

A Béres Gyógyszergyár 26 éve támogatja Magyar Olimpiai Bizottság munkáját. 1994-ben írták alá az első együttműkö-
dési megállapodást, amelyet azóta még öt követett. A vállalat a 2020-ban megrendezésre kerülő tokiói ötkarikás játé-
kok esetén is támogatásával és készítményeivel segíti a világversenyen induló magyar sportolók sikeres felkészülését 
és versenyzését. A legutóbbi megállapodás aláírásakor dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár elnöke így nyilatko-
zott: „Az egészségmegőrzés piacvezetőjeként, az egészségvédelemért elhivatottan dolgozó magyar vállalatként er-

kölcsi kötelességünknek érezzük a Magyar Olimpiai Csapat támogatását, és örülünk annak, hogy immár a hatodik olimpiai 

ciklusban is folytatjuk az együttműködést. Fontosnak tartom, hogy odafi gyeljünk országunk értékeire, és támogassuk nem-

zeti büszkeségeink, a magyar sportolók sikeres olimpiai felkészülését.”

 Az olimpikonok számára átadott Béres-termékek a legmodernebb tudományos ismereteknek megfelelően készül-
nek, és teljességgel biztonságosak a független laboratóriumban a WADA (Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség) 
tiltólistáján szereplő anyagokra vonatkozó vizsgálatok alapján. Így versenysportolók számára is biztonságosan alkal-
mazható termékek, mind a felkészülési időszakban, mind pedig a verseny alatt. 

A BÉRES PORCERŐ KOMPLEX FILMTABLETTA ÉS A BÉRES SZEMERŐ LUTEIN FORTE FILMTABLETTA ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNYEK. 
AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

2008 PEKING
A kínai fővárosban rendezett olimpiai 

játékokon 174 magyar sportoló indult, 

3 arany, 5 ezüst, 2 bronzérmet szerez-

tek, ezzel az éremtáblázat 21. helyén 

végeztek. A kínai fővárosban Kamme-

rer Zoltán vitte a magyar csapat zászló-

ját, és talán kajakozónk kiemelt szerepe 

is előrevetítette, hogy ezen az olimpián 

csak a vizes sportokban termett arany-

érem számunkra. 

Vajda Attila férfi  kenu egyesben, ezer 

méteren lett bajnok, a Janics Natasa–

Kovács Katalin páros pedig női kajak 

kettesben, 500 méteren. Rajtuk kívül 

csak a férfi  vízilabda válogatott állhatott 

fel a dobogó legfelső fokára, igaz ők már 

sorozatban a harmadik alkalommal. Ke-

mény Dénes együttese az utolsó mecs-

csén végtelen profi zmussal győzte le a 

pekingi olimpia meglepetéscsapatát, az 

Egyesült Államok válogatottját. Biros 

Péter és Varga Dénes egyaránt mester-

hármast dobott az ellenfél kapujába.

A Magyar Olimpiai Csapat hivatalos 

ízületi és szemkészítménye

2016 RIO DE JANEIRO
156 magyar sportoló indult, akik ösz-

szesen 8 arany-, 3 ezüst- és 4 bronz-

érmet szereztek, ezzel a ponttáblázat 

12. helyén végeztek. A riói olimpia egy-

értelműen Hosszú Katinkáról és Kozák 

Danutáról szólt: mindketten három-

három aranyérmet nyertek, és ered-

ményükkel a legjobb tíz között végez-

tek az egyéni éremtáblázaton! 

Kozák Danuta ezzel ráadásul több-

szörösen is beírta magát a hazai sport-

történelembe: az 500. olimpiai érmün-

ket, a 175. magyar olimpiai aranyérmet 

nyerte, és ő lett az első ötszörös olim-

piai bajnok kajakos is. 

Rajtuk kívül olimpiai bajnok lett még 

a párbajtőröző Szász Emese, valamint 

a vívó Szilágyi Áron is megvédte bajnoki 

címét.
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2020 TOKIÓ
A XXXII. nyári olimpiai  játékokra július 24. és 

augusztus 9. között kerül sor Tokióban. 

Szurkoljunk együtt a magyar csapat sikereiért!



Nagy dilemmába kerülhet, 

aki komolyan akarja venni a 

sportolást, hiszen életmód-

ján több ponton is változtat-

nia kell, több időt kell szán-

nia a testmozgásra. Figyelni 

kell az étkezésre is, mind a 

mennyiségére, mind pedig 

az összetételére. 

„Táplálkozás szempontjá-
ból elsősorban azt kell nézni, 
hogy a szabadidő-sportoló-
nak mit kell teljesítenie: ha 
ugyanazt, mint egy élsportolónak, akkor 
az étrend tekintetében nincs köztük nagy 
különbség. Leegyszerűsítve: egy mara-
tont csak úgy lehet lefutni, ha van elég 
energia 42 kilométer teljesítéséhez – 

mondja prof. dr. Martos Éva, a Testne-

velési Egyetem Sport-táplálkozástudo-

mányi Központ vezetője. A sportszak-

orvos három olimpián is részt vett, 

2000-ben ő vezette az egészségügyi 

csapatot. Legyen szó olimpiáról vagy 

életünk első maratonjáról, a táplálko-

zás szerepe a sportteljesítményben 

meghatározó. 

Az egyetemen éppen ezért tavaly 

szeptemberben sportspecifi kus dieteti-

kai továbbképzést is indítottak a pro-

fesszor vezetésével.

FONTOSAK AZ ALAPELVEK
„Aki nulláról indulva készül egy maraton-
ra, annak a legfontosabb, hogy betartsa az 
egészséges táplálkozás általános alap-
elveit. Ez azt jelenti, hogy reggeliznie kell, 
és tanácsos naponta ötször ennie. Fontos, 

hogy energiát adó tápanyago-
kat, valamint vitaminokat tar-
talmazó, szezonális alapanya-
gokból készült ételeket vál-
tozatosan fogyasszon. Télen 
például ne importmeggyet vá-
sároljon, hanem céklát, ká-
posztát keressen. A sportoló-
nak többek között ezekre 
az alapokra kell ráépítenie a 
sportágnak és az edzésterhe-
lésnek megfelelő többletet” – 

magyarázza a professzor. 

Többet kell tehát enni, viszont nem 

mindegy, hogyan: úgy, hogy a táplálko-

zás az általános ajánlásoknak továbbra 

is megfeleljen, az energia kicsit több 

mint fele szénhidrátból, a negyede fe-

hérjéből, maradéka pedig zsírból szár-

mazzon.

Lényeges, hogy az étkezéseket min-

dig az edzéshez vagy a versenyekhez 

igazítsuk, jól időzítsünk. Például, ha ke-

vés idő telik el az étkezések és a sporto-

lás között, hasi panaszok, akár hányás is 

jelentkezhet. Gondot jelent, ha a mozgás 

megkezdése előtt a táplálék még fel 

sem szívódott. Emiatt kell fi gyelni arra, 

hogy az étkezés és a sporttevékenység 

között legalább egy-másfél óra teljen el. 

A sportorvos arra is felhívja a fi gyel-

met, hogy közvetlenül edzés vagy ver-

senyzés előtt kerülni kell a nagy étkezé-

seket, inkább csak apróságokat kell 

fogyasztani. Például egy joghurtot gyü-

mölccsel és müzliszelettel – a lényeg, 

hogy könnyen emészthető szénhidrát 

legyen.

VITAMINBÓL PONT ANNYIT, 
AMENNYI KELL
Ha csak a szabadidőnkben sportolunk, a 

szakértők véleménye szerint gondosan 

összeállított, vegyes, változatos étrend 

esetén az étkezésünkkel fedezhetjük 

a vitaminszükségletünket. Amennyiben 

komolyabb edzést végzünk, esetleg ver-

senyre készülünk, érdemes lehet diete-

tikussal is konzultálni, és az étrend-

kiegészítők szedését a táplálkozáshoz 

illeszteni. Annak semmi értelme, hogy 

valaki reklámok, baráti tanácsok alap-

ján tizenötféle készítményt szedjen, in-

kább az okra a vitaminokra, ásványi 

anyagokra érdemes fi gyelni, amelyek-

nek a sport vagy az immunrendszer 

szempontjából kitüntetett szerepe van. 

A fontos anyagok közül kiemelhető pél-

dául a kalcium vagy a magnézium, de 

önmagában semmit sem szabad túlzás-

ba vinni. Ahogy a sportorvos fogalmaz: 

a szervezet nagyon bonyolult, össze-

hangolt rendszer, azonban az egyensú-

lyi állapot könnyen fel tud borulni. Pél-

dául a kalcium- és a magnézium-

háztartásban szerepet játszik egyebek 

mellett a D-vitamin is, így nem mindegy, 

hogy miből mennyi kiegészítésre van 

PROF. DR. MARTOS ÉVA

A TESTNEVELÉSI 

EGYETEM SPORT-

TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI 

KÖZPONT VEZETŐJE

ha sportolunk!
Így együnk,
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Az élsport és szabadidősport között rengeteg a különbség, de ha valaki 

élete első maratonjára készül, a táplálkozási szempontok hasonlóak. 

Mire érdemes fi gyelni, ha elhatározzuk: idén részt veszünk életünk első 

komolyabb megmérettetésén? SZÖVEG SZABÓ EMESE 



szükség. Jó példa az is, hogy sportolók-

nál, különösen maratonfutóknál vas-

kiegészítésre lehet szükség. A vas egy-

részt az izzadás során távozik, de 

kimutatták azt is, hogy a talpi erekben 

szétesnek a vörösvértestek, a vaskész-

letek emiatt is kiürülhetnek. Hosszabb 

távon vagy nagyobb adagban a vasbevi-

telt viszont érdemes úgy megtervezni, 

hogy vérkép alapján megnézik, van-e 

szükség kiegészítésre, és ha igen, akkor 

milyen mértékűre és meddig.

MINDIG HIDRATÁLTAN
Fontos a folyadékpótlás is, aminek 

mennyisége az edzés hosszától, az idő-

járástól, az izzadás mértékétől egyaránt 

függ. Érdemes fi gyelni arra is, hogy mi-

kor, milyen folyadékot fogyasszunk. 

Az egy órát meghaladó, vagy erősen in-

tenzív terhelésnél a folyadék ne egysze-

rű víz legyen, hanem izotóniás sportital. 

„Arra mindig fi gyelni kell, hogy a sporto-
lást hidratált állapotban kezdjük, mert ha 
ez nincs így, romlik a teljesítmény is. Edzés 
vagy verseny előtt legalább 1,5-2 deci fo-
lyadékot mindig célszerű inni. Hosszabb 
távú futásnál menet közben is fontos folya-
dékot fogyasztani, de például egy félórás 
edzésnél erre nem feltétlenül van szük-
ség” – magyarázza a sportorvos. 

A folyadékszükséglet meghatározá-

Az ízületi porcok normál működéséért
A Béres Porcerő Forte fi lmtablettában található C-vitamin hozzájárul a normál 

kollagénképződéshez, és ezen keresztül a porcok normál állapotának, működésének 

fenntartásához, a glükozamin-szulfát és kondroitin-szulfát pedig a porcszövet 

természetes alkotórészei. A készítmény alkalmazása javasolt az ízületi porcok 

egészséges működéséhez, sportolóknak, idősebb felnőtteknek és időskorúaknak.

A Magyar Olimpiai Csapat hivatalos ízületi készítménye.

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI 
A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

■ A BÉRES AJÁNLJA

sát segítheti egy egyszerű próba is: néz-

ni kell a vizelet színét. Ha nem halvány-

sárga, hanem annál sötétebb, az min-

denképpen intő jel, hogy többet kell inni.

KELL A CUKOR IS
Hosszabb, intenzívebb, egy óránál to-

vább tartó edzéseknél a folyadék mel-

lett a szénhidrátot is fontos pótolni 

edzés közben, az adja ugyanis a leggyor-

sabban hozzáférhető energiát. A pótlást 

a cukortartalmú sportitalok is segíthe-

tik, amelyek speciális készítmények, 

nem olyanok, mint a cukros üdítők és az 

energiaitalok. 

„Az edzés után fél órán belül is érdemes 
pótolni a szénhidrátot, és mellette fehérjét 
is kell fogyasztani. Ez azért fontos, mert 
akármilyen sportról van is szó, ha az nagy 
intenzitású, az izmokban mindenképpen 
keletkeznek apró sérülések” – emeli ki 

a professzor. Ezek regenerációját rend-

kívüli módon segíti, gyorsítja, ha edzés 

után fehérjét is fogyasztunk, legyen az 

csirkemell, tojás vagy bármilyen, főleg 

teljes értékű, tehát állati eredetű fehér-

je. Ha ezeket a szabályokat betartjuk, 

könnyebb lehet a sikeres versenyig ve-

zető út. 

ÉRDEMES A PORCOKRA 
IS GONDOLNI!

Amennyiben komolyabb ízületi megterheléssel járó, inten-
zív mozgásformát választunk, például hosszabb távokat fu-
tunk, esetleg versenyre készülünk, érdemes már jó előre az 
ízületek egészségéről is gondoskodni. Belsőleg ezt olyan 
készítményekkel tehetjük meg, amelyek glükozamin-szul-
fátot vagy kondroitin-szulfátot és C-vitamint tartalmaznak. 
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Béres jelenti
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BALETTMŰVÉSZ 
VEHETTE ÁT A BÉRES-

DÍJAT SZOLNOKON
A Magyar Kultúra Napja alkalmából eb-

ben az évben is átadták a „Béres-díj 

Szolnok Kultúrájáért" kitüntetést. A díj-

jal minden évben olyan magánszemé-

lyek, illetve közösségek munkáját isme-

rik el, akik a régióban sokat tettek a 

magyar művészet, kultúra ápolásáért, 

fennmaradásáért. Az elismerést idén 

Szitt Melinda balettművész vehette át a 

Béres Gyógyszergyár tulajdonosaitól. 

(2020. január)

MATASZ-ELISMERÉS
DR. BÉRES JÓZSEFNEK
„Arany” Emlékérmet adományozott 

dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár 

Zrt. elnöke részére a Magyar Tartaléko-

sok Szövetsége, amely széleskörű tevé-

kenységével fogja össze a hivatásos, 

szerződéses és önkéntes tartalékos ka-

tonákat, valamint az állampolgárokat. 

A Béres Gyógyszergyár főtámogatóként 

segíti a szervezet munkáját. 

(2019. október)

MÉKISZ-ELISMERÉS A BÉRES GYÓGYSZERGYÁRNAK
A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének 

(MÉKISZ) elnöke, dr. Bérci István a hazai étrendkiegészítő-ipar megteremtésében, 

a készítmények ismertségének növelésében játszott kiemelkedő szerepéért, vala-

mint a MÉKISZ folyamatos szakmai, erkölcsi támogatásáért elismerő oklevelet 

adott át a Béres Gyógyszergyár részére. (2019. szeptember)

SÉTA A MELLRÁK ELLEN
„Összefogás az egészségért a mellrák ellen” címmel szervezett hídsétát a győri 

önkormányzat, a megyei oktatókórház és az Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri 

Egyesülete. A kezdeményezés célja, hogy a nők és a férfi ak is minél többet tudjanak 

az emlőrákról, a korai felismerés fontosságáról, a kezelés lehetőségeiről. A sétán 

Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke is részt vett, kifejezve ezzel támogatását és 

elkötelezettségét az ügy mellett. (2019. október)
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PLATINA-
ÉRMET NYERT 
A BÉRES ASZÚ
16. alkalommal került meg-

rendezésre a világ legran-

gosabb borversenye, a De-

canter World Wine Awards, melyre 

ezúttal 57 országból közel 17 000 neve-

zés érkezett. A magyar borok közül 

a második legmagasabb pontszámot, 

100-ból 97 pontot a 2013-as évjáratú 

Béres Tokaji 6 puttonyos aszú érte el, 

így platinaéremmel díjazta az elismert 

nemzetközi borszakértőkből álló zsűri. 

(2019. május)

A bajtársait újraélesztésre oktató rendőrtisztet, egészségügyi tévhitek ellen fellépő 

gyógyszerészt és bohócdoktort is díjazott az Egészséghősök pályázat szakmai zsű-

rije és közönsége 2019-ben. A HáziPatika.com harmadik alkalommal hirdette meg 

a kezdeményezést, melynek a Béres Gyógyszergyár a kezdetektől főtámogatója.

A pályázat keretében évről évre olyan hétköznapi hősöket ismernek el, akik tevé-

kenységükkel sokat tesznek más emberek életéért, egészségéért, helyes életmód-

jáért. A díjazottakat dr. Béres József köszöntötte. (2019. november)

BEJÁRTA AZ ORSZÁGOT 
A SZÉP MAGYAR ÉNEK

Béres József nemcsak az egészségvédelem elkötele-

zett híve, de rajongója népzenénknek, népdalainknak 

is. 2009-ben mutatta be „Szép magyar ének” című 

énekeskönyvét, melyet azóta további kötetek követtek, 

majd 2018-ban a mű megszületésének történetét a 

Petényi Katalin–Kabay Barna rendezőpáros fi lmvá-

szonra álmodta. A daloskönyvet és a fi lmet az elmúlt 

évben közel húsz vidéki helyszínen ismerhették meg az 

érdeklődők közönségtalálkozó keretében, a fi lmet 

ezenkívül harminc televízió is műsorára tűzte. 
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Az Emberi Erőforrások Minisztéri-

uma Egészségügyért Felelős Ál-

lamtitkársága kilencedik alkalom-

mal hirdette meg a háziorvosok, 

nővérek megbecsülését, presztí-

zsét erősítő „A nemzet háziorvosa” 

elnevezésű pályázatot. A páciensek 

ajánlásai alapján ezúttal is tíz-tíz 

hazai és határon túli háziorvost dí-

jaztak. A Béres a kezdetektől támo-

gatóként vállal szerepet a kezde-

ményezésben, az elhivatott gyógyí-

tók elismerését és megsegítését 

a vállalat kötelességének tekinti. 
(2019. november)

TOVÁBB NE TÖRJ! 
ORSZÁGOS KOCKÁZAT-

FELMÉRŐ PROGRAMHOZ
CSATLAKOZOTT A BÉRES
A Béres Gyógyszergyár támogató-

ként csatlakozott az Amgen, vala-

mint a Magyar Osteoporosis és Os-

teoarthrológiai Társaság által közö-

sen indított „Tovább ne törj!” Orszá-

gos Kockázatfelmérő Programhoz, 

melynek célja a csontritkulás szem-

pontjából veszélyeztetettek tájékoz-

tatása és személyes csonttörési 

kockázatfelmérésük. (2019. október)

A Béres Alapítvány december első hetében, a Szent István Bazilika karácsonyfájá-

nál adta át 84 millió Ft értékű karácsonyi termékadományát az ország 11 legjelen-

tősebb karitatív és daganatos betegeket segítő szervezete részére. „Az ünnepek kö-
zeledtével különösen fontos az elesettekre, a betegekre való odafi gyelés. Sokan vannak 
köztük, akiknek nincs támaszuk, akiknek már az is sokat segít, ha egy cseppnyi fi gyelmet, 
törődést, szeretetet érezhetnek. Karácsony táján a Béres Alapítvány megalakulása óta 
minden évben jelentős termékadománnyal segíti a rászorulókat”– mondta Béres Klára, 

az alapítvány elnöke. (2019. december)

SZERETETCSEPPEK KARÁCSONYRA -
RÁSZORULÓK TÍZEZREIN SEGÍTETT A BÉRES

EGÉSZSÉGHŐSÖKrds melyre

9. október)

ÁTADTÁK
„A NEMZET HÁZIORVOSA”

DÍJAKAT



„Magyarországon egyértelműen népbe-
tegségnek számít a csontritkulás, hiszen 
nagyjából 900 ezer beteg van, közülük 300 
ezer törésveszélyben. Különösen a meno-
pauza után levő nőket veszélyezteti a be-
tegség, 50 éves kor felett a nők 46 százalé-
kánál megjelenik a probléma” – mondja 

dr. Vajer Péter családorvos. De ne gon-

doljuk, hogy a férfi ak biztonságban len-

nének, hiszen a 600 ezer nő mellett 

300 ezer férfi  él csontritkulással.

A csontritkulás csendes betegség, észrevétlenül alakul ki, ám annál súlyosabb. 

A mai kor népbetegsége, különösen a nők körében gyakori, az idősebb nőknek csaknem fele átél élete során 

a csontritkuláshoz köthető csonttörést. Mégsem foglalkozunk eleget ezzel a kórképpel, és sokan 

azt sem tudják, vajon mennyire fenyegeti őket a csonttörés kockázata. Egy új programban ezt a rizikót 

mérhetjük fel, és tehetjük meg szükség esetén az óvintézkedéseket. SZÖVEG CSIKI JUDIT 

A CSONTOK EGÉSZSÉGE 
MEGŐRIZHETŐ
Az adatok súlyosak, mégis csak keve-

sen tesznek időben lépéseket a megelő-

zés érdekében. Pedig rendkívül fontos a 

tudatosság, hiszen a csontritkulásnak 

nincs korai tünete, nem okoz fájdal-

mat, a mozgásban semmilyen mérték-

ben nem jelentkezik probléma. Amikor 

azonban a csontsűrűség csökken, 

a csontok tartószerkezete meggyengül, 

és ez komolyabb bajokhoz, például töré-

sekhez vagy csigolyaproblémákhoz is 

vezethet.

FIATALKORBAN 
NEM TÖRŐDÜNK ELEGET 
A CSONTJAINKKAL
Dr. Vajer Péter szerint a csontritkulás 

kialakulásának elkerülése elsősorban 

azon múlik, milyen mennyiségű csont-

állományt vagyunk képesek fi atalon, 

35 éves korunkig, amikor csonttöme-

günk a csúcson van, felhalmozni. Ehhez 

Előzzük meg a töréseket!
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az egészséges táplálkozás mellett 

rendszeres testmozgásra van szükség.

„Ekkor azonban a legtöbb embernek fo-
galma sincs róla, hogy a csontritkulás 
egyáltalán létezik, viszonylag ritka, hogy 
valaki ekkor tudatosan odafi gyelne a 
csonttömegére” – mondja. Családorvos 

szakértőnk azt is hozzáteszi: azért nincs 

minden veszve, hiszen a megfelelő táp-

lálkozással és mozgással elkerülhetők 

a komolyabb szövődmények.

MEGFELELŐ ÉLETMÓDDAL 
MEGELŐZHETŐ!
A csontok egészségének megőrzését 

leginkább a megfelelő kalciumfogyasz-

tás és D-vitamin-bevitel segíti. A meno-

pauza után levő, hormonpótlásban nem 

részesülő nők, valamint a 65 év feletti 

férfi ak napi ajánlott adagja ebből az ás-

ványi anyagból legalább 1500 mg, amit 

leginkább tejjel, tejtermékekkel, man-

dulával, dióval, káposztával, céklával 

érdemes bevinni. A foszforsavtartalmú 

italok, például a szénsavas üdítők, a 

gyors fogyókúra és a kizárólagosan nö-

vényi étrend viszont árt a csontoknak. 

tényezők idézik elő az oszteoporózist, 

azaz a csontritkulást. Arra is mindenki 

lehetőséget kap, hogy kedvezményesen 

vehessen részt csontsűrűséget mérő 

vizsgálaton. 

Egy receptfüzet is része a csomag-

nak, amely arról tájékoztat, milyen 

ételeket és ásványi anyagokat célszerű 

fogyasztani annak érdekében, hogy el-

kerülhető legyen a csontritkulás. 

Ínycsiklandozó receptötletekkel is ta-

lálkozhat a beteg, amelyek amellett, 

hogy segítenek a betegség megelőzés-

ében, még nagyon fi nomak is! 

Az egészséges mindennapok érdeké-

ben összeállítottak egy mozgásnaplót 

is, amely segít a fi zikai aktivitás elkez-

désében és a motiváció fenntartásában, 

hiszen a rendszeres testmozgás nem-

csak a csontritkulás megelőzése miatt 

fontos, hanem a megfelelő életvitel ki-

alakításhoz is nélkülözhetetlen.

És hogy hol juthatnak hozzá az érdek-

lődők a teszthez? Dr. Vajer Péter el-

mondta: „a kockázatfelmérésre a patiká-
ban vagy a háziorvosi rendelőben kerül 
sor. Ez már csak azért is hasznos, mert az 
eredményt szakember véleményezi, aki 
helyben ad tanácsot, iránymutatást a to-
vábbi teendőkkel kapcsolatban. Ha pedig 
a kockázat komolynak bizonyul, adott eset-
ben más szakemberhez, szakorvoshoz 
irányítja a beteget.” 

Bővebb információ a TOVÁBB NE TÖRJ! 

programról: www.tovabbnetorj.hu

A csontritkulás megelőzésének má-

sik fontos eszköze a mozgás: különösen 

a gravitáció ellenében végzett gyakorla-

tok hasznosak – akár az olyan egyszerű 

mozgásformák is, mint a séta. 

A nőknek 45 éves koruk után rend-

szeresen ajánlott a csontsűrűség mé-

rése is.

MÉRJÜK FEL A KOCKÁZATOT! 
2018-ban indult el a „Tovább Ne Törj!” 

elnevezésű Országos Kockázatfelmérő 

Program, a Magyar Osteoporosis és Os-

teoarthrológiai Társasággal együttmű-

ködve. Ez a program 2019 után 2020-

ban is folytatódik. 

„Célja, hogy személyre szabottan fel-
mérjük a csonttörés kockázatát, és erről 
tájékoztatást nyújtsunk” – mesél a prog-

ramról dr. Vajer Péter. – „A kockázatfel-
mérő program alkalmával egy orvosilag 
elismert, tíz kérdésből álló kérdőívet tölt-
hetnek ki az érintettek, amely az adott vá-
laszok és az országos adatok alapján ki-
számolja, mekkora a valószínűsége 
annak, hogy tíz éven belül csonttörés ala-
kuljon ki valakinél.”

A kockázatfelmérést követően a teszt 

eredményét is tartalmazó információs 

csomagot kapnak a kitöltők, amelyből 

hasznos és érdekes információkhoz jut-

hatnak, elősegítve, hogy csontjaik 

egészségét még hosszú éveken át meg-

őrizzék. A csomagban egy csontbarát 

életmódfüzet is van, amelyből minden 

kitöltő tájékozódhat arról, hogy milyen 
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Ha a kémiaórákról csak annyi emlékünk 

maradt, hogy a magnézium vakító fehér 

lánggal égő fém – amit korábban a villa-

nófény helyett használtak fotózáskor –, 

akkor csak a töredékét tudjuk annak, 

ami miatt fontos az életünkben. 

„A magnézium segít szabályozni a szív 
és az érrendszer működését, részt vesz 
a csontok és a fogak felépítésében, az 
ideg- és izomműködésében, szerepet ját-
szik számos anyagcsere-folyamatban. Hi-
ánya komolyabb edzés után akár izomgör-
csöt is okozhat” – tudjuk meg Schmidt 

Judit dietetikustól. 

Jó tudni, hogy magnéziumot sokféle 

élelmiszer tartalmaz, közülük a legis-

mertebbek egyes zöldségek. Ilyenek 

a hüvelyesek, így például a babfélék, a 

zöldborsó és a szója, de sokat találunk 

belőle a zellerben, a sóskában és a cse-

megekukoricában  is. Jó magnéziumfor-

rások a teljes kiőrlésű gabonák, a búza-

korpa és az olajos magvak, így a dió, 

a mák, a napraforgómag, a tökmag, a 

mogyoró és a mandula, de még a sárga-

répa is.

AMIKOR TÖBB KELL BELŐLE
Vannak olyan élethelyzetek, így például 

a fokozott fi zikai igénybevétel, a terhes-

ség és a szoptatás, amikor magnézium-

pótlásra lehet szükség. A kismamák a 

várandósság alatt találkozhatnak azzal 

is, hogy befeszül a hasfaluk. Ennek hát-

terében az is állhat, hogy várandósság 

és szoptatás idején megemelkedik a 

szervezet magnéziumigénye, a plusz 

bevitel a normál étrenddel nehezen biz-

tosítható. „Esetenként a kismamák a mag-
néziumhiány megelőzésére vagy kezelé-
sére magnéziumtartalmú készítményt is 
szedhetnek” – mondja a dietetikus. Ilyen-

kor persze a nőgyógyász véleménye a 

döntő, a helyzetet felmérve ő határozza 

meg, milyen adagban kell szednie a kis-

mamának a készítményt. Vannak olyan 

bélbetegségek is, amelyeknél azért van 

szükség pótlásra, mert a magnézium 

felszívódás nem megfelelő. Hasonló 

helyzet az is, amikor valaki vizelethajtót 

szed, és emiatt fokozott a magnézium-

ürítése, ilyenkor  magnéziumpótlásra 

lehet szükség. 

FIGYELNI MINDENRE
A plusz magnéziumbevitel indokolt le-

het egyes speciális gyógyszerek szedé-

se esetén is. Ilyenek lehetnek egyes 

antibiotikumok, immunszupresszív ké-

szítmények, kemoterápiás gyógysze-

rek. Stresszesebb, lelkileg vagy fi zi-

kailag megerőltető időszakokban, egy-

oldalú, hiányos táplálkozás esetén is 

több magnéziumra lehet szüksége a 

szervezetnek. Igaz ez akkor is, ha inger-

lékenyebbnek, fáradtabbnak érezzük 

magukat, nem megfelelő a koncentrá-

lóképességünk. A magnézium hiányára 

olyan tünetek hívhatják fel a fi gyelmet, 

mint az átmeneti fáradtság, az enyhébb 

alvászavarok, az enyhe szorongás, illet-

ve annak jeleként az emésztőrendszeri 

görcs vagy a szívdobogásérzés. A láb-

ikragörcs, zsibbadás előfordulásakor 

is gondolhatunk magnéziumhiányra. 

Ilyen esetekben magnéziumtartalmú 

készítmény szedése enyhítheti a tünete-

ket. Mivel a felszívódását segíti, fi gyel-

jünk arra, hogy B
6
-vitamint is szedjünk 

mellé. 

Bár sokat hallunk róla, jelentőségével nem mindig vagyunk tisztában. Milyen szerepet tölt be a magnézium 

a szervezetben, és melyek a legfontosabb forrásai?  SZÖVEG SZABÓ EMESE 

Mit tud a magnézium?
ÉLETÜNK



A szemfáradtság civilizációs probléma, sok embert érint, hátterében életmódbeli és biológiai okok is 

meghúzódnak. Mi áll a kellemetlen panasz hátterében, és mit lehet ellene tenni? SZÖVEG SZABÓ EMESE 

MIÉRT ROMLIK A LÁTÁSUNK?
Idősebb korban a közeli látás válik egyre 

fárasztóbbá, kényelmetlenebbé, ennek 

viszont nem csak az egy pontra történő 

fókuszáláshoz és a rossz megvilágítás-

hoz lehet köze. Ilyenkor az emberek 

azért olvasnak nehezebben, mert a 

kor előrehaladtával megkeményedik 

a szemlencse, csökken a lencsetok ru-

galmassága. 

Ez azért okoz problémát, mert közel-

re nézéskor az egyik belső szemizom 

összehúzódik, aminek hatására a len-

csefüggesztő rostok előrefelé húzód-

nak, el a lencsétől. Emiatt lesz dombo-

rúbb a lencse, lehetővé téve a közeli 

fókuszálást. Viszont a lencse a kor elő-

rehaladtával már nem elég rugalmas, 

romlik ez a képessége, így egyre távo-

labb kell tartani az olvasnivalót. A pana-

szok általában 40-45 éves kor körül 

kezdődnek. Változó, hogy a romlás mi-

lyen ütemű, de átlagosan 5-10 évente 

egy dioptriát romlik a közeli látás, így 

egy idő után általában olvasószemüveg-

re lehet szükség.

Érdekesség, hogy mivel a rövidlátók 

látórendszere „közelre van élesre állít-

va”, azaz ők közelre élesen látnak, nekik 

elegendő lehet, ha az öregszeműség 

jelentkezésekor olvasáshoz leveszik a 

szemüvegüket. 

áááá á á ó é ééé áá é é ó é ó

Amikor elfárad a szem

A normál látás megőrzéséért
A Béres Szemerő Lutein Forte fi lmtabletta 20 mg luteint és 20 mg cinket, valamint 

vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmazó komplex étrend-kiegészítő készítmény.

 Az A-, B
2
-vitamin és cink hozzájárulnak a normál látás fenntartásához. Alkalmazása 

javasolt: a szem egészségének megőrzéséért, a normál látás fenntartásáért, rossz 

világítási viszonyok között dolgozóknak (pl.: éjszakai autóvezetés), gyakori képernyő-

használat mellett (pl. számítógépes munkavégzés, televízió).

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI 
A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.
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A szemünknek egyaránt árthat a nap-

fény, a huzat, a légkondicionálás, az erő-

sebb szél, de már akkor is ritkábban 

pislogunk, ha erősen koncentrálunk va-

lamire. Szemünk frissességének nem 

használ a számítógépes munka sem.

Ilyenkor szintén kevesebbet pislogunk, 

a szemünket száraznak érezzük, és ezt 

szemfáradtságként éljük meg. A hely-

zetet súlyosbítja, ha túl magasan van 

a monitor, mert nagyobbra nyílik a 

szem, így a könnyfi lm nagyobb felületen 

párolog. Már ezért is fontos jól elhelyez-

ni a képernyőt: egyenesen magunk 

előtt, és úgy, hogy körülbelül 10-15 fok-

kal legyen a nézővonal alatt. Mivel a mo-

nitor a szárító hatás mellett a szemet a 

fi x távolság miatt is fárasztja, ajánlott 

óránként tíz percre megszakítani a 

munkát, kicsit tornáztatni a szemet – 

például az ablak elé állni, és pár percig 

különböző távolságokba nézni –, járkál-

ni, nézelődni. Ez segíti a szemizmok át-

mozgatását, a görcsök oldását.

Akár számítógépes, akár egyéb mun-

káról, szabadidős tevékenységről, olva-

sásról legyen szó, fontosak a megfelelő 

fényviszonyok. A legideálisabb, ha a 

monitor fényerejénél gyengébb általá-

nos megvilágítást alkalmazunk, azt pe-

dig olyan asztali lámpával egészítjük 

ki, ami csak a billentyűzetet világítja 

meg, a monitort és a szemet nem.

A szemfáradtság rizikóját olyan 

életmódbeli tényezők is növelik, 

mint a túl sok tévézés, különösen 

akkor, ha sötétben, megfelelő 

világítás nélkül tesszük. Fá-

radttá, érzékenyebbé teszi a 

szemet a hosszabb ideig tar-

tó vezetés, a túl száraz szo-

balevegő, a légszennyezett-

ség és a cigarettafüst is. 

Okozhat fáradtságként 

jelentkező panaszokat a 

kontaktlencse-haszná-

lat is, különösen akkor, 

ha túl sokáig viseljük.

■ A BÉRES AJÁNLJA

zemememüvüvüvegegegüküketet. 

a 

-

É É É 29



gyünk a szabadba, azt állig bebugyolál-

va tesszük. Emiatt a téli időszak végére 

a szervezetünk D-vitamin-szintje csök-

kenhet. Aki kíváncsi rá, megfelelő-e a 

D-vitamin-ellátottsága, egyszerű vér-

vizsgálattal megnézetheti. Ha kiderül, 

hogy a D-vitamin-szint nem optimális, 

érdemes az étrendet D-vitamin-tartal-

mú készítményekkel kiegészíteni.

FIGYELJÜNK A VASRA IS
A téli időszakban is érdemes ügyelni a 

megfelelő vasbevitelre, különösen, ha

a tavaszi fáradtság mérséklésének ét-

rendi lehetőségeit keressük. Ennek 

oka, hogy a vas megfelelő szintjének 

több kedvező egészségügyi hatása is 

van, egyebek mellett hozzájárul a meg-

felelő szellemi működés fenntartásá-

Levertség, gyengeség, kimerültség, ál-

talános fáradtság. Aligha van ember, 

akinek a tavaszi fáradtság tünetei ne 

lennének ismerősek. 

Ez nem betegség, hanem egyfajta ál-

lapot, amelynek több oka is lehet: pél-

dául ha az őszi-téli időszakban nem 

ügyelünk a megfelelő és kiegyensúlyo-

zott táplálkozásra, a szervezetünk nem 

jut elegendő mennyiségű vitaminhoz, 

ásványi anyaghoz és nyomelemhez. 

Ilyenkor jellemzően magas kalóriatar-

talmú ételeket fogyasztunk, viszont ke-

vesebb friss gyümölcsöt és zöldségfélét 

eszünk. D-vitaminból a szervezet ellá-

tottsága nem csak a táplálkozással, ha-

nem a napfényes órák számával, a sza-

badban eltöltött idővel is összefüggés-

ben áll – illetve azzal, hogy ha ki is me-

hoz, a fáradtság és a kifáradás csök-

kentéséhez. Érdemes tudni azt is, hogy 

ugyan a közvélekedés úgy tartja, hogy 

vas főleg a húsfélékben és a májban 

van, a növényekben is megtalálható. 

Vasban gazdag élelmiszer például a 

szezámmag és a pisztácia, de bőséggel 

el vannak vele látva a hüvelyes zöldsé-

gek és a teljes kiőrlésű lisztek is. 

Ugyanakkor igaz, hogy az állati eredetű 

élelmiszerekben lévő, úgynevezett 

hem-kötésű vas jobban hasznosítható 

számunkra. A vasban gazdag élelmi-

szerek fogyasztása mellett fontos bizo-

nyos vitaminok és ásványi anyagok be-

vitele is, melyek szerepet játszanak a 

vas anyagcseréjében. Ilyen például az 

A- és B
2
-vitamin, továbbá a C-vitamin, 

amely fokozza a vas felszívódását. Ki le-

het emelni a rezet is, amely részt vesz 

a normál vasszállításban.

TESTMOZGÁS: 
MINDENNAP JAVASOLT
A téli időszakban hajlamosak vagyunk 

kevesebbet mozogni, a mozgásban sze-

Tavasszal hosszabbak a nappalok, már nem sötétedik ránk kora délután, 

melegedni kezd az idő is. Viszont hiába javul a helyzet, sokakra rátör a 

tavaszi fáradtság. Miért alakul ki ez az állapot, és egyáltalán: tényleges 

problémáról van szó, vagy csak tünetek szerencsétlen együttállásáról? 

SZÖVEG SZABÓ EMESE 

A tavaszi fáradtság 
elkerülhető!
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gényebb életmód pedig elősegítheti a 

tavaszi fáradtság tüneteinek kialakulá-

sát. Ha ezt el szeretnénk kerülni, taná-

csos legalább pár perces reggeli torná-

val kezdeni a napot, vagy alkalmas 

időben délután friss levegőn sétálni. 

Ideális esetben érdemes naponta leg-

alább harminc percet tölteni közepes 

intenzitású mozgással. 

Egészségre hasznos tevékenység le-

het uszodába járni, ami után jól esik 

a szauna, ami segíthet ellazulni. Mind-

ezek nem közhelyek, hiszen a testmoz-

gás hangulatra gyakorolt pozitív hatását 

az egészségügyben dolgozó szakembe-

rek régóta hangsúlyozzák és ismert az 

is, hogy az intenzív, hosszan tartó test-

mozgás endorfi n-felszabadulást ered-

ményez az emberi szervezetében. 

A sportolás közben az endorfi n mellett 

a szerotonin nevű idegi ingerületátvivő 

anyag szintje is megemelkedik, amely 

ugyancsak hozzájárulhat a jó közérzet 

kialakulásához. Nem szabad megfeled-

kezni arról sem, hogy a mozgás az 

egészségre hosszabb távon is jótékony 

hatással van. 

FÉNY MINDENEK  ELŐTT
A tavaszi fáradtság hátterében a kevés napsütés is meghúzódik: télen rövidek 
a nappalok, hosszúak az éjszakák, ami a pszichére önmagában sincs jó hatás-
sal. Ehhez a melatoninnak is köze van. Mégpedig úgy, hogy a melatonin nevű 
hormon fontos szerepet tölt be az alvási ciklusban (segít csökkenteni az elal-
váshoz szükséges időt) és a test napi ritmusának szabályozásában (mikor al-
szunk el, mikor ébredünk fel). Szintje fényhiányos környezetben megemelke-
dik. Ha tartósan magas marad, fáradékonyabbak, álmosabbak leszünk. Vannak 
olyan megfi gyelések, amelyek szerint a melatonin szintje tavasszal, a hosszab-
bodó nappaloknak köszönhetően csökkenni kezd, de a javulás nem érezhető 
azonnal. Emiatt alkalmazkodunk nehezen a tél-tavasz váltásához.

Gondoskodjon a megfelelő vaskiegészítésről!
A Béres Vas Vital fi lmtabletta hozzájárul a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez 

és a normál szellemi működés fenntartásához. Komplex összetételű készítmény, 

6 hatóanyaga közül a vas, a folsav, valamint a B
12

-vitamin támogatja a szervezet 

vérképzését, a C-vitamin fokozza a vas felszívódását, a réz pedig a szervezet 

vasszállításában vesz részt. A Magyar Olimpiai Csapat hivatalos vaskészítménye.

■ A BÉRES AJÁNLJA
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ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI 
A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.
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TIPP!  A javasolt mozgás-

formákról a 

www.beresmozgas.hu 
oldalon hasznos tanácsokat 

és információkat találhat.



HOZZÁVALÓK KÉT SZEMÉLYRE:

20 dkg felezett sárgaborsó

8 dkg zellergumó | 2 evőkanál olívaolaj

2 fej vöröshagyma 

1 gerezd fokhagyma

zellerzöld | őrölt koriander 

őrölt bors | só

A sárgaborsót előre áztassuk be, a rossz 

szemeket dobjuk ki, végül öblítsük át né-

hányszor. Az apróra vágott vöröshagy-

mát az olajon pároljuk üvegesre, ízesít-

sük a korianderrel. Tegyük hozzá az apró 

kockákra vágott zellert és a szétnyomott 

fokhagymát is. Lefedve, gyakran kever-

getve pároljuk öt percig, majd adjuk hoz-

zá a sárgaborsót. Újabb öt percig forgas-

suk így, majd engedjük fel egy liternyi 

vízzel. Sózzuk, borsozzuk, és addig főz-

zük, amíg a borsó szétesik. Ízlés szerint 

fűszerezzük készre korianderrel, bors-

sal, tálaláskor pedig szórjuk meg fi nom-

ra vágott zellerzölddel.

BÉRES TOKAJI NAPARANY 2016
Furmint és hárslevelű házasítás, amelyet palackban érlel-

tek. Színe mély citromsárga, összetett illatában őszi-

barackot és mézet fedezhetünk fel, ízében intenzíven je-

lennek meg a fűszeres, sárga húsú gyümölcsök. Telt, tes-

tes bor, amelyet a savak kellemes összhangja egészít ki. 

www.beresbor.hu
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Ínyenc fogások,
felejthetetlen borok

Gyorsan és könnyen elkészíthető, de ráadásul 

egészséges fogásokat készítene? Mutatjuk a recepteket, 

és a hozzájuk passzoló italkülönlegességeket.

SZÖVEG PILLING RÓBERT 

Á Ó É É

Korianderes
sárgaborsóleves
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Barackos-parmezános
csirkemell-saláta
HOZZÁVALÓK KÉT SZEMÉLYRE:

30 dkg csirkemellfi lé

15 dkg cukor nélkül készült, felezett őszibarackbefőtt

1 fej jégsaláta | 5 dkg parmezánforgács

1 doboz natúr joghurt | 2 evőkanál méz 

2 evőkanál olívaolaj | 1 kávéskanál balzsamecet 

1 kávéskanál szójaszósz | őrölt gyömbér | őrölt bors | só

A csirkemellet vágjuk vékony csíkokra, és tálban az olívaolaj-

jal meglocsolva ízesítsük sóval, borssal. Jól összeforgatva 

tegyük félre egy ideig pácolódni. A dresszinghez a joghurtot 

keverjük össze a mézzel, ízesítsük pár csepp balzsamecettel 

és szójaszósszal, valamint őrölt gyömbérrel. A húst kevés 

olajon pirítsuk át, és hagyjuk kihűlni. A jégsalátát vágjuk vé-

kony csíkokra, a barackot cikkekre, és forgassuk össze a ki-

hűlt hússal. Tegyük egy-egy tányérra, locsoljuk meg a dresz-

szinggel és a tetejére szórjunk a durvára reszelt sajtból.

BÉRES TOKAJI MAGITA 2016
Klasszikus hegyaljai fajtákból készített, késői 

szüretelésű, halvány aranyszínű bor. Illata 

aszalt kajszibarackot, narancsot és gyógynö-

vényeket idéz fel bennünk, íze gazdag, gyümöl-

csös-mézes világú. Zamatát kiemeli a mara-

dékcukor-tartalom adta édesség és az olajos 

érzet. Savai izgalmas szerkezetet adnak a bor-

nak, amely hosszú lecsengéssel, fűszeres, 

grépfrútos zamatokkal búcsúzik. 

www.beresbor.hu

BÉRES TOKAJI FURMINT 2018
Friss, gyümölcsös bor, melynek illatában felfe-

dezhető a körte és grépfrút is. Íze az élénk sa-

vaknak köszönhetően ropogós, és citrusosan 

kellemes, hosszan lecsengő utóízzel búcsúzik. 

Kissé hidegebbre hűtve kifejezetten ajánlott 

nyáresti grillezésekhez, salátákhoz.

 www.beresbor.hu
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Klasszikus répatorta

HOZZÁVALÓK:

1 csésze barna cukor | 1/2 csésze teljeskiőrlésű liszt

1/2 csésze fehér liszt | 1 teáskanál szódabikarbóna 

1 teáskanál sütőpor | 1 teáskanál őrölt fahéj

1/2 teáskanál só | 1/2 csésze dió 

1,5 csésze reszelt sárgarépa | 3 tojás 

1/3 csésze olvasztott sütőmargarin

Tálban keverjük össze a száraz hozzávalókat: a kétféle lisztet 

szitáljuk át, adjuk hozzá a sütőport és a szódabikarbónát, a cuk-

rot, a sót és a fahéjat. Ha alaposan átkevertük, jöhet hozzá a 

mozsárban durvára összezúzott dió, a reszelt sárgarépa is. Üs-

sük bele a tojásokat, és az olvasztott margarint fi noman ada-

golva készítsük el a tésztát. Öntsük margarinnal kikent, liszttel 

megszórt sütőformába, majd 170 °C fokra előmelegített sütő-

ben süssük aranybarnára. Tűpróbával ellenőrizzük, mikor sült 

át eléggé a tészta, utána hagyjuk kihűlni. Tálaláskor díszíthetjük 

porcukorral, de kínálhatunk mellé baracklekvárt, esetleg pár 

csepp citromlével kikevert mascarpone sajtot.



Fejtse meg a keresztrejtvényünket, amelyben ezúttal id. dr. Béres József üzenetét 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 2020. június 3-án 10 db 9000 Ft értékű 

Béres-ajándékcsomagot sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2020. május 29.
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3
 Forte 3200 NE tabletta (60x) és egy Cseppben az élet című könyv. A nyeremény nem váltható 
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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 résztve-

vő 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 vonat-

kozásában 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: https://beres.hu/beres/adatvedelmi_tajekoztato/

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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ÚJ, LENYELÉST 
KÖNNYÍTŐ BEVONATTAL! 

A Porcerő FORTE filmtable�a lenyelést elősegítő 
bevona�al készül annak érdekében, hogy jelentősen 
csökkenthető legyen a table�ák letapadásának  
valószínűsége a garatban vagy a nyelőcsőben. 

AZ ÍZÜLETI 
PORCOK NORMÁL 
MŰKÖDÉSÉÉRT*

Béres Porcerő Fo�e filmtable�a  
komplex étrend-kiegészítő készítmény  
glükozamin-szulfá�al, kondroitin-szulfá�al,  
valamint C- és D3-vitaminnal.

utca 2-4 wwwberes hu
www.beresmozgas.huészséges életmódot.

*A C-vitamin hozzájárul a megfelelő kollagénképződéshez, ezen keresztül a porcok megfelelő működéséhez. A glükozamin-szulfát és 
a kondroitin-szulfát a porcszövet természetes alkotórészei. A D-vitamin hozzájárul az egészséges csontozat fennta�ásához, a kalcium  
és a foszfor normál felszívódásához és hasznosulásához, az egészséges izomfunkció fennta�ásához. 



CSÖKKENT STRESSZTŰRŐ KÉPESSÉG

SZÍVDOBOGÁSÉRZÉS

IZOMGÖRCS

FÁRADTSÁG

Magnéziumhiány

kezelésére és megelőzésére 

A legmagasabb magnéziumtartalom 
filmtablettánként*

BE
RM

G3
75

20
02

BM

A Magnézium Béres 375 mg+B6 filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer. 
Gyártja és forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4. I www.beres.hu

* A Magnézium Béres 375 mg + B6 filmtabletta a vény nélkül kapható gyógyszerek között adagolási egységenként a legmagasabb  
magnéziumtartalmú gyógyszer, amelynek a javasolt napi adagja 1 filmtabletta. (OGYÉI Gyógyszer-adatbázis, ATC: A12CC, 2020.01.03. dátum).

A csökkent stressztűrő képesség, fáradtság, izomgörcs, szívdobogásérzés tünetek együttes előfordulása magnéziumhiányra utalhat.

és megelőzésére

bb magnéziumtartalom

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, 

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT.
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