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Kedves Olvasóink!
V
égre többet süt a nap, hosszabbak a nappalok, jön a tavasz, a nyár, és végre
talán optimistábban tekinthetünk a jövőbe! Végre… mert nagyon elfáradtunk. Persze, igaz az is, hogy teher alatt nő a pálma, hogy a nehézség edzi a
lelket, a kiállás ad tartást, a helytállás megerősítést. Mert bár elfáradtunk, mégis mindannyian sokat erősödtünk is. A bizonytalanságok és aggodalmak mellett
muszáj volt előre nézni. Nehéz időszakon mentünk keresztül, a koronavírus-járvány sok szempontból megváltoztatta az életünket, de közben számtalan nagyon
fontos dolgot megtanultunk. Például, hogy hálásak legyünk azért, amink van, és
hogy óriási értéket jelentenek emberi kapcsolataink, a családunk, a barátaink,
ismerőseink, a munkatársaink. Rájöttünk, hogy mennyire törékeny az életünk,
és megtanultuk jobban tisztelni. És tanultunk módszereket, lehetőségeket, melyekkel egymást és önmagunkat is védhettük. Egészségtudatosabbakká váltunk,
mint korábban valaha. Mi, Béresek céljainkban, küldetésünkben a társaság
megalakulásától kezdve hirdetjük az egészségtudatosság fontosságát. Az
egészségtudatosság egyszerre jelent tudást és cselekvést. Tudom, hogy hatalmas érték az egészségem, és folyamatosan teszek is a megtartása érdekében.
Milyen jó lenne, ha mindezekről a jövőben sem feledkeznénk meg, és ez a pozitív
szemlélet napi életünk cselekvő részévé válna. Az, hogy mi magunk tudunk a
legtöbbet tenni az egészségünk védelméért, és hogy együtt mindig erősebbek
vagyunk, s az egymásért vállalt elköteleződés, az élet és egymás tisztelete, megbecsülése mindenkinek a hasznára válik. Ez a magazin ilyen dolgokról beszél.
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egészségünk

Vigyük magunkkal

a jót a jövőbe!

A mögöttünk álló tél minden
bizonnyal hosszúnak fog
számítani mindannyiunk
életében, de a vírusjárvány
miatti kihívásokat talán már
felkészültebben tudtuk fogadni,
és mára számos új, jó szokás is
beépült a mindennapjainkba.
Olyanok, melyek egyértelműen
pozitív hatással vannak
„jóllétünkre”, testi és lelki
egészségünkre, ezeket jó lenne
a későbbiekben is megtartani.
Mit vigyünk majd magunkkal a
pandémia utáni időszakra?

4 béres egészség

A járvány sokunkat ráébresztett
arra, hogy az egészségünk hatalmas érték, megőrzése mindennél fontosabb. Azt is megtanultuk, hogy mi magunk milyen
sokat tehetünk ezért. Moshatunk
kezet, fertőtleníthetjük a környezetünket, viselhetünk maszkot,
és erősíthetjük a szervezetünket,
sporttal, helyes táplálkozással,
immunerősítéssel. Megtanultuk,
mint a jó diák az iskolában, az
összefüggéseket: ha vigyázunk

magunkra, ha szervezetünk erős,
és immunrendszerünk is megfelelően teszi a dolgát, nagyobb esélyünk van, hogy kön�nyebben átvészeljük a nehezebb
időszakokat. „Általánosságban
azt figyelhettük meg, hogy a pandémia második hullámában már
sokkal tudatosabban viselkedtünk, megtanultuk, hogy strukturált napirendre és új szokásokra van szükségünk. Rájöttünk
arra, hogy egyszerű dolgok be-

Ráléptünk az új utakra

vezetésével lényegesen biztonságosabbá tehetjük az
életünket – mondja Faludi
Viktória tanácsadó szakpszichológus, krízisterapeuta és
sportkonzultáns. A tél persze önmagában is megnehezítette a dolgokat, hiszen rövidebbek
a
nappalok,
kevesebb a napsütéses órák
száma, ami egyébként is
kedvez a lehangolt állapotnak. Ilyenkor az emberek fokozottabban vágynak arra,
hogy együtt lehessenek.
Erre a járvány miatt ugyan
lényegesen kevesebb volt az
alkalom, de azért számos lehetőség kínálkozik, és azt
látjuk, hogy nagyon sokan ki
is használták. Rengetegen
találkoznak szeretteikkel,
barátaikkal a szabadban,
jobban odafigyelve a távolságtartásra és a higiéniára.
Speciális szabályokat alakítottak ki, amiben segített
mindaz, amit az első hullámban már megtanultak. A
szokások változását jól észleljük, ha körülnézünk a parkokban, a városszéli erdőkben. „Látványos, hogy a
túrautakon milyen sokakkal
találkozunk. Azok is gyalogolni kezdtek, akiknek ez
nem volt szokásuk, nincs a
túrázásban
gyakorlatuk.
Most ők is felkerekednek
egy-egy sétára, kirándulásra, hiszen így van lehetőségük mozogni, másokkal találkozni, beszélgetni. Jó
lenne, ha ez a szokás a járvány után is sokaknál megmaradna, hiszen rengeteg
előnye van” – mondja a pszichológus.

Rengetegen kezdtek rendszeres sétákba és kirándulásokba,
és sokan a nordic walking adta lehetőségeket fedezték fel,
ezzel is igyekezve pótolni az idei szezonból kimaradt síelést.
Ráadásul ez utóbbihoz utazni kell, és az évnek csak egy szűk
időszakában van rá lehetőség, míg a nordic walkinghoz elég
egy megfelelő lábbeli és mellé egy pár bot. Sokan épp a járvány miatt fedezték föl ezt a roppant egészséges, nagyobb
társasággal is végezhető testmozgást. Az elmúlt időszakban
kedveltebb lett a futás is, és sokan olyanok is kimerészkedtek
a szabadba, akik korábban csak az edzőtermek futópadjain
gyűjtötték a kilométereket. Ez is kifejezetten megmaradhatna, sokkal jobb, egészségesebb friss levegőn mozogni, akár
másokkal közösen is. Az ilyen jellegű sportok közvetlenül is
erősítenek, támogatják az immunrendszert, és további előnyük, hogy friss levegőt szívunk és a bőrünket – még ha kis
területen is – eléri a napfény. Ez segíti a D-vitamin képződését, ami az immunrendszer megfelelő működéséhez is hozzájárul.

Otthon is lehet edzeni

Sokan a szabadidős lehetőségek beszűkülése
miatt „hazavitték” a sportolás eszközeit, spinning kerékpárt béreltek, vagy szobabiciklit
vásároltak. Így rájöhettek arra, hogy ezeket a
sportokat nem csak a termek nyitvatartási
idejében űzhetik. „Néhány tevékenység alapjaiban változott meg, például egyes szolgáltatásokról kiderült, hogy online is kiválóan tudnak működni. Számos személyi edző kezdett
el ilyen módon órát tartani, és valószínűsíthető, hogy az ilyen típusú edzések a továbbiakban is elérhetőek maradnak” – mondja Faludi
Viktória. Ezekkel a lehetőségekkel a jövőben
azok is élhetnek majd, akik munkahelyi időbeosztásuk miatt csak nehezen, vagy egyáltalán
nem tudnának eljutni az edzőtermi órákra.
Az online edzések mindenhol felértékelődtek,
sokan rájöttek, hogy a gerinctornáról, törzsstabilizáló tornáról, pilátesről és jógáról akkor
sem kell lemondaniuk, ha otthonuk közelében
nincs ezekre módjuk. Vannak olyanok is, akik
a járvány miatt egészen új lehetőségeket fedeztek föl. A komfortzónából való ilyen jellegű
kimozdulás békeidőben is hasznos, jót tesz a
testnek és a léleknek is, másrészt egy új
sportág elsajátítása segíti az új helyzetek kezelését is.

Az vagy, amit megeszel

Nem lehet elégszer elmondani,
különösen a mindig rohanó világban fontos, hogy újra és újra
hangsúlyozzuk:
egészségünk
alapját a helyes táplálkozás adja.
Mit, mikor, mennyit? A vírusjárvány ebben is a segítségünkre volt,
a testmozgás mellett az emberek
a táplálkozásra is elkezdtek jobban figyelni. A rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztás a
napi rutin része lett, másrészről
felértékelődött a vitamin- és ásványianyag-tartalmú étrend-kiegészítők alkalmazása. Ez utóbbiak
jelentős segítséget jelentenek akkor, ha táplálkozásunk valamilyen
okból kifolyólag nem tudja teljes
mértékben biztosítani számunkra
mindazokat a tápanyagokat, amelyekre a szervezetünk megfelelő
működéséhez szükség van.
béres egészség
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egészségünk

Megtanultuk
tisztelni
az életet

A mögöttünk álló közel egy
év mindannyiunk számára
rendkívül nehéz volt, de a
nehézség a legfontosabb
dolgokra is megtanított
bennünket. Megtanultunk
hálásnak lenni azért, amink
van, és hogy milyen óriási
értéket jelentenek emberi
kapcsolataink, a családunk, a barátaink, ismerőseink, a munkatársaink.
Igen, megtanultuk tisztelni
az életet, és azt, hogy az
ember életében valóban a
legfontosabb a szeretet,
egymás kölcsönös megbecsülése, támogatása. Merthogy igen-igen nagy erő van
abban, hogy összetartozunk.

Nem vagyunk egyedül

Rengetegen szenvedünk attól, hogy a pandémia miatt erősen beszűkültek közösségi kapcsolataink, és ez bizony
egyáltalán nem tekinthető pozitívnak, mégis: bizonyos esetekben új utakat nyitott meg előttünk. Sokan észrevették,
hogy egy közelükben élő idős, beteg ember támogatásra
szorul, s szeretettel vállalkoztak például arra, hogy főtt
ételt, gyümölcsöt vigyenek neki. Sokan segítettek a szomszédjuknak, amikor tudták, nincs elérhető rokona, akire
számíthatna. A messzebb élő hozzátartozók, barátok a járvány alatt telefonon vagy online keresték szeretteiket – és
sokan gyakrabban tették ezt, mint békeidőben. Ezek a kapcsolatok emiatt megerősödhettek, felértékelődhettek. Nincsenek kevesen azok sem, akik most ébredtek rá arra, hogy
az online találkozásokra az idősebbek is nyitottak, és egyre
többen élnek az ilyen lehetőségekkel. Mivel a járvány idején
sok dolog átköltözött az online térbe, rengeteg programot,
workshopot és tanfolyamot lehetett ajánlani a korosabb rokonoknak is. Ezeket mind lehet folytatni, legyen az akár kézműves foglalkozás, akár nyelvtanulás.
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Másokra is tudunk vigyázni

Nemcsak magunkért vagyunk felelősek, másokra is
vigyáznunk kell, és most alaposan megtanultunk sok
olyan módszert, amit hatékonyan alkalmazhatunk a
vészhelyzet után is. Ezután is figyeljünk majd arra,
hogy társaságba csak egészségesen menjünk, barátainkat csak egészségesen látogassuk, prüszkölve és
szipogva ne menjünk át a szülőkhöz, nagyszülőkhöz.
Ne felejtsük el azt se, hogy általánosságban is jobban
figyeljünk a higiéniára. A távolságtartás, a maszkviselés, a kézfertőtlenítés hatékonyságát egyértelműen
jelzi az, hogy az idei influenzaszezon lényegében elmaradt, és sokkal kevesebben szenvedtek a szokásos
légúti fertőzésekben is. Ha a higiéniai szabályok betartására a jövőben is figyelünk, betegen pedig inkább
otthon maradunk, biztos, hogy a megbetegedéseket is
könnyebben korlátok közé szoríthatjuk. A pandémia
miatt ráébredhetünk az oltások fontosságára is. Jó
jel, hogy tavaly az influenza elleni védőoltást szép
számmal kérték olyanok is, akik korábban ezt nem
tartották fontosnak.

Otthon vagy az irodában

Tudatosabbak lettünk

Az elmúlt hónapokban sokakban
igény ébredt az iránt, hogy utánaolvasson az egészségmegőrzés mikéntjének, lehetőségeinek. „Erre tipikus példa a magas vérnyomás.
Lépten-nyomon azt hallottuk, hogy a
szív- és érrendszeri betegeknél a
koronavírus-fertőzés komoly rizikót
jelent. Emiatt sokan, akik korábban
legyintettek a magas vérnyomásra,
elkezdték azt ténylegesen kezeltetni, megfelelő diétát alkalmaztak és
odafigyeltek a mozgásra. Az érintettek próbálkoztak a stresszkezeléssel is” – emeli ki a pszichológus. Hasonló a helyzet a cukorbetegséggel,
aminél szintén egyértelművé vált,
hogy elhanyagolása komoly következményekkel jár. Esendőbbé teszi
az embereket a betegségekkel
szemben.
A legtöbben most döbbentek rá
arra, hogy immunrendszerünk
mennyire fontos az egészségünk
megőrzésében, és mennyire fontos
támogatni a megfelelő működését.
Talán most látszott igazán, hogy
mennyire örökérvényű id. dr. Béres
József híres mondása: „Csak azt
tudnám minél többekkel megértetni, hogy sokkal könnyebb az egészségünket megvédeni, mint betegségből felépülni.” Fölértékelődött a
prevenció, magyarán az, hogy a krónikus betegségek megelőzését
egészséges életmóddal, helyes táplálkozással segítsük, továbbá rendszeresen járjunk szűrővizsgálatokra is, hogy a lehető leghamarabb
észrevehessük, ha problémánk
adódik.

Noha rendszerint kényszerből, de széles körben elterjedtté vált az otthoni
munkavégzés, a „home office”, a tapasztalatok pedig többnyire pozitívak. „Sok
esetben bizonyságot nyert, hogy nem feltétlenül szükséges szoros kontroll
ahhoz, hogy a munka gördülékenyen menjen, és vannak olyan munkatársak,
akik otthonról hatékonyabban dolgoznak. A cégeknél kiszűrődtek a fölösleges
értekezletek, sokkal koncentráltabbak lettek a folyamatok” – mondja Faludi
Viktória. Persze számos nehézséggel is jár, amikor a munkatársak nem tudnak közvetlenül találkozni, a pillanatok alatt letudható információcserék helyett gyakran sok telefonra van szükség, hiányoznak a kontaktusok, de bizonyos, hogy a járvány segített átgondolni, hogy a jövőben mikor célszerű az
otthoni munka, mind a munkavállaló, mind a munkáltató szempontját tekintve.
Nagy változás, hogy ott, ahol nem tudtak átállni a „home office” rendszerre, a
járvány óta komolyabban veszik a betegségmegelőzésre vonatkozó szabályokat, és a munkatársak betegen, de már egy enyhe náthával sem mennek be a
munkahelyre dolgozni – maszkban sem. Vagy ha mégis megesne, egy arra
felelős munkatárs tanácsolja haza a kollégát a többiek védelme érdekében.
Ha az ilyen jellegű óvintézkedések ezután is velünk maradnak, a szezonális
fertőzések kivédése tekintetében óriási lépést teszünk előre.

Látogasson el az Év Honlapja 2020 pályázaton
Márkasite kategóriában különdíjjal elismert,
megújult beres.hu oldalra, ahol nemcsak a kiváló
Béres termékeket fedezheti fel, az egészségmegőrzés témájában is sok hasznos és edukatív tartalmat olvashat. www.beres.hu

Velünk maradnak?

Nagy kérdés, hogy azok az új szokások, felismeréseink,
amelyek előnyünkre váltak, amelyek építettek bennünket, a jövőben is megmaradnak-e. Jó lenne! Olyan egyszerű és nagyszerű, egyértelmű és szükséges, amit
megtanultunk! Többet kell figyelnünk magunkra és másokra: mozogjunk minél többet, táplálkozzunk változatosan, odafigyelően, támogassuk minden módon immunrendszerünket, hogy az megvédhessen minket a
környezetünk kihívásaitól. Maradjunk egészségtudatosak, vagyis tudatosan vigyázzunk egészségünkre, és a
magunké mellett ugyanúgy óvjuk a másokét is. És segítsük, támogassuk, becsüljük meg egymást!
Az elmúlt hónapok kihívásai sok fontos dologra megtanítottak bennünket. Elsősorban arra, hogy az életünk
rendkívül törékeny és vigyáznunk kell rá. Az élet tisztelete, szeretete motiváljon bennünket arra, hogy a megtanult jókat maradandó szokássá erősítsük, és a mindennapjaink részévé emeljük!
béres egészség
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Értékeink

Az élet szobrásza
Búza Barna decemberben lett volna
110 éves, és már tíz esztendeje, hogy nincs
köztünk. A dupla jubileum elismerést szült:
2021-et Búza Barna emlékévnek nyilvánította
a Falvak Kultúrájáért Alapítvány. Három
jó barátja mesél a szobrászművészről.
Kivételes, küzdelmekkel és örömökkel
teli élete a teljes XX. századot átívelte.
Édesapja, aki nagybányai festő volt,
gyermekkorában megmondta: „Benned művészvér kering.” Igaza lett,
érettségi előtt, korkedvezménnyel,
Klebersberg Kunó kultuszminiszter engedélyével vették fel a Képzőművészeti
Főiskolára. A rendkívül tehetséges ifjú
már tanulmányai alatt díjak sorát nyerte el, a diploma után mesteriskolába
került, majd Rómába kapott ösztöndíjat a híres Collegium Hungaricumba.
Komoly megrendelések, gyorsan növekvő hírnév, szép sikerek – reményteli életkezdés. Pályafutása azonban
majdnem derékba tört, miután munkaszolgálatra hívták. A hatszáz bevonulóból negyvenketten tértek haza. A háború utáni szegénységből nehezen tudott
kilábalni. Első munkája a budavári Mátyás templom előtti Szentháromság
szobor rekonstruálása volt. Végül a
Százados úti Művésztelep egyik meghatározó alakja lett. Az országban több
mint hatvan köztéri szobra áll, köztük
Budapest szívében Kálvin Jánosé. Alkotásai tekintélyes részét az egyházművészeti témák tették ki, ennek elismeréseként XI. Pius pápa magánkihallgatáson áldotta meg, VI. Pál pedig a
Vatikán Kitüntető érmét adományozta
neki. Feleségével, Marikával – ahogy ő
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emlegette – a világ legszebb házasságát tudhatta magáénak. Ötvennégy
évet éltek együtt boldogságban. Élete
tele volt örömökkel, de tele fájdalmakkal is. Nehéz keresztjei ellenére egész
életében derűt sugárzó ember volt,
akire mindenki szeretettel emlékszik
vissza.

A jó hazafi

Buczkó Imrét évtizedeken át tartó barátság fűzte Búza Barnához, amire a
festőművész szakmailag és emberileg
egyaránt büszke.
„Nem csak tehetséges, hanem különleges művész is volt. Munkái széles
skálát öleltek fel, a szobroktól, a síremlékeken és a kisplasztikákon át az
érmekig. Úgy elevenítette meg a múltat, a hagyományokat, hogy a végeredmény épp annyira lett klasszikus, mint
modern. Meghökkentésre sohasem
törekedett, tradicionális szépséggel
ruházta fel a friss szellemiséget. Alkotásaiból a jó hazafiság fűszerét pedig
sohasem felejtette ki. Mégis, minden
művészi nagysága ellenére Barna bácsi a szó legnemesebb értelmében egy
végtelenül egyszerű ember volt. Mindenkit szeretett, mindenkin segített,
jósága nem ismert határokat. Nem volt
műhelytitka, szívesen megosztotta tudását.

Sok közös volt bennünk, kevesen
tudják róla, de a technikában is járatos
volt. Az autójába már akkor saját tervezésű hajtószíj-feszítőrendszert épített be, amikor a japánok azt még fel
sem találták. Karizmatikus jelenség
volt, ami az erős fizikumában is megmutatkozott. Az utolsó pillanatig segéd nélkül dolgozott, a méretes alkotásain is.”

Búza Barna
Kálvin Jánost ábrázoló
2,5 méteres bronzszobra Budapesten

A kultúra lovagja

Bár életében több elismerésben részesült – 2008-ban a Magyar Köztársasági
Érdemrend tisztikeresztjét is megkapta –, arra nagyon büszke volt, hogy ő
érdemelte ki elsőként a Kultúra Lovagja címet, mely a kultúrában lovagiasan,
huzamos időn át tevékenykedőket ismeri el. Megálmodója, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnöke, Nick Ferenc
a mai napig mély tisztelettel gondol a
szobrászművészre.
„Búza Barna atyai jó barátom volt,
és mivel elveszítettem a szüleimet,
hatalmas űrt pótolt az életemben.
Régi történet a mienk… Katonatiszt
voltam, egy falusi gyerek, aki eljutott a
Honvéd Vezérkar Tudományszervezési Osztályáig, és a Művészetbarátok
Egyesületében találta meg a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét.
Ebben szerepe volt az ott előadó művészeknek is. Közülük tűnt ki az elnök,
Búza Barna. Nemcsak a magasságával, hanem nyugalmas, szeretetteljes
nagypapáságával. Fafaragó társaimmal sűrűn jártunk hozzá, hogy hosszú
beszélgetések mellett véleményezze
munkánkat. Rosszat soha nem mondott, viszont végtelenül kedvesen mindig a helyes útra terelt. Még életében
elneveztük Búza Barna Famíves Műhelynek alkotó terünket az Aranyosszigeten. Nekem adta több régi szerszámát, köztük azt a kis bunkót, amivel
évtizedeken át ütötte a vésőit. Bevallom, ha valami különlegesebbet, finomabbat szeretnék készíteni, előveBéres József szobra
a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeumban látható

„Életemnek sokféle üzenete lehet,
talán a legfontosabb, amit kedves
apai nagyapám tanított meg nekem. Akár a keljfeljancsi… Nincs
olyan drámai helyzet az életben,
amiből talpra ne lehetne állni. Ez a
kis játékfigura legyen neked az
örök jel: történhet veled bármi, te
is képes leszel mindenből talpra
állni. Mert mindenből van kiút” –
mondta Búza Barna.

szem és azzal dolgozom. Ilyenkor
mindig úgy érzem, Barna bácsi ott van
velem.”

Barátból családtag

Béres József az édesapjától, a Béres
csepp megalkotójától örökölte Búza
Barnával való barátságát, majd adta
tovább gyermekeinek is. Három generációt ölelt át tehát ez a különösen szeretetteli kapcsolat. Nemcsak egy igazi
rokonsággal ért fel, de túl is szárnyalta
azt.
„Hogyan találkoztak először az édesapámmal? Egy közös ismerősük,
Makay László, a Kisvárdai Múzeum
igazgatója mutatta be őket egymásnak.
Az ebéd során Barna bátyám elmesél-

te, hogy náluk a családban minden férfi hetvenéves kora körül hal meg. Mivel
ő akkor már elmúlt hetvennégy is, úgy
érezte, rajta a sor.
Erre édesapám elővett két üvegcsét a
zsebéből, és az asztalra tette. Azt
mondta neki: „Dehogy fogsz te meghalni! Csak szedd ezeket a cseppeket,
és meglátod, hogy megerősödsz.” Attól
a naptól kezdve Barna bátyám rendszeresen szedte a Béres cseppet, a találkozásból pedig örök barátság
szövődött. Mindig azt mondogatta, a
Béres csepp a hosszú élet titka. Jóska
bácsinak hívta édesapámat, pedig pont
tíz évvel volt nála öregebb. De azt mondogatta, a tudás tiszteletet parancsol.
Barna bátyámban közel százévesen
is olyan életerő és tettvágy lakozott,
melynek mindenki a csodájára járt.
Egyszerűen jó volt a közelében lenni,
érezni a kisugárzását, hallgatni a kalandos történeteit. Mert minden művének megvolt a maga meséje. Így volt ez
az édesapámról készült alkotásokkal
is. Először egy emlékplaketthez ült
modellt, de eközben is csak beszélgettek. Rengeteg közös témájuk volt, hiszen mindketten annyi mindent átéltek.
Édesapám nem bírt nyugton maradni,
miközben magyarázott, mindig felé
fordult. Végül egy pöttyöt kellett neki a
falra rajzolni, hogy arra szegezze a tekintetét. Nagy örömmel tölt el, hogy
Barna bátyám készítette el édesapám
mellszobrát a 80. születésnapjára,
mely a Béres Székházban lett felállítva,
és ma már a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban is megtekinthető.”

Méltó emlék
A 100. születésnapjára tervezték, de sajnos
nem élhette meg. Halála után, 2011-ben jelent meg Béres Klára és Béres Melinda „Az
üstökös csillagot hozott – Történetek Búza
Barna szobrászművész életéből” című könyve, melyet még maga a művész lektorált.
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Életünk alapja
az immunrendszer
megfelelő működése

Az immunrendszer elemei:

Antitestek

Az emberi szervezet csodálatos egységként működik. Nehezen felfogható,

Nyirokrendszer

hogy milyen teremtő erő hozta létre ezt a bonyolultságával együtt is lenyűgöző alkotást.

Komplementrendszer

Csontvelő

Fehérvérsejtek

Csecsemőmirigy

Lép

Az életünk, az egészségünk egy valóságos csoda.
Hogy mekkora csoda, azt akkor érezzük igazán, amikor elveszítjük, amikor
betegek vagyunk. Az egészség nem
más, mint egy finoman hangolt egyensúlyi állapot a biokémia és a fizika törvényeinek kérlelhetetlen világában. A
szervezetünkben zajló, az életet biztosító molekuláris kölcsönhatások nagyon szigorú kémiai és fizikai rend szerint működnek. Ennek a szigorú belső
rendnek az alapja az állandóság: például állandó testhőmérséklet, állandó
víztartalom, sav-bázis egyensúly és a
sor még folytatható. Ez az állandóság
biztosítja szervezetünk sejtjei számára
az optimális működésükhöz, az egészséges élettani folyamatokhoz szükséges feltételeket. Persze a testünk hőmérséklete, a szervezetünk víztartalma és a többi paraméter egészséges állapotban is változhatnak, azonban csak igen szűk sávban. A szervezetünkben működő rendszerek egymással rendkívül komplexen, mégis
finoman összehangoltan „küzdenek”
azért, hogy egészségesek maradjunk.
Hiába változnak folyamatosan a külső
tényezők, a belső rend, a szervezet állandósága fennmarad. Ezt nevezzük
homeosztázisnak.
Belső rendünk, egyensúlyunk fenntartását idegrendszerünk, hormonrendszerünk és immunrendszerünk
mechanizmusai biztosítják. Ezek segí-
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tenek abban, hogy a különböző, elsősorban a külvilágból érkező behatások ellenére a szervezetünk önálló
működése ne szenvedjen kárt. E biológiai „triumvirátus” részeként az immunrendszer felismeri, azonosítja a
kártékony idegen molekulákat, sejteket és egyéb organizmusokat (például vírusokat, de a gazdaszervezetben
óhatatlanul képződő kóros sejteket
is), elkülöníti a szervezet saját anyagait a külvilágból származó nem saját
anyagoktól, és amennyiben veszélyt
észlel, akkor egy összehangolt immunválasz keretében megsemmisíti,
eltávolítja az oda nem való elemeket.
Az immunválasz egyfajta hadjáratnak tekinthető, ami akkor sikeres, ha
a veszélyeztető külső (például fertőző
mikrobák) és belső (pl. kóros sejtek)
tényezőket úgy sikerül kiküszöbölni,
hogy közben a szervezetben nem jön
létre élettanilag jelentős egyensúlyeltolódás. Magyarán, ha nem lép fel
betegség. Immunválaszunk részben
velünk született öröklött, részben az
életünk során megszerzett sajátosságokat mutat. A károsító tényezőkre
rendkívül érzékenyen reagáló immunválasz felismerő, szabályozó valamint végrehajtó szakaszokból áll és
memóriával rendelkezik, „emlékezik” a már egyszer felismert „ellenségre”.

Immunrendszerünk tehát
egy dinamikusan változó
védvonal. Testünk
immunválaszra alkalmas sejtjei szétszórtan
találhatók a vérben,
a nyirokban és máshol,
például a csontvelőben,
a csecsemőmirigyben,
a lépben, a mandulákban,
a bélcsatorna
nyálkahártyájához
kötve vagy a bőrben.
Ez bizony nagyon jó, hogy így van, hiszen
bárhol és bármikor „támadhat az ellenség”, amire szervezetünknek késedelem
nélkül reagálnia kell. Az immunválaszban
az immunrendszer sejtes elemein kívül a
sejtek közötti kommunikációt szabályozó
molekulák (az úgynevezett citokinek), a
komplementrendszerként ismert enzimek
és az egyes immunsejtek által termelt ellenanyagok (antitestek, más néven immunglobulinok) is részt vesznek.
Egy egészséges, 70 kg testtömegű ember naponta mintegy három gramm ellenanyagot termel. Ennek a mennyiségnek mintegy kétharmada a légzőrendszer,
a tápcsatorna, a húgy- és nemi utak nyálkahártyájának felszínén található, tehát
azokon a helyeken, ahol nagy a kórokozók
felbukkanásának valószínűsége.

Immunrendszerünk működésében
és rendkívül összetett szabályozásában fontos szerepet játszanak a nyomelemek (más néven mikroelemek).
Noha ezek az anyagok szervezetünkben csak igen csekély mennyiségben
vannak jelen, de létfontosságúak,
azaz nélkülük nincs élet. A testünkben nem képződnek, ezért oda kizárólag csak „kívülről”, a táplálékkal juthatnak be. Megemlíthető például a
cink, amely több száz enzim alkotórésze és szükséges az immunrendszer
megfelelő működésének fenntartásához, vagy a réz és a mangán, amelyek
szintén részt vesznek az immunrendszer működésében, illetve a szelén,
amely hozzájárul az immunrendszer
megfelelő
szabályozásához.
Az

egészséges szervezet ezeket az életfontosságú elemeket valóban csak
nyomokban tartalmazza, és egymáshoz viszonyított arányuk meghatározott. Egy 70 kg testtömegű egészséges
ember szervezetében hozzávetőlegesen 2,5 gramm cink, 0,1 gramm réz, illetve 0,01 gramm mangán és szelén
található.
Dr. Béres József kutatásai során jutott arra a korát megelőző felfedezésre, hogy a leromló talajban és ezzel
összefüggésben a növényekben, majd
az állati termékekben a kívánatosnál
alacsonyabb a nyomelemtartalom, és
az elsők között gondolt arra, hogy ez a
hiány a táplálkozási láncon keresztül
felboríthatja az emberi szervezet érzékeny belső egyensúlyát. Nem tévedett:

jóval később az Országos Táplálkozás
és Tápláltsági Állapot Vizsgálat eredményei kimutatták, hogy felnőtt nők
esetében a vizsgált mikroelemek táplálkozási bevitele nem érte el az ajánlott mennyiséget, de a felnőtt férfiak
20 százalékának is alacsony a cinkbevitele, illetve 81 százalékuk mangánból
sem fogyaszt elegendőt.
Ma már tudjuk, hogy a nyomelemhiány kedvezőtlenül befolyásolja immunrendszerünk működését is. A
nyomelemhiány megelőzésére, vagy a
hiányos táplálkozás következményeinek kezelésére irányuló megfelelő
nyomelempótlás támogatja az immunrendszer működését, a szervezet betegségekkel szembeni ellenálló képességét.

■ A Béres ajánlja

Béres Csepp Forte, az eddigi legerősebb
Béres Csepp!

Egészségpénztári
számlára is!

A Béres Csepp Forte belsőleges oldatos cseppek emelt mennyiségű cinket és vasat tartalmaz
a Béres Csepp, a Béres Csepp Extra és a Béres Csepp Plusz készítményekhez képest.
Nyomelemhiány megelőzésére, 40 kg testsúly felett napi 2 X 20 csepp fogyasztása ajánlott.

Ne feledje: reggel 20 csepp, este 20 csepp!
Vény nélkül kapható roboráló gyógyszer.

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

béres egészség
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Értékeink

Béres jelenti

Az összetartozás jegyében

Letették az új gyártórészleg alapkövét

A Béres Gyógyszergyár Zrt. eddigi legnagyobb beruházásával tovább épül a vállalat szolnoki gyára. A beruházás a
Pénzügyminisztérium Nagyvállalati Beruházási Támogatási
Programjának köszönhetően 3,04 milliárd forintos vissza
nem térítendő állami támogatással történik. A 6,7 milliárd
forint összértékű fejlesztéssel új gyártóüzem építés, raktárbővítés, termelő- és laboratóriumi eszközök beszerzése is
megvalósul. Az új épület alapkövét 2020 októberében Varga
Mihály pénzügyminiszter és dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár elnöke helyezték el.

2020 Egészséghősei

A HáziPatika.com negyedik alkalommal hirdette meg Egészséghősök pályázatát, melynek a kezdetektől fő támogatója a Béres.
A nyolc díjazott közül dr. Béres
József az egészségügyi dolgozóknak segítséget nyújtó Tankórterem közösségi oldal megálmodójának, dr. Pápai Tibornak adta át a
szakmai kategória COVID-díját.

Emlékkonferencia
id. dr. Béres József tiszteletére
A Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézete, a Magyar Földrajzi Társaság Nyírségi Osztálya és az MTA Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság Történeti
Földrajzi Albizottsága a 36. Nyírségi Földrajzi
Napok keretében emlékezett meg a 100 éve
született Béres Józsefről, akinek tiszteletére
2020. november 11–12-én emlékkonferenciát
rendeztek a Nyíregyházi Egyetemen.

Genius Loci díjat nyert
a Béres

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által alapított Genius Loci díjjal azokat a vállalatokat
ismerik el, akik az oktatás és tehetséggondozás támogatásában kiemelkedő szerepet töltenek be. A
rangos elismerést 2020 novemberében dr. Béres József, a Béres
Gyógyszergyár elnöke vehette át.

A mögöttünk álló esztendő komoly megpróbáltatást jelentett és az egészségünkért érzett aggódás
mindenkit elért. Az egyetlen jó válasz, amit a kihívásra adni lehetett: megtalálni a létező leghatékonyabb
cselekvési módokat, és megtenni mindent, ami erőnkből, tudásunkból, lehetőségeinkből telik.
Sokan helytálltak. Ez volt a
támasz és ez volt az erő,
amibe mindannyian belekapaszkodhattunk. A Béres a
mostani nehéz időszakban
még odafigyelőbben tette a
dolgát és joggal büszke arra,
hogy úgy összegezhetnek:
nagyon sokakkal tudtak jót
tenni. Csupán a termékadományukat nézve: több mint
kétszer annyi Béres Cseppet
adományoztak, mint amit az
elmúlt évek során szoktak.

223 000 üveg,
376 millió forint
értékű Béres Cseppel
segítettek
azoknak, akiknek a leginkább szükségük
volt rá. A járvány elején az idős embereket,
majd az egészségügyi intézmények dolgozóit támogatták, akik fáradhatatlanul küzdöttek a betegek életéért. Ősszel a pedagógusok jelentős köre részesült adományukból,
2021 elején ismét a nagy karitatív szerveze-

tek együttműködésével több tízezernyi
rászorulóhoz jutott a cseppekből, határon innen és túlra is. A rák elleni küzdelem világnapjához kötődően a daganatos betegeket, legutóbb pedig a
nyugdíjasokat támogatták termékadománnyal. Anyagi értelemben is igen jelentős mértékű adományról szólhatunk
tehát, ám a legnagyobb érték, hogy sok
ezernyi embernek tudtak testi és lelki
egészségükhöz hozzájárulni. Mert,
ahogy a Béres mostanában oly sokszor
üzeni: nagy erő van abban, hogy nem
vagy egyedül és összetartozunk.

Újabb könyvek
a legendás
feltalálóról

Id. dr. Béres József példaadó
személyisége és kiemelkedő
munkássága számos tudóst
és művészt foglalkoztat a
mai napig is. W. Barna Erika,
nemzetközi hírű grafológus
A lélek immuncseppjei –
Sorserők címmel Béres Józsefről és Gáspár Lászlóról írt
izgalmas személyiségrajzot,
melyben kézírásukat elemzi.
Kaiser László Erkölcs és teljesítmény című kötetében a
feltalálónak Németh Lászlóval együtt állít emléket.

Béres-díj a Magyar Kultúra Napja
alkalmából

A „Béres-díj Szolnok Kultúrájáért” kitüntetést 2021. január
22-én a város kulturális és művészeti életének évtizedek óta
meghatározó alakja, Munkácsyné Danyi Zsuzsanna vehette át.
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Koszorúzással emlékeztek
névadójukra

A Béres József TIT Kisvárdai Egyesületének tagsága nevében Szivák Gábor, az egyesület elnöke és Marczinkó István,
az egyesület igazgatója névadójuk 101. születésnapján
megkoszorúzta a város egykori lakójának, a Béres Csepp
legendás megalkotójának a könyvtár falán elhelyezett emléktábláját. A 2021 februárjában megtartott ünnepséget
megtisztelte dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő és
Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere is.

Adomány a pedagógusoknak
Dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár
elnöke 81 720 üveg Béres Cseppet ad át
Hajnal Gabriellának, a Klebelsberg Központ
elnökének. (2020. október 29.)

Adomány a daganatos
betegeknek
Béres Klára, a Béres Alapítvány
elnöke prof. dr. Kiss Istvánnak,
A rák ellen, az emberért,
a holnapért! Alapítvány elnökének
átadja az adományt. A 4 legnagyobb, daganatos betegeket segítő
szervezeteknek adományozott
termékadomány összmennyisége
21 ezer üveg. (2021. február 4.)

Villámsegítség: páratlan négyes összefogás
a covidos betegekért
A Béres, a Hungaropharma, a Richter és az Egis gyógyszergyárak összefogásával
négy nap alatt a Budai Irgalmasrendi Kórház rendelkezésére állt
egy hordozható ultrahangos készülék, mely a Covid-betegek ellátásában
jelent hatalmas segítséget. (2020. november)

Adomány a rászorulóknak
A kép előterében dr. Béres József,
a Béres Gyógyszergyár elnöke és Ft. Écsy Gábor,
a Katolikus Karitász igazgatója. (2021. január 27.)

Adomány az egészségügyi dolgozóknak
A Béres az elmúlt egy évben több tízezer üveg Béres
Cseppel támogatta a frontvonalban dolgozó orvosokat,
ápolókat és a kórházakat.
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Innováció
a sebápolásban
Végre kimozdulhatunk otthonról, irány a jó levegő, elő a futócipőkkel, a túrabakancsokkal,
a biciklikkel! De jó újra a szabadban lenni! Jó bizony, de vigyáznunk is kell!
Ilyenkor nagyobb eséllyel történnek balesetek, ezért érdemes előre felkészülni
a kisebb-nagyobb sérülések ellátására. Milyen útipatikát érdemes összeállítani,
és mire kell figyelni a sebtisztítás, sebápolás során?
Otthon, a négy fal között is történhetnek sebesülések: ki ne vágta
volna már meg a kezét a konyhai
munka során, vagy szerzett horzsolásokat a pincében vagy a padláson, miközben régi kincsek után
kutatott? A kerti munkák sem veszélytelenek, pillanatok alatt ös�szeszedhet egy sérülést az, aki
ilyesmire adja a fejét. És persze
rejthet rizikót a grillezés vagy a
bográcsozás is, hiszen könnyen
megégethetjük, leforrázhatjuk magunkat. Ilyen helyzetekben valódi
segítséget jelent, ha rendelkezésünkre áll egy elsősegélykészlet,

és van otthon megfelelő sebtisztító, sebápoló készítmény, amit
gyorsan elő lehet venni. Kirándulásokra mindenképpen ilyen útipatikával felszerelten érdemes elindulni.

Miért fontos
a tisztítás?

A sérülések után az első és legfontosabb feladat a sebek tisztítása.
Ez a megfelelő gyógyulás érdekében elengedhetetlen. Határozottan
veszélyes, ha a vágásokat vagy
horzsolásokat egyszerűen csak
leragasztjuk, nem törődve azzal,

Elsősegély 1x1

A kisebb sebek ellátására akkor is figyelni kell, ha orvosi beavatkozásra nincs szükség. Első lépés a sérült bőrfelületek megtisztítása. A korszerű sebtisztító készítményekkel történő öblítés nagyon fontos, mert a sebben nem maradhatnak szennyeződések és szövetmaradványok. Ha bármilyen szilánk, kavicsmaradvány vagy apró
szennyeződés látszik benne, akkor azt fertőtlenített csipesszel vagy egy steril gézlappal óvatosan el kell távolítani. Ha a seb és annak környéke tiszta, gézzel vagy ragtapasszal be lehet takarni. Mindig figyelni kell arra, hogy a fedés steril legyen, a kötszert frissen bontsuk ki. Az enyhe égési sérülések ellátása annyiban más, hogy
ilyenkor az égett testfelületre hideg vizet kell folyatni legalább 15 percig. A köztudatban néha tévesen élnek bizonyos házi praktikák, például a tejföllel történő bekenés,
de ezt tilos ilyenkor alkalmazni, mert fertőzéshez vezethet. Ha az égési sérülés nagyobb, vagy fölhólyagzik, akkor a gyors elsősegélynyújtás után orvoshoz kell fordulni. Ez azért fontos, mert a másodfokú égésnél szükség lehet a hólyag megnyitására,
ami csak steril körülmények között, szakember által történhet.
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hogy felületük esetleg piszkos,
szennyezett maradt.
A fertőzéseket meg kell előzni! Ezért
fontos, hogy a sebet először mindig
rendesen megtisztítsuk és erre ma
már számos lehetőség áll a rendelkezésünkre, segítségünkre. Célszerű figyelni arra, hogy korszerű sebtisztító készítményt használjunk,
ami olyan összetevőket tartalmaz,
amely segítheti a seb gyógyulását,
biztosíthatja a megfelelő környezetet
a hámosodáshoz, ugyanakkor biztonságosan alkalmazható, és nem
utolsósorban használata egyszerű
és kényelmes is.
A hipoklórossav régóta ismert, természetben is előforduló anyag,
nem testidegen, a szervezetünkben
is képződik. Dermatológiailag tesz-

telt vizes oldata kiválóan alkalmazható a sebek ápolására, a hegszövet eltávolítására, a fertőzések
megelőzésére. Hasonlóan jó horzsolásoknál és zúzódásoknál, vágások, kisebb égési, forrázási sérülések után is. Modern, spray
kiszerelésben is hozzáférhető, ami
különösen azért jó, mert néhány
fújással a sebek egyszerűen tisztíthatók, könnyen „öblíthetők”, a
későbbiekben – szükség esetén –
nedvesíthetők is.
A sebápolás gyakorlata szerencsére ma már széles körben elfogadott. Vannak jól bevált szerek, de
itt is van új a nap alatt. A sebek
megtisztítására és ápolására a korábban használt jódos termékek
helyett jód- és alkoholmentes

készítmények is a rendelkezésünkre állnak, és a hagyományos
géz lecserélésére is találunk jóval
innovatívabb, a seb típusának
megfelelő kötszereket.

Elkerülni a bajokat

A legtöbb sérülésnél többnyire
elegendő egy gondos „házi ellátás”, a tisztítás után általában elég,
ha a sebre steril kötést helyezünk,

Hogyan hat a sebápoló?

A korszerű sebápoló készítmény elsődleges hatása a seb környezetének módosítása azáltal, hogy mechanikus úton eltávolítja azokat az idegen testeket, amelyek irritációt és fertőzést okozhatnak. Egyúttal segíti az olyan környezet megteremtését,
amely a nedvesség, a páratartalom, az oxigén és a pH tekintetében egyaránt optimális, így a seb gyógyulási feltételei kedvezőbbek lehetnek. A jó sebápoló tehát kettős
támogatást nyújt, egyrészt megelőzi a fertőzéseket, másrészt elősegíti a sebgyógyulási folyamatot.
Egy korszerű sebápoló nem tartalmaz alkoholt, a születéstől kezdve minden korosztály alkalmazhatja. Szintén fontos és praktikus, hogy nem hagy foltot sem a bőrön,
sem a ruhán. Leöblíteni sem kell, hipoallergén és jódmentes. Az ideális sebtisztító
rendszeres alkalmazásával a gyógyulás során megelőzhetők a sebfertőzések.

béres egészség
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és a következő napokban nyomon követjük a gyógyulását,
és szükség szerint ápoljuk is a
bőrt. Viszont, ha a sérülés komolyabb, ajánlott orvoshoz
fordulni. Ilyen például az, amikor a vérzés viszonylag erős,
elállítani pedig akkor sem tudjuk, ha a sebre gézzel vagy
tiszta törölközővel nyomást
gyakorlunk. Szakemberhez
kell fordulni akkor is, ha a sebbe idegen anyagok – például
üvegszilánkok – kerülnek,
vagy amikor a seb körüli bőr
érzéketlenné válik. Komolyan
kell venni az állati harapást is:
azzal olyan esetekben is orvoshoz kell fordulni, ha amúgy
a sérülés nem nagy, és házilag is el lehetne látni. Az egyszerű baleseteknél erről nincs
szó, olyankor elég a szokásos
tisztítás, majd a seb ápolása.
A gondozáshoz szintén használhatók azok a sebápolók,
amelyek segítik a bőrfelszín nedvesítését, és meggátolják, hogy a sérülés felületén
biofilm képződjön, amely lassítaná
a
sebgyógyulást.
A megfelelő készítmény a sérült bőrt nem irritálja, ami
szintén nagy előny. Az ilyen
készítményekkel nem csak a
sebet lehet ellátni, hanem
akár a kötszert is lehet velük
nedvesíteni. Ez különösen ak-

életünk

Kicsit vitamin, kicsit hormon:

fókuszban a D-vitamin

A leggyakoribb sérüléstípusok

Sokféle típusú sérülés van, és jó tudni, mi köztük a különbség! A metszett sebek felszínén roncsolódás nem látható, de ez a sebtípus jellemzően erősen vérzik. A vágott sebek szélei a metszettel ellentétben egyenetlenek, a szövetek roncsolódnak. Igen gyakori sérülés még a horzsolás. A gyerekek futkározás közben sokszor elesnek, játék
közben, sportoláskor is gyakran éri az embert apróbb sportbaleset. Ezek ugyan kön�nyebb sérülések, mégis kellő odafigyelést igényelnek.
A zúzott sebek is sebek, melyek ugyan nem feltétlenül véreznek, ám ezekkel is törődni
kell. Főzéskor, grillezéskor jellemzően elsőfokú égés történik, ennél a bőr legfelső
rétegét éri károsodás, vörössé válik, feszes és sima lesz, és sajnos fájhat is.

kor hasznos, ha a seb beszárad,
és szükségessé válik a kötszer
fellazítása. A seb kötésének

cseréjekor így kevésbé találkozhatunk fájdalommal és felszakadó varral.

■ A Béres ajánlja

Elsősegély a sebápolásban
Az új Béres PrimoMed sebápoló spray termékformájának köszönhetően gyors, foltmentes
megoldást nyújt sebek és sérülések szakszerű ellátásában. Kettős támogatást biztosít:
megelőzi a fertőzéseket és elősegíti a sebgyógyulást. Jód- és alkoholmentes,
dermatológiailag tesztelt, hipoallergén készítmény. A család minden tagjánál
alkalmazható, már csecsemőkortól kezdve. A Béres PrimoMed sebápoló spray jelenleg
60 ml-es, valamint gazdaságos, 150 ml-es kiszerelésekben érhető el.
Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!
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A D-vitaminra az utóbbi időben
egyre növekvő figyelem irányul.
Nem véletlen, hiszen ezernyi
jótékony hatása van a
szervezetünkre. Ismerjük
meg közelebbről is!

séges mennyiség töredékét, mintegy
80 NE mennyiséget tartalmaz. Az Országos Táplálkozási és Tápláltsági Állapot
Vizsgálat 2014-es adatai szerint ötből
négy magyar felnőtt, a naponta ajánlott
beviteli mennyiség 70 százalékánál is kevesebb D-vitaminhoz jut hozzá.

A D-vitamin szinte minden sejtben kifejti a hatását, éppen ezért elengedhetetlen, hogy folyamatosan jelen legyen
szervezetünkben. A vitaminok közül
egyedüliként képes arra, hogy a bőrünkben is keletkezzen – a folyamat a
napfény hatására veszi kezdetét. Tél
végére, tavasz elejére a tartalékaink viszont többnyire sajnos kimerülnek, mivel novembertől februárig elhanyagolhatóan kevés képződik a szervezetünkben, étrendünk pedig csak a szük-

Az immunrendszer
és a D-vitamin

TUDTA-E?

● Egy átlagos, egészséges felnőtt napi Dvitamin-szükséglete minimum 600 NE.
Mivel zsírban oldódó vitamin, szervezetünk képes nagyobb mértékben raktározni belőle, de ez is mindössze két-három hónapra elegendő.
● A szervezet D-vitamin-ellátottságát a
D-vitamin-raktárként szolgáló 25OHD
(ejtsd: 25 hidroxi D-vitamin) tükrözi a
legjobban. A 25OHD a szájon át bevitt
D3-vitaminból a májban képződik, és
utána hetekig jelen van a vérkeringésben. A 25OHD szintje a vérben mérhető.

A „napfényvitamin” az egyik legtöbbet
kutatott tápanyag napjainkban. A D-vitaminnak kivételes jelentősége van,
sok egyéb mellett szerepet játszik a sejtek osztódásában
és az immunrendszer
megfelelő működéséhez
is hozzájárul – magyarázza dr. Gosztola Petra, belgyógyász. De
ezeken túl még számos más élettani folyamatban nélkülözhetetlen: mivel segíti a
kalcium és a foszfor
megfelelő hasznosulását, az egészséges
csontozat és a fogak
fenntartását is támogatja, sőt még az
izomfunkciók normál működésében is
van szerepe.

Hatvanéves kor felett a csonttörések legnagyobb kockázatát az elesések jelentik. Jó, ha tudjuk, hogy a
D-vitamin hozzájárul az egyensúlyzavar és az izomgyengeség okozta
esésveszély kockázatának csökkenéséhez. Ez a kedvező hatás a minimum 600 NE egységnél kicsivel
több, azaz 800 NE D-vitamin – valamennyi forrásból származó – bevitelével érhető el.

Miért különleges
vitamin?

A D-vitamin nem csak azért páratlan,
mert a napfény, pontosabban az
UV-B sugárzás hatására a bőrünk is
elő tudja állítani, hanem azért is,
mert ezután a szervezetünk képes a
kalcitriol nevezetű hormonná alakítani. Ez a folyamat a májban
és a vesében játszódik le
egy-egy, hidroxilációnak
nevezett lépésben. Kedvező élettani hatásait a
D-vitamin főképp ezen a
hormonon, a kalcitriolon keresztül fejti ki.
Tehát a D-vitamin valójában egy vitaminnak nevezett hormonelőanyag. Nem véletlen, hogy manapság a
szakemberek is úgy
gondolják: a legsokoldalúbb vitaminok
egyike. Megérdemli,
hogy figyeljünk rá valamennyien!

■ A Béres ajánlja

A Nap ihlette D-vitamin
A Béres Vita-D3 Forte 3200 NE tabletta magas, 3200 NE D3-vitamin-tartalmú
készítmény, amelyből napi 1/2-1 tabletta elegendő. A D-vitamin hozzájárul
az egészséges csontozat, fogazat és izomfunkció fenntartásához, emellett
szerepet játszik az immunrendszer megfelelő működésében is. A Béres Vita-D3
készítményekben a D-vitamin MicroProtected-D3 formula formában van jelen.
A MicroProtected-D3 formula egy speciális védőmátrixba ágyazott,
mikrokapszulázott és olajban oldott D3-vitamin a kiváló stabilitásért.
Étrend-kiegészítő készítmény. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

béres egészség
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„Nem a tűzoltásban,
a megelőzésben hiszek”

Mire figyeljünk
50 felett?
Dr. Ferdinandy Péter farmakológus orvosprofesszor azt javasolja, még a legelfoglaltabb,
legmunkásabb időszakokban is találjunk időt
a testmozgásra és a megfelelő táplálkozásra,
mert a kordában tartott kilókkal nagyon sokat
tehetünk azért, hogy hosszú és minőségi életet
élhessünk.

Legyen szó művészről, orvosról vagy az ismerős boltoskisasszonyról,
nincs is talán olyan ember, akire nem voltak hatással az elmúlt
hónapok. Még inkább fókuszpontba került
az egészségünk, legyen szó a testi vagy a lelki teljességről.

„Élvezem, hogy
az enyéimmel lehetek”

Für Anikó színésznő nemcsak szerettei és saját egészségére vigyáz,
de a Földet is óvja. Azt mondja,
ennek a szemléletnek már nem
különlegesnek kellene lennie,
hanem nyilvánvalónak. Talán még
fontosabb lett számára ez a téma,
amióta megszületett kisfia,
Andris. Hiszen – ahogyan fogalmaz – nem mindegy, milyen bolygót adunk át a gyerekeinknek.
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Amikor szülők leszünk, valahogy
mindennel szemben megnő a felelősségtudatunk. Jobban vigyázunk magunkra is, hiszen szeretnénk minél
tovább kísérni a gyerekeinket az útjukon.
Für Anikó: Igen, ezt én is így élem
meg, de a környezetvédelem nálam jó
ideje evidencia. Látnunk kellene, hogy
kaptunk egy csodás bolygót, amit a lehető legváltozatosabban tettünk és teszünk tönkre.
Hogyan jelenik ez meg az Ön életében?
Az természetes, hogy szelektíven
gyűjtöm a hulladékot, vagy éppen nem
használom feleslegesen az elektromosságot, a vizet, de próbálom követni
a természet példáját és minimális hulladékot termelni. A mosószereket és a
tisztítószereket is ennek megfelelően
választom, használtruha-üzletből öltözködöm.
Az egészséggel kapcsolatban is
hisz a testi-lelki nagytakarításban?
A megelőzésben hiszek és nem a
tűzoltásban. A keleti gondolkodás szerint jobb fenntartani, ami jó, és nem
utánafutni, ha már baj van.
Az edzőtermek zárva vannak, a
színházak is. Hogyan tudja a mozgást
beépíteni az életébe?

Az edzőtermek előtt is volt élet! Elég
egy kényelmes cipő és egy kiadós séta
emelkedőnek felfelé. És még bérletet
se kell váltani. Kiváltságos helyzetben
vagyunk, hiszen közel lakunk az erdőhöz, sokat sétálok a családommal, a
kutyáinkkal. És így még minőségi időt
is tölthetek a nekem fontosakkal. De a
testmozgásra bárhol van lehetőség,
akár a lépcsőházban is.
Mostanában sokkal több idejük lehet egymásra…
Bevallom, én nagyon élvezem. Harminc évig úgy éltem az életem, hogy
mindig az volt az érzésem, mintha rohannék egy gyorsvonat mellett, amire
csak nagy ritkán sikerül felkapaszkodnom néhány percre. Most végre nem
csak a mérnöki pontosággal kiszámolt
órákban lehetünk együtt. Mi sem bizonyítja jobban, hogy mennyire kizsigereltem a szervezetem, hogy karantén
első heteiben 10-12 órát aludtam, és
akkor zuhantam az ágyba, amikor
amúgy a színpadon álltam volna. El
sem tudtam képzelni, hogy ilyesmi velem megtörténhet!
Mivel tölti fel az energiaraktárait?
Sokat mozgok a szabad levegőn, de
ha erre nincs is mindig lehetőségem,
télen-nyáron nyitott ablaknál alszunk,

és odafigyelek a megfelelő vitaminbevitelre. Nemcsak a magaméra, hanem a családtagjaiméra és barátaiméra is. Van
olyan barátom, akinek a karácsonyi csomagjába minden évben beleteszek egy
nagy doboz multivitamint. Így biztos, hogy
beszedi. De Andris fiam is rendszeresen
kap C- és D-vitamint.
Lehet, hogy egy saját veteményeskert
a jövő?
Nagyon vágyom rá, ahogyan arra is,
hogy saját befőttektől, lekvároktól roskadozzon a kamrapolc, de ez még a jövő zenéje. Pontosan tudom, hová szeretnék veteményeskertet, de amíg az öntözést csak
egy locsolókannával tudjuk megoldani,
addig a 40 fokos nyarakban, a vágyott
mennyiségben nem ültetnék jó szívvel
paprikát, paradicsomot.
Az étkezésre oda kell figyelnie?
Sajnos nagyon könnyen felszalad rám
néhány kiló. De hát ahogyan viccesen
mondani szokták: „ami az életben jó, az
vagy megfizethetetlen, vagy erkölcstelen,
vagy hizlal”. Hiszem, az arányokon van a
hangsúly. Ha egyik nap megeszem jóízűen
némi cukrászsüteményt, akkor utána néhány napig jobban odafigyelek. Nem kell
mániákusan fogyókúrázni, de jó, ha tudjuk: ingyen semmit nem adnak. Azt sem,
hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.

Napi 10-14 órát dolgozik, ma is este 8 után indult csak haza. Ilyen
felpörgetett életstílus mellett nehéz lehet odafigyelni az egészségére.
Dr. Ferdinandy Péter: Amit csak tudok, megteszek ez ügyben.
Lehet hideg, eshet az eső vagy a hó, felhúzom a futócipőmet és indulok a Duna-partra. Emellett teniszezem, régen jégkorongoztam is,
de ötven felett ez már nem az én sportom. És odafigyelek az egészséges étkezésre. A feleségem igazi mestere a zöldségekkel teli, ízletes fogásoknak. Az egészséges életmódra nevelésnek csak egy
területén nem tudok jó példával szolgálni a gyerekeimnek, ez pedig
a rendszeresség. Ennyi munka mellett nehéz pontos napirendet
tartani.
Mire figyel oda ötven felett?
A vitamin- és a megfelelő mennyiségű és minőségű nyomelembevitelre. Szedek multivitamin- és nyomelem-kombinációt tartalmazó étrend-kiegészítőket az ízületeim és a szemeim egészséges
működéséért. Mivel a munkaidőm teljesen kiszámíthatatlan, és
emiatt rendszertelenül eszem, szükséges, hogy a vitaminokat pótoljam. Ha végre van időm nyugodtan enni, szívesen fogyasztok
salátákat, halat, tejtermékeket és ha lehet, mindezt alacsony kalóriatartalom mellett. Ahogy viccesen szokták mondani, 40 fölött az
a legegészségesebb étel, amit nem eszünk meg.
Itt a tavasz és vele együtt a tavaszi fáradtság. Hogyan tehetünk
ez ellen?
Itt is csak a testmozgást tudom kiemelni és lehetőleg míg világos van, hiszen a korai sötétedés és a jelenlegi bezártság nem tesz
jót a lelkünknek. Fontos, hogy a D-vitamint is pótoljuk, mivel hónapok óta nem ér minket elegendő napfény, a magyar lakosság pedig
D-vitamin-hiányos. És természetesen a C-vitamin és nyomelempótlás is ajánlott.
Tudatosabbak lettünk az elmúlt időszakban az egészségünkkel kapcsolatban?
Igen, azt gondolom, hogy a figyelem jobban ráirányult az egészségmegőrzésre. Csak egy tény: a magyar lakosság az egyik legtúlsúlyosabb az Európai Unióban, és ez ellen tenni kell. De most talán
elkezdtünk jobban figyelni magunkra és másokra is, és ennek köszönhetően minden bizonnyal idővel nőni fog az egészségben töltött éveink száma. 
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egészségünk

TAVASSZAL IS
MULTIVITAMINOK

Nem vagy
egyedül!

CSAK ÍGY TOVÁBB, AZ EGÉSZSÉGÉRT!

Grecsó Krisztián író
kendőzetlen őszinteséggel
beszélt két éve decemberben
arról, hogy súlyos
betegségen esett át. Ez pedig
nemcsak az egészséghez
való viszonyát, de saját
magát is teljesen átformálta.
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4 HAVI
IMMUNITÁS

Mennyire vagy következetes szülő,
már ami az egészséges étkezést illeti?
Igyekszem a természetes ízeket
megismertetni és megszerettetni kislányommal, Hannával. Hogy a körtét
érezze édesnek és ne a csokit, cukorkát. Azt látom a játszótéren, mintha az
agyoncukrozott, tartósítószerrel teli
falatkák lennének a belépők. Ezekkel
nehéz versenyezni, de próbáljuk őt más
irányba terelgetni. A feleségem amúgy
is radikális zöld; nem akar olyan zöldséget, gyümölcsöt adni a lányunknak,
amit keresztülhurcoltak a fél világon.
Ami pedig a vitaminokat illeti: nem az
internet népére hallgatunk, hanem a
védőnőre és a gyerekorvosra.
Hogyan tudod magad mostanában
rávenni az írásra?
Nehéz ebben a bezártságban, hiszen jóval kevesebb inger ér. Elkezdtem itthon tornázni, mert a téli futása-

EGÉSZSÉGES
CSONTOK

EGÉSZSÉGES
FEJLŐDÉS

SZELLEMI
FEJLŐDÉS

imról le kellett mondanom, az pedig
hosszú távon nem jó kilátás, hogy a
konyha és a dolgozószoba között két
méter van, és ennyit teszek meg néhány óránként. Nagyobb munkába
most nem tudtam belekezdeni, a kisebbekkel próbálok lépést tartani, de
hiányzik, hogy nincsenek lapzárták,
író-olvasó találkozók, célok. Akadnak
nehéz pillanatok, ezt nem akarom tagadni. Hiányzik, hogy találkozzam az
olvasóimmal, hogy olyan témákról
beszélgethessek velük, ami a regényeimet is mozgatja; a családról,
identitásról, a múlt feldolgozásáról, a
megbocsátás erejéről. Mert az irodalom nemcsak a gyönyörködtetésről
szól, hanem hogy az olvasó tükörbe
nézhessen, és ne ijedjen meg attól,
amit ott lát, hanem tudja, hogy nincs
egyedül, és van lehetősége az életét
újra pályára állítani.

OMEGA-3 ZSÍRSAVVAL

LÁTÁS

ADAG

Az Actival Extra filmtabletta és az Actival Senior Plusz filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszerek.
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.
www.beres.hu

ACT2102ADBM

Grecsó Krisztián: Azt hiszem, a járvány után valami hasonlót fognak sokan átélni, mint én, amikor a nehezén
túl voltam, és elvileg elindult a hétköznapi élet. Amikor azt hihetnénk, hogy
minden rendben van, hát tessék örülni!
De valójában ott találod magad egy
megdöbbentő felismeréssel, mert akkor tudatosul, hogy mennyi mindent
vesztettél. Hogy megváltoztál. Hogy
40 évesen annyi erőd nincs, hogy bekösd a cipőfűződ és hogy elvesztetted a
tested feletti uralmat. És ezzel az érzéssel kell valamit kezdeni.
Neked segített valaki a lelki feldolgozásban?
Igen, a rehabilitáció ideje alatt egy
fantasztikus gyógytornász, Kapitány
Zsuzsa foglalkozott velem és ő készített amolyan mélyinterjúkat. Én beszélhettem erről az érzésről.
Gondolom, ennek hatására még inkább odafigyelsz az egészséges életmódra.
Igen, hiszen egy meggyötört, leállított immunrendszert kellett újjáépíteni
és azt védeni, ápolni, és rávenni, hogy
újra megvédjen engem. Ezért szedek
vitaminokat, ám arra odafigyelek, hogy
ne essek át a ló túlsó oldalára, mert ez
könnyen mániává válhat.

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

Ezt ajánljuk!

Komplex támogatás
a csontok egészségéért

Béres CalciviD 7 filmtabletta
7 hatóanyaga, köztük 800 mg kalcium (az ajánlott napi adagban, 2 filmtablettában),
komplex formában gondoskodik csontjainkról.
A kalcium szükséges a normál csontozat fenntartásához. A D-vitamin hozzájárul az
egészséges csontozat és a vér normál kalciumszintjének fenntartásához. A cink, a
mangán, a magnézium és a K-vitamin részt vesz a normál csontozat fenntartásában.
Étrend-kiegészítő készítmény. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes
étrendet és az egészséges életmódot.

Béres Csepp Forte, Egészségaz eddigi
pénztári
számlára is!
legerősebb
Béres Csepp!
Béres Csepp Forte belsőleges oldatos cseppek
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 nyomelemhiány megelőzésére.)

Készüljön a tavaszra
Actival multivitaminokkal!

Actival Extra filmtabletta
Hogy teljes legyen mindaz, amit az egészségéért tesz, válassza az
Actival Extra filmtablettát!
31 hatóanyag, vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, béta-karotin, lutein és likopin.

Actival Senior Plusz filmtabletta
50 év felett is fontos lehet a vitaminpótlás, ebben segít az Actival
Senior Plusz filmtabletta multivitamin-készítmény ásványi anyagokkal és nyomelemekkel.
Egészségpénztári
számlára is!

Vény nélkül kapható
roboráló gyógyszer.

Ha C-vitamin, akkor is Béres!

Egészségpénztári
számlára is!

C-vitamin Béres 1000 mg filmtabletta, Béres C-vitamin 500 mg
filmtabletta
Vannak élethelyzetek, állapotok, amikor C-vitamin-szükségletünk magasabb. Fokozott C-vitamin-igény jelentkezhet kimerültség, étvágytalanság, gyengeség, fáradékonyság, jelentős fizikai igénybevétel, dohányzás esetén, fogamzásgátló szerek
szedésének következtében, valamint betegségek, sérülések és
műtétek után. Tudta Ön, hogy a C-vitamin egy erős antioxidáns
tulajdonságú anyag, amely segíti a vas felszívódását is? Az enyhébb C-vitamin-hiány tünete lehet például a szervezet ellenálló
képességének csökkenése. Válassza a Béres C-vitaminokat!
Vény nélkül kapható aszkorbinsav tartalmú gyógyszerek.

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

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

A normál látás megőrzéséért

Béres Szemerő Omega-3 Komplex lágyzselatin kapszula
DHA omega-3 zsírsavat, luteint és cinket, valamint A-, B2-vitamint tartalmazó komplex
készítmény. Alkalmazása javasolt gyakori képernyőhasználat mellett (pl. számítógépes munkavégzés, televízió), valamint jelentős szellemi igénybevétellel járó munkát
végzők számára.
A készítményben található A-, B2-vitamin és cink hozzájárulnak a normál látás fenntartásához. A cink hozzájárul a normál szellemi működés fenntartásához. A DHA egy többszörösen telítetlen omega-3 zsírsav, amely hozzájárul a normál látás fenntartásához.
A kedvező hatás napi 250 mg dokozahexaénsav (DHA) bevitelével (2 kapszula) érhető el.
Étrend-kiegészítő készítmény. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti
a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
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napjaink

Tágítsuk a mozgásterünket:

irány a természet!

Az is fontos, hogy a kiválasztott
mozgásforma a mostani, gyakran
korlátozott körülmények között is
elérhető legyen. A séta, a kirándulás, túrázás, de akár a kerékpározás
mind ilyenek, ráadásul bárhol és
bármikor – még a legszigorúbb korlátozások idején is gyakorolhatók.
A természetes, könnyű aerob mozgások egyszerre tartják karban a
szívünket, az érrendszerünket és az
ízületeinket, fejlesztik az izmainkat,
és még abban is segíthetnek bennünket, hogy a felesleges kilóinktól

Sebápolás
szakszerűen
bárhol-bármikor

Amikor beköszöntenek
az első melegebb napok,
még azok is rászánják
magukat a szabadtéri
sportolásra, akik az előző
hónapokban nem szívesen
mozdultak ki otthonról.
A természetben végzett
mozgás a testünk mellett
a lelkünket is karbantartja.
Ám nem árt, ha közben
még néhány fontos dologra
is odafigyelünk!
Az elmúlt év bezártsága után még nagyobb szükségünk van arra, hogy végre önfeledten, a szabad ég alatt sportoljunk. A téli hidegben sok időt töltöttünk a négy fal között, és valljuk be,
nem ritkán még a kötelező testmozgásról is megfeledkeztünk.
Pedig a rendszeres mozgás hiánya a
teljes szervezetünket megviseli. Korántsem csupán a testsúlyunkról van
szó, hanem arról is, hogy a mozgásszegény életmód hatással van szerveink
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Sose feledkezzünk meg az esetleges
sérülésekről! Túrázáshoz, szabadtéri sportoláshoz is vigyünk magunkkal néhány dolgot, amivel szükség esetén gyorsan elláthatjuk a
horzsolásokat, kisebb sebeket.
Mindenképpen legyen nálunk:
•S
 ebápoló spray – ezzel a szabadban is szakszerűen megtisztíthatjuk a sérült bőrfelületet
•R
 agtapasz, több méretben – a legjobb, ha vízálló típust választunk

működésére. Csökkenhet a szív és az
érrendszer teljesítőképessége, de még
szellemileg is lelassulunk, ha egész
nap az íróasztalnál vagy az autóban
ülünk. Ráadásul a csontjaink, izmaink
és ízületeink is megsínylik, ha nem
mozgunk eleget. Az ülőmunkát végzők
gerince és ízületei, különösen a derék
és a csípő tájékán általában rosszabb
állapotban vannak, mint azoké, akik
rendszeresen, de nem túlzott intenzitással sportolnak – mondja szakértőnk, Takács Kinga mozgásterapeuta, a
Movement Clinic alapítója.
A mozgás segíti a csontok és az izmok anyagcseréjét, vagyis csökkenti az
életkor előrehaladtával fellépő csonttömegvesztés kockázatát és mértékét.
A tónusos, jó formában levő izomzat

pedig összetartja az ízületeket, így
csökkenti azok sérülésének a kockázatát. Takács Kinga azt is hozzáteszi: az
ízületek megfelelő működésének az
egyik legfontosabb eszköze a rendszeres, az edzettségi állapotunknak megfelelő terheléssel végzett mozgás.

Séta, kirándulás,
kerékpározás

A nyár előtti fogyókúrák lendületében
sokszor megfeledkezünk arról, hogy a
mozgás ne kötelezettség legyen, hanem elsősorban örömforrás. Pedig
hosszú távon csak úgy fog a rendszeres sport beépülni az életünkbe, ha
nemcsak az általa elért eredményeknek tudunk örülni, hanem maga a mozgás is örömet okoz.

• Steril géz
Ha szeretne még többet megtudni az
innovatív sebápolásról, lapozzon a
14. oldalra!

megszabaduljunk. Jó tudni, hogy
ezek nem jelentenek túlzott megerőltetést. Ugyanis – különösen
nagy túlsúly esetén – a futás meglehetősen komoly terhelést ró az
ízületekre. A rendszeres sportolást érdemes tehát inkább az ízületkímélőbb gyaloglással, kirándulással kezdeni – javasolja a
szakértő.
A szabadban töltött időnek van
még egy óriási értéke: karbantartja a lelkünket is. A fizikai aktivitás
már önmagában is az egyik legjobb ellenszere a lehangoltságnak, és ha mindezt a kitavaszodó
természetben, a friss levegőn végezhetjük, az sokszoros erővel
hat. A bezártság különösen próbára tette a lelkünket, így valóban
hatalmas szükségünk van erre az
egyszerű és nagyszerű „csodaszerre”.

Kerüljük el
a sérüléseket!

Néhány dologra azonban érdemes
figyelni annak érdekében, hogy elkerüljük a sérüléseket, és felpezsdítsen, energiával töltsön fel minden aktivitásunk.
Az első szabály: csak fokozatosan
terheljük magunkat! Az a jó, amikor kellemesen elfáradunk sport
közben, és nem az, ha kellemetlenül kifulladunk. A fokozatosság az
ízületeink védelmét is szolgálja,
hiszen így kisebb az esélye annak,

tipp
Ha szeretne még több gyakorlatias
tanácsot kapni, hogyan érdemes
elkezdeni a mozgást a különböző
korosztályok képviselőjeként,
akkor látogasson el
a www.beresmozgas.hu
oldalunkra!

hogy túlerőltetjük őket. Ha így kezdünk
neki, mire igazán beköszönt a tavasz,
már jó formában leszünk.
A következő fontos szabály: sportolás előtt alaposan melegítsünk be, az
edzés végeztével pedig végezzünk el
néhány nyújtó gyakorlatot. Így nemcsak a megfeszített izmoknak segítünk
ellazulni, megnyúlni, de tapasztalni
fogjuk, hogy igen jól is esik.

Fontos kellékek

A kirándulásokhoz – legyen gyalogos
vagy biciklis – mindig tanácsos összeállítani egy kis „túlélőcsomagot”.
Az magától értetődő, hogy szükségünk
van elegendő vízre és némi harapnivalóra, de a napsütés ellen nem árt egy
könnyű sapka sem, valamint hirtelen
kitörő zápor esetére egy könnyű esőkabát. Tegyünk be fertőtlenítőszert,
kullancsriasztót és kullancscsipeszt
is, és ne feledkezzünk meg a fényvédő
krémről sem, hiszen már a kora tavaszi napsütés ellen is célszerű védeni a
bőrünket.

■ A Béres ajánlja

Az ízületi porcok normál működéséért
A Béres Porcerő Forte filmtabletta alkalmazása javasolt az ízületi
porcok egészséges működéséhez, sportolóknak, idősebb felnőtteknek
és időskorúaknak. A készítményben lévő C-vitamin hozzájárul
a normál kollagénképződéshez, ezen keresztül a porcok megfelelő
működéséhez.
Étrend-kiegészítő készítmény. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti
a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
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életünk

Csökkent stressztűrő képesség
Aggodalmakkal teli
időszakot élünk, és
a még formálódó, de
az eddigiektől
mindenképp eltérő
életvitelünk kialakítása
sokunkat mentálisan is
megterhel. Emiatt
is egyre többen
tapasztaljuk meg
a tartós stresszt
és annak hatásait.

Fáradtság
Szívdobogásérzés

Mostanában megtapasztaltuk, hogy
csak úgy vehetjük fel a harcot környezetünk kihívásaival, ha testileg-lelkileg
rendben vagyunk. A stressz viszont
akár észrevétlenül is megjelenhet életünkben, és ha tartósan hatással van
ránk, az az egészségi állapotunkon is
érezhetővé válik: fejfájás, alvászavarok, emésztési problémák jelezhetik,
hogy szervezetünk nem tudja feldolgozni a rá nehezedő nyomást.
A stresszkezelési technikák egyik
szemlélete szerint ilyenkor érdemes tudatosabban foglalkoznunk önmagunkkal és a bennünket érő hatásokkal. Ilyen
például a prof. dr. Jon Kabat-Zinn nevéhez fűződő szemlélet, amely a hagyo-

mányos keleti meditáció, valamint a
modern tudományok ötvözete. A tudatos jelenlét, azaz a mindfulness, a tudatosság fejlesztésére épül, lényege, hogy
a figyelmünket – amennyire csak lehet
– az adott pillanatra irányítsuk.

A jelenre való
összpontosítás előnyei

Rendszeres gyakorlással megtanulhatjuk áthelyezni a fókuszt, és megszabadulhatunk azoktól a berögzült, olykor bénító gondolkodás- és viselkedésmódoktól, melyek korábban problémát okoztak.
Formálhatjuk a mentális működésünket, aktiválhatjuk az érzelmeinket,

Magnéziumhiányra utaló tünetek

A magnéziumhiány egyértelműen, de nem egyszerűen beazonosítható hiányállapot, ezért érdemes figyelni a magnéziumhiányra utaló tünetek együttes
jelentkezésére is.
● Ingerlékenység ● Idegesség ● Átmeneti fáradtság ● Enyhébb alvási zavarok
● A koncentrálóképesség zavara ● Enyhe szorongás, amely emésztőrendszeri
görcsökkel, esetleg szívdobogásérzettel társul ● Lábikragörcs és zsibbadás
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fejleszthetjük a koncentrációnkat, hatékonyabbá válhatunk, optimistábbak,
magunkkal és másokkal szemben is
elfogadóbbak, empatikusabbak és toleránsabbak lehetünk, összességében
javulhat az életminőségünk. Ezzel a
technikával tehát csökkenthetjük a
ránk nehezedő stresszt, megélhetjük
pozitív és negatív érzelmeinket, megtapasztalhatjuk az „itt és most” érzést.

Mitől függ stressztűrő
képességünk?

Szinte megjósolhatatlan, hogy valaki
meddig képes tünetek nélkül ellenállni
a szervezetét érő fokozott terhelésnek.
Sok múlik a személyiségünkön – ezt
segítheti a tudatos jelenlét alkalmazása is –, de mérsékelhetjük a stressz
hatásait egy jó hobbival, rendszeres
testmozgással, a szabadban töltött idővel is. Ha azonban ezeket nem érezzük
teljes mértékben hatékonynak, érdemes átgondolnunk a táplálkozásunkat
is – szervezetünk nem kielégítő magnéziumellátottsága miatt is csökkenhet stressztűrő képességünk!
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Izomgörcs

A legmagasabb
magnéziumtartalom
filmtablettánként*
A Magnézium Béres 375 mg+B6 filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer. | 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, 2021.02.23.).
A csökkent stressztűrő képesség, fáradtság, izomgörcs, szívdobogásérzés tünetek együttes előfordulása magnéziumhiányra utalhat.
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Ne hagyjuk,
hogy a stressz diktáljon!
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Betekintés a kulisszák mögé:

Első lépés
a zselatin
duzzasztása

Hogyan készülnek
a Béres gumivitaminok?
Az egészségtudatosság növekedésével egyre többen
egészítik ki étrendjüket valamilyen vitamin- és
ásványianyag-tartalmú készítménnyel. A legtöbb ezek közül
tabletta vagy filmtabletta formájában kapható, ám
a gyerekek és a felnőttek körében is egyre inkább hódít
a könnyen bevehető, finom ízű gumivitamin. Utánajártunk,
hogyan készül ez hazánk egyik legmodernebb egységében,
a Béres Gyógyszergyár szolnoki üzemében!
Úgy tűnik, a gumivitaminok egyre népszerűbbek és elterjedtebbek lettek az
elmúlt években. Miért kedvelik a gumivitaminokat a fogyasztók? A vásárlók
többek között a finom ízt, a tetszetős
külsőt és nem utolsó sorban a könnyű
fogyaszthatóságot emelik ki. Ez utóbbi
különösen vonzóvá teszi a gyerekek és
felnőttek körében és azoknál, akik nem
szívesen veszik be a tablettákat. Valóban, egy jó minőségű gumivitamin inkább a kedvelt gumicukrokra emlékeztet, ízében, színében, de még formájában is. Csoda, hogy egyre többen
ezt keresik?

Miből készül
a gumivitamin?

A gumivitamin alapja – a gumicukrokéhoz hasonlóan – legtöbbször hagyományos összetevő, mint a zselatin, a cukor
és a keményítő. Az ízt és a színt itt is
aromák és színezékek adják, de persze
nem maradhat ki a lényeg: a vitaminok.
Színezék, aroma? Ezen összetevőktől –
bár alaptalanul – sokan tartanak, de
sokfélék lehetnek és nagyon fontos
szerepük van a termék élvezeti értékének kialakításában. A Béres Actival Gumivitamin termékek közül a legnépszerűbb ízek a málna és a narancs,
mindegyiket természetes aromaanyag
adja. A színezőanyag választásnál is tö-
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rekszünk arra, hogy természetes eredetű anyagokat használjunk, mint a feketerépa-kivonat.
Nagyszerű dolog, hogy egyre többen
szeretnének egészségesebben élni, és
ezért jobban odafigyelnek az étkezés
minőségére: ahol csak lehet, kerülik a
fölösleges kalóriákat, fontos a cukormentesség, és számít az élelmirosttartalom is. Emellett sajnos vannak,
akik különféle érzékenységgel küzdenek, sokaknak gondot jelenthet például
az élelmiszerek laktóz- vagy gluténtartalma. A Béres elkötelezett aziránt,
hogy olyan terméket fejlesszen, amely
a lehető legtöbb fogyasztói igényt kielégíti, mégse kelljen kompromisszumot
kötni a minőség tekintetében. A Béres
gumitabletta készítményeinek fejlesztésekor fontos szempont, hogy kiváló
ízűek legyenek úgy, hogy közben nem
feledkezünk meg a cukormentességről. Az alapanyagok kiválasztásánál elsődleges, hogy a piacra kerülő termékeink se cukrot, se pedig laktózt
(tejcukrot) ne tartalmazzanak, és emellett még gluténmentesek is legyenek.
Az édes ízt a maltitol, a természetben is előforduló édesítőszer adja,
amelyet kukoricából állítanak elő. Ez
vízoldékony, és mellékíz nélkül biztosít
kellemes édes ízt. Egyúttal nyugodtak
lehetünk, mert édes íze ellenére sem

A masszához
hozzáadják
a színezéket
és az aromát

A gumivitaminokat
formába öntik
a keményítővel
töltött tálcákba

A csomagolást megelőzi a flakonok
töltettömegének ellenőrzése

A Béres
gumivitaminok
gyártósora

járul hozzá a fogszuvasodáshoz. A Béres Actival és VitaKid gumivitaminok
mindezeken túl még vízben oldható
élelmi rostot is tartalmaznak, amely az
emésztőrendszerünk egészségére van
jótékony hatással.

Nem gyerekjáték,
magas szintű szakmai
munka

Bármennyire is egyszerűnek tűnik, gumivitamint fejleszteni és készíteni
meglehetősen összetett feladat, amely
ötvözi az élelmiszeripari, ezen belül az
édesipari, valamint a gyógyszerészeti
ismereteket és tudást. A Béres Gyógyszergyárban a termékek fejlesztésére
korszerű, jól felszerelt laboratóriumok
állnak rendelkezésre, ahol magasan
képzett szakemberek dolgoznak a kínálat bővítésén, a fogyasztói igények
magas színvonalú kielégítésén.
A termékfejlesztés folyamata sem
csupán a gyártási technológia elkészültéig tart, hanem tartalmazza azoknak
az analitikai vizsgálatoknak a kidolgozását is, amelyekkel folyamatosan
mérhető a termék minősége. A Béres
Actival és VitaKid gumivitamin termékek esetén ez magában foglalja a gyorsított és a hosszú távú eltarthatósági
vizsgálatokat is, amelyek alapján biztosak lehetünk abban, hogy a termékek
még a lejárati idő végén is tökéletesen
megfelelnek az összes követelménynek.

Végül, de nem utolsó sorban a Béres
Gyógyszergyárban a gumivitaminok
gyártása egy kifejezetten erre specializált üzemegységben történik. A gyártás
során kizárólag olyan alapanyagokat
használnak fel, amelyeket a helyben
működő minőségellenőrző laboratóriumban is megvizsgáltak és megfelelőnek találtak.

Így készül a gumivitamin

A gumivitamin gyártásának első lépése
a zselatin duzzasztása, amelyet a maltitol szirup besűrítése követ. A következő
fázisban a vitaminokat és az egyéb hatóanyagokat tartalmazó oldatot állítják
elő, amit az előzőekben elkészült alappal elegyítenek. Végül pedig a színezék
és az aroma kerül hozzáadásra. Az alaposan átkevert gumivitamin-masszát
formázott keményítőágyba öntik, ahol
elnyeri a végső formáját. A gluténmentesség érdekében ennél a lépésnél kizárólag kukoricakeményítőt használnak fel. Az öntést követően a
gumivitaminok 4-5 napon keresztül

száradnak. A szárítási folyamatnak jelentős szerepe van a hosszú eltarthatóság szempontjából, ezért csak megfelelően alacsony nedvességtartalom
elérése után kerül a termék a keményítőágyból kiforgatásra. Ezután portalanítás, majd fényezés következik, végül
pedig flakonokba csomagolják a kész
terméket.
A pontosan kidolgozott gyártástechnológia és a gyártás közbeni folyamatos ellenőrzések együttesen
garantálják, hogy a mindenkor érvényes legszigorúbb minőségi előírásoknak megfelelő, kiváló minőségű

A gumivitaminok
keménységét speciális
műszerrel vizsgálják

gumivitamin kerüljön le a gyártósorról. Így kerülhet a fogyasztók számára az üzletekbe és a gyógyszertárak
polcaira.

■ A Béres ajánlja

Cukormentes és finom gumivitamin
elsősorban gyermekeknek
Gyermekeink egészségéért nap mint nap tehetünk, melynek fontos eleme a helyes táplálkozás biztosítása. A megfelelő multivitamin kiválasztásánál lényeges figyelnünk arra,
hogy – amellett, hogy a gyermek finomnak találja – a termék milyen vitaminokat tartalmaz. A Béres Actival Kid Gumivitamin nemcsak cukormentes és finom, hanem a benne
lévő összetevők közül az A-, B6-, B12-, C-, D-vitamin és folsav hozzájárulnak
az immunrendszer normál működéséhez. D-vitaminra ezenkívül a gyermekek
csontjainak megfelelő növekedéséhez és fejlődéséhez is szükség van.
Étrend-kiegészítő készítmény. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
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Értékeink

A, B, C, D a tányéron

a szemünk
egészségét!
Az elmúlt hónapok extra
terhelést jelentettek
a szemeink számára, hiszen
a monitorok elé helyeződött át
a munkánk jelentős része,
ráadásul online tartottuk
a kapcsolatot szeretteinkkel,
és a bezártság miatt a tévé és
az internet előtt töltött idő is
nőtt. Hogyan segíthetünk szemünknek ebben a helyzetben?
Régóta tudjuk, hogy szemünk számára
megerőltető a képernyők folyamatos
figyelése. Legyen szó akár tévéről, a
számítógép monitorjáról vagy okoseszközökről, a belőlük áradó kékes
fény igénybe veszi a szemet. Kevesebbet pislogunk, és a képernyő vibrálása,
tükröződése a fókuszálást is megnehezíti. Emiatt szemünknek sokkal keményebben kell dolgoznia, ugyanakkor
könnyebben kiszárad.
A fáradt, irritált, nehezebben fókuszáló szemekkel nem is látunk elég
élesen, így hajlamosak vagyunk hunyorogni, túl közel hajolni a képernyőhöz

vagy éppen kényelmetlen szögben tartani a fejünket. Ez pedig csak tovább
rontja a szemeink állapotát, megterheli a nyakat, a hátat és a vállakat.
Sokszor megoldhatatlan, hogy ne
nézzük annyit a képernyőt, mert a munkánk vagy a tanulás a számítógéphez
köt. Ám adunk néhány tanácsot, amivel
csökkenthetjük szemünk terhelését!
Kapcsoljuk be a környezet
fényviszonyaihoz alkalmazkodó „adaptív fényerő” funkciót
az azt támogató eszközeinken. Ha
nincs ilyen, időnként igazítsuk a fényerőt éppen csak minimálisan erősebbre a környezet fényviszonyainál. Állítsunk a kontraszton és a színhőmérsékleten! A hidegebb fény kékesebb árnyalatú, ami sokkal megterhelőbb a szemnek.
Változtassunk a monitor elhelyezkedésén, a megvilágításon
vagy a környezeten, hogy minél
jobban csökkentsük a visszatükröződést. Sokat számít például a munkahe-

lyünkön az íróasztal és a szék elhelyezése is. Naponta tisztítsuk le a
képernyőt, hogy a szennyeződéseket,
ujjlenyomatokat eltávolítsuk róla.

Legyen külön szemüvegünk a
monitor előtti munkához. Hozzáférhetők erre a célra kifejlesztett, speciális fényszűrővel, színezéssel
vagy tükröződésvédelemmel ellátott lencsék, amelyek segítenek abban, hogy kevésbé erőltessük meg a szemünket.
Fontos, hogy rendszeresen,
évente akkor is vizsgáltassuk
meg a szemünket, ha nincs panaszunk. Előfordulhat olyan minimális
látásprobléma, amely a mindennapi
tevékenységet még nem befolyásolja. A
szemünk hálás lesz a segítségért!

2. Csontjaink egészsége szempontjából melyik a legfontosabb
tápanyag a kalcium mellett?
A: Magnézium
B: C-vitamin
C: D-vitamin
D: A-vitamin

Az ideális távolság a telefon kijelzőjétől 35-40, a monitorunktól 50-70 cm, a tévétől képátlótól függően 1-3 méter. A monitor legyen
a vízszintes nézővonalunk alatt 10-15
fokkal.

A normál látás megőrzéséért
Órákon át a képernyő elé kényszerül? Fontos, hogy még jobban odafigyeljen a szeme egészségére. A Béres Szemerő Lutein Forte filmtabletta alkalmazása javasolt gyakori képernyőhasználat mellett (pl. számítógépes munka, televíziózás). 20 mg luteint és 20 mg cinket,
valamint vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmazó komplex étrend-kiegészítő készítmény.
A készítményben található A-, B2-vitamin és cink hozzájárulnak a normál látás fenntartásához.
Étrend-kiegészítő készítmény. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet
és az egészséges életmódot.

KVÍZ A VITAMINOKRÓL

FORRÁS: WMN.HU

1. Mikor fedezték fel a vitaminokat?
A: Az ókori Görögországban,
az A-vitamin felfedezése
Arisztotelész nevéhez fűződik
B: Az iparosodás idején, méghozzá
a D-vitamin okozta angolkór
kapcsán
C: Az 1920-as években, bár ekkor
még csak a létezésük volt biztos,
kimutatni nem tudták
D: Az ókori Kínában már tudatosan
gyógyítottak betegségeket külön
vitaminokkal és ásványi
anyagokkal

■ A Béres ajánlja
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A vitaminok
a mindennapjaink részei,
életünk elengedhetetlen
tápanyagai, amelyek
ezernyi fontos élettani
folyamatban vesznek
részt. Tesztelje magát,
mennyit tud róluk!

3. Melyik állítás NEM igaz
a magnéziumra?
A: A magnézium részt vesz a normál csontozat fenntartásában
B: A magnézium hozzájárul a normál izomműködéshez
C: A magnézium hozzájárul
a fáradtság és a kifáradás
csökkentéséhez
D: A magnézium hozzájárul
a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához

7. A vitaminok szükségességének
felfedezéséhez hozzájárultak
többek között…
A: …fogvatartottak és tyúkok
B: …guppik és lovak
C: …angol kollégisták és tanáraik
D: …a napraforgómag egy speciális
keveréke, illetve az ecet
4. Hogyan juttatták be régen
a megfelelő mennyiségű
D-vitamint a szervezetbe?
A: Infralámpa alá ültek
B: Hosszú sétákra kötelezték
az embereket a szabadban
C: Mivel a D-vitamin zsírban
oldódik, ezért töpörtyűvel
D: Csukamájolajjal
5. Egy átlagos testtömegű ember
szervezetében mennyi kalcium
található?
A: 0,5-1 kilogramm
B: 0,12 dkg
C: 0,02 dkg
D: 0,08 dkg
6. Melyik vitamin található
meg a következő élelmiszerek
mindegyikében: spenót,
brokkoli, gouda sajt?
A: Magnézium
B: Kalcium
C: K-vitamin
D: D-vitamin

8. Mire kapott 1937-ben Nobeldíjat Szent-Györgyi Albert?
A: A C-vitamin felfedezéséért
B: A foszfor emberi szervezetre
gyakorolt hatásának kutatásáért
C: Az anyák megmentéséért
D: A biológiai égésfolyamatok,
különösképpen a C-vitamin
és a fumársav-katalízis vonatkozásában tett felfedezéseiért
9. Mit jelent a vitamin szó?
A: Vita (élet) + min: ennyi a minimum, amit be kell venni belőle
B: A vitalitás szóból ered, jelentése:
szükséges az élethez
C: A vita (élet) + amin (nitrogénalapú vegyület) szavak összetétele.
Az elnevezést Kazimir Funk lengyel kutató [1884–1967] használta
elsőként, amikor felismerte,
hogy egy életfontosságú nitrogénvegyületről van szó.
D: Igor Vitamin orosz tudós nevéből
ered, ő fedezte fel ugyanis
a vitaminokat

Helyes válaszok: 1. C; 2. C; 3. D; 4. D; 5. A; 6. C; 7. A; 8. D; 9. C

Őrizzük meg
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Ne fájjon a feje
a frontok miatt!
Sokan várjuk
izgalommal a jó idő
megérkezését,
ám az évszakra
jellemző csalóka
időjárás, az egymást
kergető frontok
okozhatnak olyan
problémákat,
amikre nem árt
felkészülnünk.

Az átmeneti évszakokban az időjárás
gyakran tréfál meg minket, sőt még a
meteorológusokat is. Csendes, napsütéses időre készülünk, aztán egy kiadós
esőt kapunk a nyakunkba, de az sem ritka, hogy a cirógató melegből néhány perc
alatt fogvacogtató hideg lesz. A tavasszal
gyakori időjárási frontok pedig típusuktól
függően sokunknál panaszokat válthatnak ki, például reumatikus vagy ízületi
fájdalmakat, fejfájást, migrént.

Mit kell tudni a frontokról?

A hidegfront gyakrabban köthető össze a
reumatikus panaszok erősödésével, és a
fájdalom jellemzően a front elvonulása

ban tartós életmódváltás szükséges. A napi megfelelő folyadékbevitellel (1,5-2 liter), a rendszeresen
végzett testmozgással és a kiegyensúlyozott étkezéssel is kivédhetjük
például a fronthatások okozta kellemetlen fejfájást. Fogyasszunk minél
több C-vitaminban, magnéziumban
és káliumban gazdag ételt.

Végre eljött az idő, és friss, üde, tavaszi ízek
kerülhetnek az asztalra. Két ötletet is adunk a szezon
első finomságainak felhasználására!

Epres-túrós
pohárkrém

Érdekesség
A légköri frontok jelenségét több
mint száz éve, az 1920-as években
írta le Vilhelm Bjerknes, norvég
meteorológus: a front a hideg és
meleg légtömegek határán kialakuló légköri képződmény, mely az
időjárásunk változásait okozza.

után jelentkezik, amikor a légnyomás
emelkedik, a hőmérséklet pedig a páratartalommal együtt csökken. Más a
helyzet a melegfront esetében, hiszen
ilyenkor jellemzően a front előtt jelentkeznek panaszok az arra érzékenyeknél. A fejfájás, esetleg a migrén a
csökkenő légnyomással, a növekvő
páratartalommal és az emelkedő hőmérséklettel hozható kapcsolatba az
orvosmeteorológiával
foglalkozók
szerint.

Fontos az életmód is!

A fronthatások okozta kínzó tüneteket
viszont enyhíteni is lehet, ehhez azon-

■ A Béres ajánlja

Fájdalomcsillapítás
3 hatóanyag kombinációjával

Amit még
tehetünk
a fájdalmak
enyhítésére

Ha a fentiek ellenére sem mérséklődne a fájdalom, ajánlott paracetamolt tartalmazó, általában
vény nélkül is kapható készítményekhez fordulni, amelyek nemcsak a fejfájás és a migrén esetén,
de reumatikus panaszok, sőt fogfájás csillapítására is használhatók. Amennyiben panaszaink az
otthoni kezelés ellenére három
napon túl is fennállnak, mindenképpen forduljunk orvoshoz!

500 mg

paracetamol
tablettánként

A Béres Trinell Pro filmtabletta fájdalomcsillapító, három hatóanyaga a paracetamol,
a propifenazon és a koffein. Szedése enyhe-középsúlyos fájdalom enyhítésére,
pl. menstruációs fájdalom, fejfájás, migrén, fogfájás, reumás fájdalom, műtéteket követő
fájdalom enyhítésére, valamint meghűlés okozta fájdalom és láz csillapítására javasolt.
Vény nélkül kapható gyógyszer.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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Egy falat tavasz

HOZZÁVALÓK NÉGY SZEMÉLYRE:
| 50 dkg friss eper | 25 dkg krémes túró
| 20 ml habtejszín | 1 kk vaníliakivonat
| 4-4 csapott ek porcukor és kristálycukor

Spárgás-sonkás rizottó

HOZZÁVALÓK NÉGY SZEMÉLYRE:
| 1 l húsleves (zöldségleves is jó) | 50 dkg zöld spárga | 30 dkg rizs
(a legjobb a rizottóhoz való) | 1,5 dl fehérbor | 80 gramm sonka
| 50 g vaj | 1 fej vöröshagyma | 3-4 gerezd fokhagyma | 30 g reszelt
parmezán | 15 ml citromlé | petrezselyemzöld | só, őrölt feketebors
A spárgákat tisztítsuk meg, vágjuk kisebb darabokra, és egy edényben
kevés vajon pároljuk roppanósra (8-10 perc). A vöröshagymát vágjuk apróra, és egy jó nagy evőkanálnyi vajon pároljuk üvegesre. Adjuk hozzá a
rizst, és pirítsuk át, majd ízesítsük zúzott
BÉRES TOKAJI fokhagymával. Öntsük rá a bort, és addig
pároljuk, amíg fel nem szívja, majd lassan
BRUT NATURE
kezdjük hozzáadni a forró levest is. MinPEZSGŐ 2018
den merőkanálnyi leves után addig keHárslevelű szőlőből
verjük, amíg a rizs felszívja, közben sóztradicionális
zuk, borsozzuk. Amíg fő, vágjuk kockára a
eljárással készített,
palackban erjesztett sonkát, apróra a csokornyi petrezselyemzöldet. Amikor a rizs már majdnem
pezsgő. Virágos
teljesen kész, keverjük hozzá a spárgát, a
illat- és ízjegyei,
sonkát, a petrezselyemzöldet és ízesítsük
élénk savai, szép
citromlével. Akkor vegyük le a tűzről, ha a
gyöngyözése
rizs megpuhult, az állaga pedig krémes
teszik elegánssá,
lett. Keverjük hozzá a maradék vajat és a
illetve élvezetessé.
reszelt parmezánt. Forrón, parmezánNyers, izgalmas,
forgáccsal díszítve tálaljuk.
ropogós.

Az epret mossuk meg, a zöldjét távolítsuk
el, és a legszebbekből néhány szemet tegyünk félre a díszítéshez. A többit vágjuk
nagyobb darabokra, és a kristálycukorral
együtt turmixoljuk össze. A habtejszínből
készítsünk habot. A krémes túrót dolgozzuk el a porcukorral, ízesítsük a vaníliakivonattal, végül pedig adjuk hozzá a tejszínhabot, és azzal is keverjük össze. Az eperpürével kezdve felváltva kanalazzuk a krémet poharakba, díszítsük egész eperszemekkel, majd tegyük néhány órára hűtőbe.

BÉRES TOKAJI
MAGITA CUVÉE 2016
A halvány aranyszínű bor illata
aszalt kajszit, narancsot
és gyógynövényeket juttat az
eszünkbe. Ahogy megkóstoljuk
ezt a klasszikus hegyaljai fajtákból készített, késői szüretelésű
bort, ugyanez a gazdag,
gyümölcsös-mézes ízvilág áll
a középpontban. A savak izgalmas
szerkezetet adnak a bornak,
mely hosszú lecsengésében
fűszeres zamatokkal búcsúzik.

A „Magyarország legszebb szőlőbirtoka” címmel büszkélkedő Béres Szőlőbirtok és Pincészet fiatalos, lendületes borászat, igazi színfolt
Tokaj-Hegyalja szívében, Erdőbényén. A borászati hagyományok és a modern technika adta lehetőségek ötvözésével készült kiváló
minőségű borai méltán öregbítik a tokaji borok hírnevét az egész világon. A termékek között egyaránt megtalálhatóak fiatalos, üde,
könnyed és testes, karakteres tételek, habzóbor, pezsgők, valamint Tokaj egyedülálló kincsei, az aszú és esszencia is. Vásároljon
Béres-bort online a www.beresbor.hu oldalon!

BÉRES
béres EGÉSZSÉG
egészség
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TEGYÜNK SZEMÜNK
EGÉSZSÉGÉÉRT!*

NYERJEN BÉRES-CSOMAGOT!

TÁJÉKOZTATÁS: a Béres Gyógyszergyár Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a keresztrejtvény helyes megfejtésének beküldői között 10 db
5500 Ft értékű Béres-ajándékcsomagot sorsol ki. Az ajándékcsomag tartalma egy doboz Béres Porcerő Forte filmtabletta (60x) és egy
limitált kiadású vászontáska. A nyeremény nem váltható készpénzre, illetve egyéb ajándéktárgyra, termékre. A nyeremény átadásának feltétele a nyertes nevének, kézbesítési címének, valamint adóazonosító jelének a Szervező részére történő rendelkezésre bocsátása. A megfejtés beküldésével
a résztvevő önkéntesen, feltétel nélkül hozzájárul személyes adatainak a nyereménysorsolás céljából és nyertessége esetén a nyeremény kézbesítése céljából a Szervező általi kezeléséhez. Szervező tájékoztatja a résztvevőket, hogy nyertesség esetén nyilvántartás-vezetési kötelezettség teljesítésének céljából a nyertes résztvevő adatait kezeli. A
Szervező az adatokat kizárólag a fenti célból és jogalapból a cél megvalósulásáig kezeli, adatátadásra érintetti előzetes tájékoztatás és engedély nélkül harmadik személy részére nem kerül
sor. Szervező az Info. tv. és a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli a személyes adatokat és tájékoztatja a résztvevőket, hogy megilleti őket a személyes adatok vonatkozásában a hozzáférési, helyesbítési, törlési, korlátozási és tiltakozási jog, valamint joguk van az adathordozhatósághoz és a hozzájárulás visszavonásához, valamint a felügyeleti hatósághoz címzett panasztételi joghoz. A nyereményjátékkal és az adatkezeléssel kapcsolatos további kérdések esetén vegye fel velünk a kapcsolatot: info@beres.hu, Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny
u. 2–4. Adatvédelmi felelős: Boreczki Zoltán, adatvedelem@beres.hu Adatkezelési tájékoztató: https://beres.hu/beres/adatvedelmi_tajekoztato/ Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Béres PrimoMed sebápoló spray gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
A Béres Porcerő Forte filmtabletta étrend-kiegészítő készítmény. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Béres Egészség Magazin – a Béres Gyógyszergyár Zrt. kiadványa
PR igazgató Hubay Andrea | Lapmenedzser Dakos Edit
Megjelenik félévente a Central Médiacsoport (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) gondozásában | Kiadóvezető Varga Zoltán
Contentmarketing-üzletágvezető Ritter Tamás | Szerkesztő Pilling Róbert, Zellei Dóra | képszerkesztő kurdi fanni
tördelés Lipóth krisztina | Korrektor Szécsi Katalin | Fotó Béres-Archívum, Falus Kriszta, Getty Images Hungary, Schumy Csaba, Shutterstock
Nyomdai Kivitelezés Ipress Center – Central Europe Zrt. (2600 Vác, Nádas u. 8.) | felelős vezető peter Krummholz vezérigazgató
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Alkalmazásuk
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)

A készítményeket javasolt legalább 6 hónapon keresztül alkalmazni.
A Béres Szemerő Lutein FORTE filmtablea és a Béres Szemerő Omega-3 KOMPLEX lágyzselatin kapszula étrend-kiegészítő készítmények.
Az étrend-kiegészítő nem helyeesíti a kiegyensúlyozo, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
* A Béres Szemerő Lutein Foe filmtableában található A- és B2-vitamin, valamint a cink hozzájárulnak a normál látás fenntaásához.
A Béres Szemerő Omega-3 KOMPLEX lágyzselatin kapszulában található A- és B2-vitamin, a cink, valamint a DHA hozzájárulnak a normál látás fenntaásához.
** A napi adagban (2 kapszula).
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Z ., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. www.beres.hu
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Fejtse meg a keresztrejtvényünket, amelyben ezúttal
a Béres PrimoMed sebápoló spray szlogenjét rejtettük el.
A megfejtést küldje el postai címünkre (Béres Gyógyszergyár Zrt.,
1037 Budapest, Mikoviny u. 2–4.) vagy a megfejtes@beres.hu e-mail címre!
A helyes megfejtést beküldők között 2021. június 4-én
10 db 5500 Ft értékű Béres-ajándékcsomagot sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 2021. május 28.

ELŐSEGÍTI A
SEBGYÓGYULÁST

A Béres PrimoMed sebápoló spray II.a osztályba sorolt – gyógyászati segédeszköznek minősülő –
orvostechnikai eszköz. Gyártó: Cf Pharma Ireland Ltd, 73B, Hebron Ind., Est, Kilkenny, Ireland
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

PM2102MAGAZIN

MEGELŐZI A
FERTŐZÉSEKET
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A kockázatokról olvassa el a használati
útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

