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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, 
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Egészségvédelem. Egyszerű fogalom, komoly jelentéstartalommal. Valami, 
amit nem szabad félvállról venni, mert nagyon-nagyon sok múlik rajta: az 
egészségünk. Tenni érte azt jelenti: tenni magamért, tenni másokért, és – nyu-

godtan engedjünk meg magunknak nagy szavakat – tenni a világért is. A koronaví-
rus-járványnak köszönhetően sokunkban tudatosult, hogy védeni az egészséget 
elsősorban és leginkább a saját felelősségünk. Vagyis sokkal egészségtudatosab-
bak lettünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy az egészség nagy érték, és teszünk is a 
megtartása érdekében. A hosszú nyár után most ezzel a tudatossággal felvértezve 
vághatunk neki az ősznek. Sok ugyan a kérdőjel, de erősebbek vagyunk. Jobban fi-
gyelünk magunkra és a környezetünkben élőkre, egészségesebben táplálkozunk, 
támogatjuk az immunrendszerünket, többet mozgunk, védjük magunkat a stressz- 
től. Röviden: igényünk lett egy minőségibb életre. 
Mi, a Béresben nap mint nap azon dolgozunk, hogy az év minden napján, a legnehe-
zebb időszakokban is, ehhez a minőségi élethez, teljességhez hozzásegítsük az em-
bereket. A termékeink fejlesztésekor nem elégszünk meg a jóval, a tökéletesre tö-
rekszünk, nemcsak lépést tartunk, hanem előre megyünk, hogy aztán a fogyasztóink 
a legjobb minőséggel találkozzanak. Idén augusztusban a megnövekedett igények 
maradéktalan kiszolgálása érdekében vezértermékünknek, a Béres Cseppnek a 
gyártására a legkorszerűbb robottechnológiás gépsort helyeztünk üzembe. Bizonyos 
termékeink megújultak, és újakat is bevezettünk, hiszen mi, Béresek, az innovációra, 
a fejlesztésre alapfeladatunkként tekintünk. És hogy mi az Önök feladata? Az, hogy 
vigyázzanak az egészségükre idén ősszel is. Tudjuk jól, hogy ez nem egyszerű, de úgy, 
ahogy eddig, most is számíthatnak ránk, a Béresre.

Kedves Olvasóink!

DR. BÉRES JÓZSEF
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Az ősz és a tél mindig is nehéz időszak volt a megbetegedések 
szempontjából. Ezt az alaphelyzetet kissé átalakította  

a pandémiás időszak azzal, hogy megváltoztatta  
az életvitelünket, és közben sok fontos dolgot is megtanított. 

Például azt, hogy jobban oda kell figyelnünk egészségünk 
védelmére, minden körülmények között óvnunk kell azt.

Az ősz egyet jelent a tanévkezdéssel, a 
szürettel, a lombhullással – és sajnos a 
szaporodó betegszabadságokkal is, hi-
szen sokan – gyerekek és felnőttek is – 
ilyenkor kerülnek újra nagyobb közös-
ségekbe. Hogy egészségesen élvez- 
hessük ezt az igazán szép évszakot, te-
gyünk meg mindent immunrendsze-
rünk támogatásáért!

hideg időszak beköszöntével különösen 
sok pácienst kell ellátnunk, számuk 
akár meg is duplázódhat – kezdi  
dr. Csizinszky Klára Veronika háziorvos. – 
Az ebben az időszakban jellemző felső 
légúti fertőzések (az egyszerű náthától 
a gennyes torok-, arcüreg- és légcső-
gyulladásig) leginkább a krónikus tüdő-
betegeket veszélyeztetik, de mindenki 
más is könnyen áldozatul eshet. A válto-
zékony – reggel hűvös, délután már na-
pos –, csapadékos és szeles időjárás 
miatt sokan meghűlnek, illetve mivel 
ilyenkor mind több időt töltünk zárt te-
rekben, közösségekben, gyorsan ter-
jednek a vírusos, úgynevezett közösségi 
betegségek is.”

EGÉSZSÉGTUDATOSAN 
ŐSSZEL IS 
Szerencsére az idei ősznek már sokkal 
felkészültebben vághatunk neki, hiszen 
a mögöttünk álló, nehéz időszak sok do-
logra megtanított minket. Például arra, 

hogy milyen sokat tehetünk mi magunk 
is azért, hogy lehetőség szerint elkerül-
jük a betegségeket; sokkal egészségtu-
datosabbakká váltunk. Ezt a tényt iga-
zolja a koronavírus-járvány harmadik 
hulláma után készített online felméré-
sünk is (az 1033 válaszadó részvételével 
zajló nem reprezentatív online felmérés 
a szeretlekmagyarorszag.hu közremű-
ködésével 2021. május 26. és június 18. 
között zajlott), melyben arra voltunk kí-
váncsiak, hogy mennyivel vált fontosab-
bá az egészségünk megőrzése a járvány 
alatt szerzett tapasztalatok birtokában. 
A kutatás során nemcsak az derült ki, 
hogy ma már sokkal jobban értékeljük 
az egészségünket, de a megkérdezettek 
94 százaléka azt is gondolja, hogy annak 
megóvása elsősorban a saját felelőssé-
günk. Ennek érdekében például sokan 
vezettek be új szokásokat, ezek között a 
válaszadók körében 50 százalékkal ve-
zetett az immunrendszer támogatása, 
42-42 százalékkal pedig az alapos kéz-

A MEGNÖVEKEDETT IGÉNYEKRE VÁLASZOLVA IDÉN AUGUSZTUSBAN VÁLLALATUNK 
VEZÉRTERMÉKÉNEK, A BÉRES CSEPPNEK A GYÁRTÓSORA IS MEGÚJULT  

A LEGKORSZERŰBB ROBOTTECHNOLÓGIÁS GYÁRTÓSOR ÜZEMBE HELYEZÉSÉVEL.

EGÉSZSÉGÜNK

ÚJRA KÖZÖSSÉGBEN
Szeptemberben nemcsak az iskolapa-
dok telnek meg, hanem a háziorvosi 
rendelők várótermei is, és megkezdődik 
a „betegségszezon”. Bár a járvány szó 
hallatán ma már inkább a koronavírus 
jut eszünkbe, nem szabad elfeledkez-
nünk az influenzajárványról sem, amely 
évről évre eléri Magyarországot is. „A 

Megérkezett  
az ősz, 

ideje felkészülni!
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EGÉSZSÉGÜNK

mosás és a stressz levezetése. A leg-
többen az egészséges táplálkozást gon-
dolják az egészségtudatosság alap- 
pillérének (85 százalék). Második he-
lyen a sport, a mozgás (79 százalék), a 
harmadikon pedig az immunrendszer 
támogatása (69 százalék) áll. Összefog-
lalva elmondhatjuk, hogy felértékelő-
dött a prevenció, és talán most látszik 
igazán, hogy mennyire örökérvényű  
id. dr. Béres József híres mondása:

„Csak azt tudnám minél 
többekkel megértetni:  

sokkal könnyebb  
az egészségünket 
megvédeni, mint 

betegségből felépülni.”

VÉRTEZZÜK FEL MAGUNKAT!
Szervezetünk akkor működik optimáli-
san, ha minden támogatást megadunk 
neki, vagyis egészségesen táplálko-
zunk, megfelelő mennyiségű vizet fo-
gyasztunk, eleget tartózkodunk a friss 
levegőn, rendszeresen sportolunk, az 
alvásidőnket nem csaljuk el, és ha 
szükséges, az immunrendszer műkö-

dését támogató készítményt szedünk. 
A fizikai mellett pedig a mentális 
egészségünket sem hanyagolhatjuk el, 
hiszen a stressz és a szorongás is 
gyengíthetik immunrendszerünk mű-
ködését. Mentális jóllétünk érdekében 
törekedjünk a munka és a magánélet 
egyensúlyára, áldozzunk időt a hob-
binkra, töltsünk minőségi időt a csa-
ládtagjainkkal és a barátainkkal!

A BIZTOS PONT, AMIRE MINDIG 
SZÁMÍTHATUNK 
Még ha tökéletesen tisztában vagyunk 
is azzal, mire van szüksége a szerveze-
tünknek, akkor is nehézkes megadni 
neki mindent. Ilyenkor érdemes segít-
ségül hívni például az immunrendszer 
működését támogató készítményeket. 
A kínálat szinte zavarba ejtő, a hangza-
tos elnevezések és megkapó csomago-
lások helyett abban a termékben bíz-
zunk, ami már évtizedek óta bizonyít!
Id. dr. Béres József volt az a kutató, aki 
unikális készítményt fejlesztett ki a 
létfontosságú nyomelemek pótlására. 
Csaknem két évtizeden keresztül dol-
gozott azért, hogy bizonyos nyomele-
mek és a betegségek közötti kapcso-
latot felfedje. Azt kereste, milyen 
összetevők képesek támogatni az im-

munrendszer megfelelő működését 
és az anyagcsere-folyamatokat. Végül 
arra a következtetésre jutott, hogy egy 
olyan készítmény lehet ebben ered-
ményes, amely a szükséges nyomele-
mek egyensúlyát biztosítja, így meg-
előzve a hiánybetegség kialakulását. 
Úttörő volt az a gondolata, hogy ezeket 
a komponenseket együttesen, a meg-
felelő mennyiségben kell alkalmazni 
ahhoz, hogy hatásosak legyenek. Eh-
hez megtalálta azt a formát is, amely 
mellett a sok létfontosságú anyag a 
leghatékonyabban tud felszívódni. Így 
született meg 1972-ben a Béres 
Csepp. 
A fél évszázada töretlen népszerűségnek 
örvendő készítmény további nagy előnye, 
hogy életkorhoz és testtömeghez is 
könnyen igazítható, akár kisgyermek-
kortól alkalmazható.
A Béres Csepp tehát évtizedek óta nép-
szerű, az immunrendszer működését 
támogató gyógyszerkészítmény. Alkal-
mazása javasolt nyomelempótlásra, a 
szervezet ellenálló képességének tá-
mogatására. Cseppnyi odafigyeléssel 
segíthetjük az immunrendszerünk 
megfelelő működését, amivel nemcsak 
saját magunk egészségét, hanem a kö-
zösségünkét is óvhatjuk.
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, 
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Alkalmazása javasolt nyomelempótlásra az immunrendszer működésének, a szervezet ellenállóképességének támogatására.
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EGÉSZSÉGÜNK

A pajzsmirigy  
egészségének támogatója:  

a szelén
A szelént 1817-es felfedezése után sokáig károsnak tartották, az 1950-es években kezdtek 

először másként gondolkodni felőle, s lassacskán derült fény arra, hogy ez a nyomelem 
nélkülözhetetlen az emberi szervezet megfelelő működéséhez. Az utóbbi évek kutatásai  

pedig egyre több fontos élettani hatását igazolták, igazolják. Erről beszélgettünk  
Prof. Dr. Balázs Csabával, a Budai Endokrinközpont endokrinológusával.

Mivel foglalkozik pontosan az endokri-
nológia? Milyen panaszokkal fordul-
nak a betegek endokrinológushoz?
Az endokrin rendszer nem igazán kéz-
zelfogható, mégis szervrendszernek 
tekintjük. Lényegében egy központ ál-
tal irányított „egységek” hálózata, 
amelyek kommunikálnak egymással. 
Az egységek a belső elválasztású, azaz 
endokrin mirigyek, mint az agyalapi 
mirigy, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmi-
rigy, a mellékvese, a here és a petefé-
szek, a csecsemőmirigy, a tobozmirigy 
és a hasnyálmirigy. A kommunikáció az 
általuk termelt hormonok útján zajlik, 
amelyek közvetlenül a véráramba ke-
rülnek, így a test minden részébe eljut-
nak. Minden hormonnak megvan a 
maga speciális feladata, minden hor-
mont csak egy speciális célsejt ismer 
fel abban a szervben vagy szövetben, 
amelyet működésbe kell hoznia. Az en-
dokrin szervek betegségei többnyire 
lassan fejlődnek ki, és nem könnyű di-
agnosztizálni őket. Ezeket a problémá-
kat tárja fel és gyógyítja az endokrino-
lógia szakterülete.

Napjainkban egyre több pajzsmirigy-
problémáról hallunk, sokakat érint 
(köztük fiatalokat) a megbetegedése. 
Milyen folyamatokban vesz részt, mit 
tud ma a tudomány az egészséges mű-
ködéséről?

A pajzsmirigy a nyaknál elhelyezkedő 
belső elválasztású mirigy, amelyben 
olyan hormonok termelődnek, mint a 
tiroxin és a trijód-tironin, amelyek az 
anyagcsere-folyamatok szabályozásá-
ban nélkülözhetetlenek, illetve a kalci-
tonin, amely a kalcium csontokból való 
felszabadulását szabályozza. A tiroxin 
és a trijód-tironin létfontosságú alkotó-
eleme a jód, melyből egy meghatározott 
mennyiség szükséges, hogy a hormon-
termelés megfelelő legyen. Sokáig úgy 
vélték, hogy a hiánya a só jódozásával 
megoldható, ám az 
utóbbi években kiderült, 
hogy ez nem ilyen egy-
szerű. Egyrészt a túlzott 
jódbevitel is okozhat 
gondokat, másrészt pe-
dig a pajzsmirigy meg-
felelő működéséhez egy 
másik nyomelemre, a 
szelénre is szükség van.

A szelénről sokat hal-
lottunk az utóbbi idő-
ben – széles körben 
ajánlották. Miért lett 
olyan népszerű mosta-
nában? 
A kérdés aktualitását a 
pandémia alatt tett fon-
tos megfigyelések képezik. Kevésbé 
közismert, de a szelénnek is nagyon 

fontos szerepe van az immunrendszer 
egészséges működésének fenntartásá-
ban. A szeléntartalmú aminosavakat 
tartalmazó fehérjék (szelenoproteinek) 
több biokémiai folyamatban is részt 
vesznek, ilyen például a tiroidhormon-
anyagcsere és a T-sejtes immunitás. Ez 
utóbbi olyan fehérvérsejtekre épül, me-
lyek képesek közvetlenül vagy közvetet-
ten – más sejtek segítségével – immun-
reakció kiváltására.

Úgy tudjuk, hogy ez egy „kétarcú” 
nyomelem, hiszen sem 
túl keveset, sem túl so-
kat nem ajánlott fo-
gyasztani belőle. 
A szelén nevét a görög 
mitológia Holdistennőjé-
ről, Szelénéről kapta, és 
ez az elnevezés azóta is 
megállja a helyét: kis 
mennyiségben, 50-300 
mikrogrammig ugyanis a 
szelén egyértelműen jó 
hatású, azonban rend-
szeres napi, 300-400 
mikrogramm feletti bevi-
tel az egészségre már 
kedvezőtlen vagy ártal-
mas hatást fejt ki. A sze-
lénről ma már tudjuk, 

hogy esszenciális, azaz nélkülözhetetlen 
nyomelem, vagyis a szervezetünknek 

szüksége van rá az egészséges működé-
séhez. Biológiai szerepének jelentősége 
az elmúlt évek kutatási eredményei 
alapján határozottan felértékelődött. Ez 
már csak azért is figyelemreméltó, mivel 
az emberek szervezetének átlagos sze-
lénellátottsága Európában lényegesen 
csökken, gyakran kritikusan alacsony. 
Pedig ez a nyomelem szerepet játszik az 
agy, a pajzsmirigy és az immunrendszer 
normál működésében is. Ezenkívül so-
kat tesz a megfelelő spermaképződé-
sért, a haj és a köröm jó állapotának 
fenntartásáért. Az emberi szervezetben 
6-14 mg szelén található, legnagyobb 
koncentrációban a pajzsmirigyben, és a 
májban. Testünk szeléntartalmának 
több mint 50 százaléka a vázizomzatban 
és a csontokban található. 

A szelén erőteljes antioxidánsként is 
ismert. Mit jelent ez pontosan?
Köztudott, hogy az élő szervezeteknek 
feltétlen szükségük van oxigénre. Az 
oxigén és annak vegyületei azonban 
károsak is lehetnek. A legjobb példa 
erre a folyamatra, amikor a vas rozsdá-
sodik, vagy a vaj megavasodik. Hasonló 
folyamat játszódik le a szervezetünk-
ben is; bizonyos szempontból szintén 
„rozsdásodni kezd” az idő múlásával. 
Az antioxidáns olyan anyag, amely 
megvédi sejtjeinket az oxidatív stresz-
szel szemben. A pajzsmirigyben a hor-
monképződés során magas a szabad 
oxigéngyökök (a köznyelvben: szabad 
gyökök) szintje, épp ezért a pajzsmirigy 
egészségének védelmében nagy sze-
rep jut a szelénnek, illetve a szeleno-
proteineknek.

Hogyan változik a szelénszükséglet az 
egyes korosztályokban?
A szelénből a beviteli ajánlás férfiaknak 
és nőknek egyaránt 70 mikrogramm 
naponta. Várandósság idején azonban a 
kívánt mennyiség megnövekszik, eléri a 
napi 85 mikrogrammot. A szelénről tud-
juk, hogy a férfi reprodukciós szervek 
egészségéhez is hozzájárul, ráadásul a 
jóddal együtt sokat tehet a pajzsmirigy 
egészségéért.

A szelénről ma 
már tudjuk, 
hogy esszen-
ciális, azaz 

nélkülözhetet-
len nyomelem, 

vagyis a szerve-
zetünknek szük-

sége van rá az 
egészséges műkö-

déséhez.
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ÉRTÉKEINK ÉRTÉKEINK

BÉRES JELENTI
A BÉRES JÓZSEFET ALAKÍTÓ GÁSPÁR TIBOR 
NYERTE A LEGJOBB FÉRFI FŐSZEREPLŐNEK 
JÁRÓ „MAGYAR OSCAR-DÍJAT”
A Magyar Mozgókép Fesztivál június 26-án megrendezett bala-
tonfüredi díjátadó gáláján húsz kategóriában adták át a Magyar 
Mozgókép Díjakat. A legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést 
A feltaláló című filmben id. dr. Béres József szerepében nyújtott 
alakításáért a Jászai Mari-díjas Gáspár Tibor nyerte el.  A küz-
delmes sorsú kutató életéről szóló filmben Gyöngyössy Bence 
rendező a legendás Béres cseppek hatvanas-hetvenes évekbe-
li megszületését és drámai történetét mutatja be. A feltaláló a 
világ egyik legnépszerűbb streamingszolgáltatójánál, a Net- 
flixen is elérhető, ahol heteken át a toplistán szerepelt.

ÚJ KORTÁRS ALKOTÁSOKKAL KÖLTÖZIK 
VISSZA A KODÁLY KÖRÖNDRE A BÉRES ÁLTAL 
IS TÁMOGATOTT UTCAI KIÁLLÍTÁS
Folytatódik a tavaly ősszel Standby címmel megnyílt, a jár-
ványhelyzetre reflektáló kiállítás a Kodály köröndön Szilléry 
Éva és Raden Hannawati szervezésében. A Béres Alapítvány 
által is támogatott „street art” kiállítás az elmúlt év során 
több budapesti helyszínen is bemutatkozott, legutóbb  
a Károlyi-kertben volt megtekinthető. Az egyedülálló tárlat 
2021. augusztus 29. és október 15-e között új alkotásokkal 
jelentkezik, amelyeket ismét a Kodály köröndön állítanak 
ki. Az alkotások hívószava ezúttal a pandémia utáni állapot: 
az újrakezdés víziói jelennek meg a helyszínen bemutatott 
kortárs festményeken és fotókon.
 

FOLYTATÓDIK AZ  
ID. DR. BÉRES JÓZSEF 
SZÜLETÉSÉNEK  
100. ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL 
INDÍTOTT 
GEOCACHING JÁTÉK
A nagy érdeklődésre való te-
kintettel tovább folytatódik a 
Béres Gyógyszergyár és a 
Magyar Geocaching Egyesü-
let id. dr. Béres József szüle-
tésének 100. évfordulója al-

kalmából, 2020-ban elindított geocaching játék. Az eredetileg 
egy évre tervezett programban a lelkes kincskeresők Buda-
pesten és Gödöllőn továbbra is fellelhetik az elrejtett ládákat. 
Jó kincskeresést kívánunk!
www.geocaching.hu

Támogatás a tökéletes erőnlétért
Együttműködést kötött a Magyar Öttusa Szövetség és a Béres Gyógyszergyár.

2021 ismét Olimpiai év – öttusa-csa-
patunk idén is kiválóan teljesített a 
világjátékokon. Az öttusa több mint 

száz éve szerepel az Olimpiákon, sőt, 
elődjét már az ókorban is játszották. Az 
egyik legösszetettebb versenysport, hi-
szen öt sportágból áll, gyakorlóinak 
erősnek kell lenniük lovaglásban, vívás-
ban, lövészetben, úszásban és terepfu-
tásban is. Elképesztő kihívás, amiben 
mi, magyarok hagyományosan 
eredményesek vagyunk: vi-
lág- és olimpiai bajnokok is 
kerültek ki közülünk.
Az öttusa történetének legna-
gyobb magyar alakja Balczó 
András háromszoros olimpiai 
és tízszeres világbajnok, aki 
1960 és 1972 között érte el leg-
nagyobb sikereit, 2004-ben pe-
dig a Nemzet Sportolójának 
választották. Talán kevesen 
tudják róla, de egyike azoknak, 
akik id. dr. Béres József mellett 
álltak a küzdelmes években. 
Képességek, erőnlét, megfele-
lő edzésmunka, jó mentális ál-
lapot és erős szervezet: mind-
erre szüksége van annak, aki 
ott szeretne lenni a világ élvo-
nalában. 

Ehhez a komplex felké-
szültséghez igyekszik 
most hozzájárulni a Bé-
res Gyógyszergyár az-
zal az együttműködés-
sel, amit a Magyar 
Öttusa Szövetséggel 
kötött: a továbbiakban 
Béres-termékek is se-
gítik a versenyzőket. A 
Magyar Sportok Házá-
ban egy évre szóló 
szponzori szerződést írt 
alá Bretz Gyula, a MÖSZ 
elnöke, valamint Major 
Ferenc, a gyógyszer-
gyár vezérigazgatója. 

Ennek jegyében negyven utánpótlásko-
rú és felnőtt versenyző jut vitaminokat 
tartalmazó étrend-kiegészítőkhöz, va-
lamint az idén már Béres Magyar Kupa-
futam néven zajló versenysorozat dobo-
gósai is a gyógyszeripari vállalat 
ajándékcsomagjait vehetik át.
„Csoda, hogy eddig nem találtunk egymás-
ra, hiszen mindkét cég hagyományos ma-
gyar értékeket képvisel. Tiszteli, fenntart-

ja a tradíciókat úgy, hogy közben állandó 
innováción is keresztülmegy annak érde-
kében, hogy a kor követelményeinek meg-
felelhessen. A gondolkodásmódunk, a fi-
lozófiánk közös, ahogyan a sikerbe vetett 
hitünk is” – fogalmazott a megállapodás-
sal kapcsolatosan Bretz Gyula, a Ma-
gyar Öttusa Szövetség elnöke, és hang-
súlyozta: a Béres cég támogatása 
nagyban hozzájárul majd sportolóink 
felkészüléséhez.
„Az egészségmegőrzés piacvezetője-
ként, az egészségvédelemért elhivatot-
tan dolgozó magyar vállalatként erkölcsi 
kötelességünknek érezzük a magyar 
sport támogatását, és örülünk annak, 
hogy partneri együttműködést kötöt-
tünk. Fontosnak tartjuk, hogy odafigyel-
jünk hagyományainkra, értékeinkre, és 
támogassuk a magyar sportolók, jelen 
esetben öttusázóink egészségét, vala-
mint a versenyekre való sikeres felkészü-
lést. Készítményeink a legmodernebb tu-
dományos ismeretek alapján készülnek, 
kiváló minőségűek és teljesen biztonsá-
gosak” – mondta Major Ferenc, a Béres 
Gyógyszergyár vezérigazgatója.

MEGJELENT VÖRÖS GYŐZŐ KÖNYVE  
A SZENTFÖLDI ÁSATÁSOKRÓL
Machaerus címmel augusztusban rep-
rezentatív albumot jelentetett meg az 
MMA Kiadó, mely Vörös Győző ókorku-
tató tizenegy éves szentföldi ásatásai-
nak eredményeit foglalja össze. Vörös 
Győző vezetésével 2009 óta dolgozik 
magyar kutatócsoport Jordániában, a 
Holt-tenger keleti partján, Machaerus 
hegyén, ahol egykor Heródes Antipász 
tetrarcha palotája, Keresztelő Szent 
János börtöne volt, ahol Salome, tán-
cáért cserébe a Szent fejét kérte és 
kapta.  A palota feltárásáért és publikálásáért a professzor a közel-
múltban magas vatikáni elismerésekben részesült, megkapta  
a Pápai Akadémiák Díját, és elnyerte a római pápaság Aranyérmét is.
A Béres Alapítvány külön szeretettel köszönti a tudós kutatót, akinek 
munkásságát a feltárások kezdete óta követi és folyamatosan támogatja.
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ÉLETÜNK

Elsők a gyerekeink
A gyakorló szülők bizonyára tapasztalják, sokszor mekkora kihívás rávenni a gyerekeket  

az egészséges táplálkozásra – még azokban a családokban is, ahol egyébként a szülői 
példamutatásra nem lehet panasz. Mit tehetünk, hogy mégis elegendő vitaminhoz  

és ásványi anyaghoz jussanak a kicsik?

A zöldségért könyörögni kell, az 
édes és sós nassolnivalók viszont 
hamar elfogynak – ismerős ez a 

helyzet? Sok szülőnek sajnos igen, még 
akkor is, ha egyébként ő maga minden 
erejével törekszik a család egészséges 
táplálására. Van, aki látott már olyan 
családot, ahol a gyerekek zokszó nélkül 

jó szándék, kreatív ötlet és türelem el-
lenére akadnak olyan gyermekek, aki-
ket nagyon nehéz rávenni a változatos 
táplálkozásra.
Beválhat, ha a szülők a gyerekekkel 
együtt vásárolják meg a zöldségeket, 
együtt készítik el az ételt, az újonnan 
bevezetett alapanyagokat megpróbál-
ják olyanra készíteni, amilyen a meg-
szokott fogásaik íze, állaga. Kiskama-
szoknál már nehezebb lehet a helyzet, 
érdemes folyamatosan figyelni, melyik 
egészségesebb finomságra (például 
olajos magvak, zöldségcsipsz vagy 
smoothie) nyitottabbak, és ezekből 
többet tartani otthon. A gyorsételek, 
édességek, csipszek, üdítők túlzott fo-
gyasztásának ártalmairól érdemes so-
kat beszélgetni – mégpedig úgy, hogy 
közben lehetőleg kerüljük a kioktatást. 
Teljesen megúszni valószínűleg nem 
lehet a dolgot, de ha legalább otthon – 
erőltetés nélkül – példát mutatunk, 
bízhatunk benne, hogy egyszer csak 
beérik az eredmény.

VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI 
ANYAGOK A TÁPLÁLKOZÁSBAN 
Kutatások is alátámasztják, hogy a 
magyar gyerekek kevés zöldséget, 
gyümölcsöt és tejterméket fogyaszta-
nak. Zöldségből és gyümölcsből csak 
a napi ajánlás körülbelül felét, de a 
tej- és tejtermékek fogyasztása is 
alatta marad a napi félliteres ajánlás-
nak. Minden harmadik gyerek a szük-
ségesnél kevesebb kalciumot fo-
gyaszt, pedig ez az ásványi anyag 
elengedhetetlen a megfelelő csontfej-
lődéshez. 40 százalékuk vashiányosan 
táplálkozik, noha a vas létfontosságú 
volna a vérképzés szempontjából. To-
vábbi rossz hír, hogy a négy év feletti 
kicsik csaknem 100 százaléka a szük-
ségesnél kevesebb D-vitaminhoz jut. 
Kisebb korban szoktuk adni ezt a vita-
mint, később azonban kiesik a napi 
családi rutinból – mondja a gyermek-
orvos. A fényszegény évszakokban 
előfordulhat, hogy az ajánlásnál keve-
sebb jut ebből a fontos vitaminból 
mind nekünk, mind gyermekeinknek. 

bevitele, mivel kutatások szerint a négy 
évnél idősebb magyar gyerekek 98 szá-
zaléka nem jut elég D-vitaminhoz.
Az eperízű, kalciumot és D3-vitamint 
tartalmazó gumivitamin hatóanyagai 
közül a D-vitamin az immunrendszer 
normál működését támogatja. A cson-
tok megfelelő fejlődéséhez pedig szük-
séges a kalcium és a D-vitamin – ám a 
kutatások azt mutatják, hogy a 4 és 18 év 
közötti gyerekek 35 százaléka az aján-
lottnál kevesebb kalciumot fogyaszt.
A vas hatása sokrétű az emberi szerve-
zetre: elősegíti a gyerekek kognitív ké-
pességeinek fejlődését, hozzájárul a 
normál vörösvérsejt- és hemoglobin-
képződéshez, az immunrendszer nor-
mál működéséhez, valamint a fáradt-
ság és kifáradás csökkentéséhez. 
Tizenegy éves kortól, illetve az első 
menstruációtól kezdve a lányoknál 
megnőhet a vasszükséglet. A megfele-
lő vaskiegészítésről a Béres VitaKid 
család igazán ízletes, kékszőlő ízű, 
vastartalmú gumivitaminja segítségé-
vel gondoskodhatunk.

A BÉRES VITAKID C+D3 GUMIVITAMIN, A BÉRES VITAKID C-VITAMIN 100 MG GUMIVITAMIN,  
A BÉRES VITAKID KALCIUM+D3-VITAMIN GUMIVITAMIN ÉS A BÉRES VITAKID VAS GUMIVITAMIN 
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNYEK.

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

NÉGYFÉLE FINOM ÍZ,  
NÉGYFÉLE HATÓANYAG
Az új, cukormentes Béres VitaKid gumi-
vitaminok szükség esetén segítenek a 
fontos vitaminok kiegészítésében, még-
hozzá a gyerekek számára is élvezetes 
formában, hiszen a gumivitamint minden 
gyerek szívesen fogyasztja. Az újdonság-
nak számító gumivitaminok négyféle fi-
nom ízben és különböző hatóanyag-tar-
talommal kerülnek a patikák és 
drogériák polcaira.
A meggyízű C-vitamin gumivitamin 100 
mg C-vitamint tartalmaz gumitablet-
tánként. A C-vitamin hozzájárul az im-
munrendszer és idegrendszer megfele-
lő működéséhez, valamint szerepet 
játszik a fáradtság és a kifáradás csök-
kentésében. 
A C- és D3-vitamint tartalmazó, lime- és 
narancs ízű gumivitamin a C-vitamin 
hatásán kívül a benne található D-vita-
minnal az immunrendszer megfelelő 
működéséhez és a csontrendszer fejlő-
déséhez járul hozzá. A fényszegény hó-
napokban különösen fontos a D-vitamin 

esznek zöldséges ételeket, édesség és 
gyorsétel pedig még elvétve sem fordul 
elő, de a valóságban ez a felállás ritka. 

ELÉG, HA HASONLÍT ARRA,  
AMIT SZERET
Dr. Adonyi Nóra gyermekorvos szerint a 
kisebbeknél számos tényezőtől függ, 

hogy mennyire hajlamosak megenni az 
egészséges ételeket. Van, aki gond nél-
kül fogyasztja a spenótot, mások vi-
szont már akkor visszariadnak egy-egy 
zöldségtől, ha nem hasonlít eléggé a 
kedvenc ételükre. Az egészséges táp-
lálkozást szem előtt tartó családban is 
előfordulhat válogatós gyerek. Minden 
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Minőség és megbízhatóság:  
így válasszunk C-vitamint!

Antioxidáns hatás, energetizálás, jó idegrendszer, megfelelő  
lelki működés és immuntámogatás: ami mindebben egyszerre  

segít nekünk, nem más, mint a C-vitamin.

A nyár végével fel kell 
készülnünk a hide-
gebb napokra, ami 

nemcsak abban nyilvánul 
meg, hogy rétegesebben 
öltözködünk, hanem ab-
ban is, hogy nagyobb fi-
gyelmet fordítunk erőnléti 
állapotunk támogatására. 
Erre a megfelelően meg-
választott étrend mellett a 
vitaminokat és ásványi 
anyagokat tartalmazó ét-
rend-kiegészítők kézen-
fekvő lehetőséget nyújta-
nak, hiszen ilyenkor már 
kevesebb friss, vitamin-
dús gyümölcsöt és zöld-
séget szoktunk fogyasztani. Nem meg-
lepő, hogy a C-vitamin-tartalmú 
étrend-kiegészítők iránt is megnő az 
igény ebben az időszakban, hiszen köz-
tudott, hogy ennek a vitaminnak számos 
kedvező élettani hatása van. Talán a  
legismertebb az, hogy támogatja az im-
munrendszerünk egészséges működé-
sét, ezért az őszi és téli hónapokban 
különösen érdemes odafigyelni, hogy 
megfelelő mennyiséget vigyünk be 
szervezetünkbe. Jó tudni, hogy akkor is 
célszerű támogatnunk C-vitamin fo-
gyasztásával, amikor fáradékonynak és 
kimerültnek érezzük magunkat. Ráadá-
sul a C-vitaminnak antioxidáns hatása is 
van, részt vesz a sejtek oxidatív stresz-
szel szembeni védelmében.

FONTOS DÖNTÉS
A folyamatosan növekvő igény hatására 
egyre több gyártó készítménye jelenik 
meg a gyógyszertárakban és a drogéri-
ákban, ezért nem csoda, ha a polcok 

előtt hosszú perceket töltünk el, ha ki 
akarjuk választani a számunkra leg-
megfelelőbb terméket. Na, de melyik 
mellett érdemes dönteni? Miről lehet 
felismerni a minőségi és biztonságos 
készítményt? 
Nem könnyű egyszerű választ adni 
erre a kérdésre, hiszen a legtöbb gyár-
tó és forgalmazó igen nagy gondot for-
dít a termék külső megjelenésére, így a 

küllem alapján aligha le-
het jól választani. A meg-
lepően alacsony árú ter-
mékek első látásra 
vonzóak lehetnek. Ugyan-
akkor a termék ára alap-
ján történő döntés, amely 
vásárlói oldalról érthető 
és fontos szempont, kö-
rültekintést igényel, hi-
szen könnyen lehet, hogy 
az olcsóság elérése csak 
a minőségi követelmé-
nyek rovására valósítható 
meg.  

CSAK ISMERT 
GYÁRTÓTÓL

Az étrend-kiegészítők kiválasztásánál 
tehát legyen a minőség és a megbízha-
tóság az elsődleges, és csak ezt követő-
en érdemes az egyéb szempontokat 
mérlegelni. Bizalmi termékről lévén szó 
csak olyan megbízható gyártó termékét 
vásároljuk meg, amelyik garanciát tud 
vállalni a biztonságosságra és a magas 
minőségre! A Béres több mint harminc 
éve ezt teszi, hiszen a gyógyszergyár-

tásban alkalmazott minőségügyi rendszer keretei között 
végzi az étrend-kiegészítők előállítását. Időt és erőforrást 
fordít arra, hogy az étrend-kiegészítőkre vonatkozó, köte-
lezően alkalmazandó jogszabályi előírásokon túl szigo-
rúbb gyártási és minőségellenőrzési lépéseket végezzen 
el. A Béresnél nem kezdődhet el egyetlen termék gyártá-
sa sem anélkül, hogy a felhasználni kívánt alap- és cso-
magolóanyag megfelelőségét ne ellenőrizték volna, mivel 
a biztonságos, minőségi termék a jó alapanyagnál kezdő-
dik. A gyártási műveletek folyamatos ellenőrzésén túl 
minden egyes legyártott termék csak minőségbiztosítási 
engedélyezés után kerülhet ki a gyárból. A Béresnél a ter-
mékek hatóanyagtartalmát is rendszeres laboratóriumi 
vizsgálatokkal igazolják. Az is alapvető elvárás, hogy a mi-
nőségmegőrzési időt minden készítmény esetében eltart-
hatósági (stabilitási) vizsgálatokkal igazolják. 
A Béres C-vitamin-tartalmú étrend-kiegészítői is a leír-
tak szerinti gondossággal készülnek. Az elnyújtott ható-
anyag-leadású (retard) C-vitamint, D-vitamint és csipke-
bogyó-kivonatot tartalmazó készítmények esetében 
további ellenőrzésekkel még azt is igazolják, hogy a C-
vitamin a készítmény bevétele után nem egyszerre, ha-
nem egyenletesen szabadul fel a tablettából. 
Táplálkozási szokásunktól, életvitelünktől és fizikai akti-
vitásunktól függően vitaminszükségletünk egyénenként 
eltérő, ezért a Béresnél a választék kialakítása során arra 
is figyelmet fordítanak, hogy a készítmények között min-
denki megtalálja azt, amely számára a megfelelő mennyi-
ségű hatóanyagot tartalmazza. A Béres C-vitamin széles 
portfóliója minőségi C-vitamint kínál minden igényre.

Tegyünk immunrendszerünk 
támogatásáért! 
C- és D-vitaminban gazdag retard készítmények csipke-
bogyó-kivonattal. A C- és D-vitamin fontos tápanyagok, 
hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő működésé-
hez. Az elnyújtott kioldódás hosszabb időn át közel állan-
dó C-vitamin-szintet biztosít.
Béres C-vitamin 500 mg RETARD filmtabletta csipke-
bogyó-kivonattal + 1000 NE D3-vitamin, Béres C-vitamin 
1000 mg RETARD filmtabletta csipkebogyó-kivonattal + 
2000 NE D3-vitamin, Béres C Max 1500 mg RETARD film-
tabletta csipkebogyó-kivonattal + 3000 NE D3-vitamin
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY.  
AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, 
VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

A BÉRES AJÁNLJA

VALÓJÁBAN ÉLELMISZER
Kevesen vannak tisztában azzal, hogy az étrend-kiegészítő C-vitaminok – bár 
megjelenési formájukat tekintve nagyon hasonlóak a gyógyszerekhez – élelmi-
szernek számítanak, és a mindennapi étrendünk kiegészítését szolgálják. Az 
étrend-kiegészítő készítmények forgalomba kerülése egyszerű, nem kell őket 
hatóság által engedélyeztetni, helyette csupán egy gyors nyilvántartásba vételi 
eljárás előzi meg a forgalomba hozatalt. Érdemes azonban tudni, hogy a bejegy-
zést végző Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet nem 
vizsgálja meg laboratóriumi körülmények között a bejelentett terméket, ezért 
annak minőségét illetően a gyártóké és a forgalmazóké a felelősség. 

AZ ŐSZ AJÁNDÉKA:  
CSIPKEBOGYÓ
Csipke, csitkenye, hecsedli: ezek mind a csipkebogyó, 
pontosabban a vadrózsa (Rosa canina) gyógyhatású álter-
mésének népies nevei. A termést kedvező élettani hatásai 
miatt az emberiség régóta használja gyógynövényként, és 
élelmiszerek alapanyagaként is. 
Maga a növény néhány méter magas, tüskés cserje, amit 
jól ismerhetünk a kirándulásainkról. 
A termést érett, kemény állapotában célszerű begyűjteni, 
és a legjobb, ha frissen kiszárítjuk. Készíthető belőle tea, 
szörp, lekvár, mártás, sőt leves is. Sosem szabad forró 
vízben áztatni, mert a melegtől elveszíti C-vitamin-tartal-
mát. Márpedig ez a legnagyobb értéke, a csipkebogyó 
ugyanis az egyik legjobb C-vitamin-forrás. Ezenkívül ta-
lálható benne B-vitamin, flavonoidok, karotinoidok, savak 
és pektin is.



16  BÉRES EGÉSZSÉG BÉRES EGÉSZSÉG  17

ÉLETÜNK

Hozzáadtak,  
hogy hozzánk adjon! 

MEGÚJULTAK A BÉRES ACTIVAL MULTIVITAMINOK
Innováció – a fogalom, ami nélkül egyetlen gyártó sem képzelheti el a sikeres jövőjét. Mert mit 

várunk el mi, fogyasztók? Szeretjük, ha valami ismerős, ha számíthatunk rá, mert régóta 
bizonyít. Ugyanakkor fontos, hogy meglegyen a fejlődés képessége azokban a dolgokban is, 

amiket már megkedveltünk. Hiszen minden változik, az életünk is.

Ami a régmúltban gyökerezik és 
hagyományos formában él to-
vább, azt az a veszély fenyegeti, 

hogy elsöprik a modern idők. Aminek 
pedig nincs múltja, csak egy újító gon-
dolat, az szintén eltűnhet egy pillanat 
alatt – amint a frissebb kísérletek érde-
kesebbnek bizonyulnak. 
Legyen szó kulturális értékekről, neve-
lési módszerekről, emberi kapcsolatok-
ról, gasztronómiáról vagy épp minőségi 
termékekről, az képes sokáig fennma-
radni, aminek nemcsak komoly hagyo-
mányai vannak, de képes megújulni is, az 
épp aktuális igények szerint. Ami sok-
sok évtized tapasztalatát hordozza, de 
azokat felhasználva tud továbbépítkezni, 
idővel egyre jobbá és jobbá válni. 

legtöbb vitamin, ásványi anyag és nyom-
elem szükséges mennyiségét: napi egy 
tabletta elég belőle a jó közérzet és telje-
sítőképesség fenntartásához, és az im-
munrendszer egészséges működésének 
segítéséhez. Egy komplex étrend-kiegé-
szítő multivitaminról van szó, amelynek 
hatóanyagai hozzájárulnak ahhoz, hogy 
támogassuk szervezetünket. Amellett, 
hogy változatlanul található benne sokfé-
le vitamin (A, B, C, D), réz, vas, szelén, 
cink, jód és folsav, a Béres fejlesztői egy 
sor újítással tovább emeltek az Actival 
Energia értékén:
•  A benne lévő ginzeng mennyiségét 60 

mg-ra emelték. A ginzeng hozzájárul a 
szellemi teljesítményhez és a megfelelő 
fizikai erőnlét fenntartásához. 

•  A mentális teljesítmény támogatása ér-
dekében hozzáadtak 60 mg guaranát.

•  Magasabb lett a C-vitamin-tartalma.
•  Magnézium is került bele a fáradtság és 

a kifáradás csökkentéséért, a megfele-
lő pszichológiai funkció fenntartásáért.

TÁMOGATÁS ÉS FEJLŐDÉS –  
A LEGKISEBBEKNEK
Hihetetlen, mennyi energiájuk van! – 
szoktuk mondogatni, amikor azt látjuk, 
hogy lassan már sötétedik, de a gyere-
kek a sokadik órában is sikongatva ker-
getik egymást. Nagyon jól bírják, de azért 
az ő energiakészleteik is lemerülnek 
időnként. Nem csoda, hiszen ma már a 
kicsik életében is egyre több a kihívás: 
iskola, különórák, sport… és persze a kö-
zös játékra is kell, hogy maradjon erő. Az 
egészségük támogatásához rendkívül 
fontos az is, hogy hozzájussanak mind-
ahhoz a létfontosságú vitaminhoz, ásvá-
nyi anyaghoz és nyomelemhez, amire a 
szervezetüknek szüksége van. 
A kicsik esetében is azon vagyunk, hogy 
egészségesen táplálkozzanak, de azért 

néha szükség lehet kiegészítésre. Ilyen-
kor jól jöhet a multivitamin, persze nem 
mindegy, hogy milyen. Nyilvánvalóan 
fontos, hogy a gyermekünk szeresse, de 
emellett lényeges az is, hogy a készít-
mény milyen összetevőket tartalmaz, 
milyen minőségben. 
Sokan szeretik a Béres Actival Kid mul-
tivitaminokat, legyen szó rágótablettá-
ról vagy gumivitaminról. Az Actival Kid 
Gumivitaminban van A-, B6 -, B12 -, C-vi-
tamin és folsav, amelyek hozzájárulnak 
az immunrendszer normál működésé-
hez, a csontfejlődést és növekedést pe-
dig a D-vitamin támogatja. 
A közelmúltban az Actival Kid Gumivita-
min összetétele is megújult. Új ható-
anyagok kerültek bele – kiegészült bio-
tinnal, cinkkel és jóddal –, így még 
komplexebb összetételű készítmény 
született. A jód elősegíti a gyerekek 
megfelelő növekedését, a cink pedig 
hozzájárul a normál szellemi működés 
fenntartásához. Természetesen arra is 
ügyeltek a fejlesztés során, hogy a gye-
rekek által kedvelt finom íz és a cukor-
mentesség is megmaradjon. Manapság 
sokunknak fontos, hogy amit meg-
eszünk, egészséges legyen, főleg, ha 
gyerekekről van szó. Az Actival Kid Gu-
mivitamin csak természetes aromával 
és a természetben előforduló édesítő-
szerrel (maltittal) készül. 

Továbbfejlesztették az Actival Kid rágó-
tablettákat is: az eddig használt asz-
partám és aceszulfám édesítőket sztívi-
ára (szteviol-glikozidokra) cserélték. 
Ezen kívül a korábbiak helyett termé-

HAGYOMÁNY ÉS VÁLTOZÁS 
EGYSZERRE
Ezt a szemléletet követik a Béres Gyógy-
szergyár munkatársai is. Egyrészt figye-
lik a világ változását, a tudomány fejlődé-
sét, azt, hogy mire van a leginkább 
szükségük az embereknek, másrészt 
pedig folyamatosan összehasonlítják ezt 
az igényt a Béres termékekkel. Olyan 
családi kézben lévő vállalkozás ez, 
amelyben mindig is egyesült a tradíció a 
modern gondolkodással. Hiszen ki lenne 
nagyobb újító id. dr. Béres Józsefnél, aki 
annak idején nem félt szembe menni 
semmiféle akadállyal, csak hogy életre 
hívja azt, amiben hitt, ami az ő fejében 
már működött? Teremteni valami vado-
natújat: ez az igazi innováció. Azóta újabb 

és újabb Béres termékek születtek, de az 
általa hagyott örökség – a tudományos 
alaposság, a minőség szem előtt tartá-
sa, az emberi értékek őrzése és az 
egészség védelme – változatlan.
A Béres Gyógyszergyár ma ismert ké-
szítményei is ezt egyesítik: hagyomány 
és változás – nincs ellentmondás a kettő 
között. 

ENERGIA, AMIKOR  
IGAZÁN KELL
Sokan vannak, akik keményen dolgoznak, 
vagy épp sokat tanulnak, hogy előrejussa-
nak. Tesznek azért, hogy több területen 
helyt álljanak: a külvilágban éppúgy, mint 
az otthonukban. Természetes, hogy 
igyekszünk sok mindent megtenni egész-
ségünkért: próbálunk kiegyensúlyozottan 
táplálkozni és sportolni, kerülni a stresz-
szes helyzeteket.  Amikor igazán nagy a 
hajtás, akkor érdemes fokozottan odafi-
gyelni szervezetünk igényeire, hiszen 
szükségünk van a létfontosságú vitami-
nok, ásványi anyagok és nyomelemek bi-
zonyos mennyiségű napi bevitelére ah-
hoz, hogy bírjuk az iramot. Azok számára, 
akik nap mint nap jelentős fizikai és szel-
lemi igénybevételnek vannak kitéve, talán 
már ismerősen cseng az Actival Energia 
filmtabletta neve. Ez a készítmény több 
olyan hatóanyagot tartalmaz, amelyek 
részt vesznek a normál energiatermelő 
anyagcsere-folyamatokban. Ez jól jön, 
amikor igazán „be kell dobni magunkat” 
– legyen szó túlórázásról, egyetemi vizs-
gákról vagy sportról. Van benne ginzeng 
(ami igazi támogatás a testünknek, és az 
agyunknak is), emellett tartalmazza a 

ACTIVAL ENERGIA FILMTABLETTA, ACTIVAL KID 
GUMIVITAMIN ÉS ACTIVAL KID RÁGÓTABLETTA 
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNYEK.

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

szetes aromákat használnak hozzá. A 
cél persze maradt ugyanaz: jól működő 
immunrendszer, egészséges csontok, 
megfelelő testi és szellemi fejlődés – 
mindezért a jód és vas és még egy sor 
vitamin és ásványi anyag felel. 
Láthatjuk: egy minőségi termék is lehet 
jobb és még jobb, még kiválóbb. A kicsik 
persze általában nem erre emlékeznek 
belőle, hanem a finom gyümölcsízre, ami 
pont olyan, mint mikor először kóstolták.
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Jó szél,  
jó egészség! 
Összefogott a Béres  

és az RSM csapat

Magnézium:  
megsínyli a testünk, ha kevés jut belőle

Szabadság, sebesség, sport és gyönyörű  
természet: a vitorlázásban annyi  

minden van, amibe bele lehet szeretni!

Mi, magyarok büszkék lehetünk rá, 
hogy Európa legrégebbi és leg-
hosszabb tókerülő versenyét, a 

Kékszalagot nálunk, a Balatonon rende-
zik. Idén már ötvenharmadik alkalom-
mal vágtak neki a távnak a hajók és le-
génységeik, köztük a tavalyi győztes, az 
RSM Sail Racing Team Hungary csapat, 
akinek idén is sikerült elhozni a trófeát. 
Ötszázötvenhat csapat között 11 óra 42 
perc 12 másodperc alatt értek célba. Egy 
ilyen emberpróbáló versenyben a leg-
fontosabb egy megbízható hajó. Kalocsai 
Zsolt csapatvezető és csapata sokat dol-
gozott azon, hogy vitorlásuk idén is a leg-
jobbak között futhasson be. Folyamato-
san tökéletesítgették: mindig adódott 
egy új ötlet, egy kis innováció. „A legtöbb-
je külső szemlélőnek láthatatlan, de mi, 
versenyzők érezzük – magyarázza a veze-

tő, aki csak ’a nagybetűs versenyként’ 
emlegeti a százhetven kilométeres, Ba-
latonfüredtől Balatonfüredig tartó kihí-
vást. Persze a jó jármű csak az alap, az 
emberi tényező, a csapatösszetartás és 
a kitartó felkészülés legalább ilyen lé-
nyeges. „Ha erős a szél, az komoly fizikai 
igénybevételt jelent, ha nem, akkor a ver-
seny távja miatt kemény a dolog, és szelle-
mileg ad kihívást – tette hozzá Kalocsai 
Zsolt. – Vagyis kulcskérdés, hogy jól bír-
juk energiával, fizikailag és mentálisan is 
topformában legyünk. Csapatunk régóta 
nagy Béres-termékfogyasztó, így nagyon 
örülünk, hogy valóra vált az együttműkö-
désünk. Ilyen megfeszített időszakban 
szükségünk van egy kis támogatásra, 
amit az Actival Energia multivitaminban 
lévő hatóanyagok biztosítanak a csapat 
tagjainak.”

Minden partnerség akkor működik jól, 
ha „megvan a kémia” is a felek között.  
A Béres és az RSM Sail Racing Team 
Hungary gyorsan megtalálták azokat a 
pontokat, amiket mindketten a siker té-
nyezőinek tartanak. 
„Egészségünk megőrzésének legfőbb kul-
csa a sport, azaz a mozgás és az egészség-
tudatosság – mondja Béres Marcell, a 
Béres Gyógyszergyár innovációs és 
portfóliómenedzsment igazgatója. – A 
testi és lelki harmónia eléréséhez, a jó tel-
jesítményhez, az egészségünk védelméhez 
biztosítanunk kell szervezetünk számára 
azt, amire szüksége van. Ezt az RSM vitor-
láscsapat is jól tudja. Számukra és szá-
munkra is fontos a minőség, a folyamatos 
újítás. Hiszünk a teljesítményben, a csa-
patmunkában és a tisztességes verseny-
ben, ezért nagy örömmel álltunk melléjük.”

Csak így tovább, tele energiával! 
Előfordul, hogy szervezetünk fokozott fizikai és szellemi igénybevételnek van kitéve, ilyen például, 
amikor megfeszített a munkatempónk, vizsgaidőszak van, vagy rendszeresen sportolunk. Ezek-
ben az élethelyzetekben fokozottabban kell figyelnünk szervezetünk tápanyagellátására is. Az 
Actival Energia filmtablettában lévő hatóanyagok segítenek ebben, a 60 mg ginzeng hozzájárul 
a fizikai teljesítmény fenntartásához és javítja a koncentrációt, a guarana támogatja a normál 
mentális teljesítményt és hozzájárul a mentális fáradtság csökkentéséhez.   
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY.  
AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS  
AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

Ha magnéziumpótlás, akkor is Béres! 
Fáradt? Nehezebben koncentrál? Izomgörcsöt észlelt? Mindezeket okozhatja  
a szervezet nem megfelelő szintű magnéziumellátottsága. A Béres Magnézium 
250 mg + B6 filmtabletta kiválóan felszívódó magnézium vegyületeket tartalmaz. 
Napi 1 filmtabletta segíthet a magnéziumhiány megelőzésében és kezelésében.  
VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ GYÓGYSZER. 

A BÉRES AJÁNLJA
A BÉRES AJÁNLJA

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

Fizikai megterhelés, várandósság, egyoldalú táplálkozás: néhány élethelyzet, amikor  
megnő a szervezet magnéziumszükséglete. A kialakult magnéziumhiány következménye

pedig izomgörcs, átmeneti fáradtság vagy akár a koncentrálóképesség  
zavara is lehet – ahogyan alábbi megszólalóink is tapasztalták.

ÉRTÉKEINK ÉLETÜNK

Egészség- 
pénztári  

számlára is!

„Nem engedhetem meg  
magamnak a lustaságot”

Krisztián, 32 éves, rendszeresen fut
„Nem állítom, hogy világéletemben sportol-
tam. Munka után valahogy jobban esett a pi-
henés, meg persze a jó vacsorák… Csakhogy 
ennek meglett az eredménye, egy jó pár kilós 
túlsúly. Nemrég alakítottak ki nálunk egy futó-
kört, nagyon praktikus: közel van, és csak egy 
jó cipő kell a sportoláshoz. Mondhatom, hogy 
ma már hiányzik, ha ki kell hagynom. Most vi-
szont ezt is szüneteltetnem kell, mert egyre 
többször kellett leállnom menet közben ami-
att, hogy begörcsölt a vádlim, és előfordult az 
is, hogy otthon kezdett zsibbadni a lábam. El-
kezdtem magnéziumot szedni, mert azt hal-
lottam, hogy annak a hiánya is okozhat ilyes-
mit. Most, hogy végre belejöttem, nem 
szeretném abbahagyni a mozgást – főként, 
hogy már öt és fél kiló mínusznál tartok…”

„A legfontosabb,  
hogy a baba jól legyen”

Vera, 26 éves kismama
„Az egészséges életmód mindig is fontos volt 
nekem. Rendszeresen járok tornázni, nem fo-
gyasztok fehér lisztet és finomított cukrot. 
Egyszóval szeretnék odafigyelni magamra, és 
ez azóta különösen igaz, hogy megtudtam: 
babát várok. Igyekszem mindent megfelelően 
csinálni, még több zöldséget és gyümölcsöt 
fogyasztani. Sok könyv leírja, hogy ilyenkor az 
amúgy egészséges vegyes táplálkozás nem 
feltétlen elegendő ahhoz, hogy minden vita-
minhoz és ásványi anyaghoz hozzájusson 
mindkettőnk szervezete. Többek között a 
magnézium az, amiből többet kell bevinni a 
megnövekedett szükséglet miatt. A babánk 
szépen fejlődik, a legutóbbi ultrahang ezt iga-
zolta. Azt hiszem, szoptatáskor sem fogom 
abbahagyni a magnézium szedését…”

„Jobban tudok majd koncentrálni”
Zsuzsa, 51 éves diszpécser

„Nem egyszerű a gyerekeimmel. Manapság 
mintha tovább maradnának kicsik a tinédzse-
rek is; nagyon nehezen megy az önállósodás. 
Pakolok, takarítok utánuk, ápolom a lelkü-
ket… Mellette ott a munka is: estére jól elfára-
dok. Tudom, hogy egy családanyának több 
fronton kell helytállni, de azt hiszem, ehhez 
nálam valami hiányzik... Nemrég ajánlották, 
hogy próbáljak meg magnéziumot szedni, 
mert a magnéziumhiány is okozhatja, hogy 
nem tudok jól koncentrálni, és néha indoko-
latlan fáradtság tör rám. Korábban nem volt 
ilyen problémám, de az orvosom szerint 
ahogy telik az idő, megnő a magnéziumszük-
ségletünk is. Úgy tűnik, a gyerekeimet nem 
tudom megváltoztatni, egy kis magnézium-
pótlás azért jóval egyszerűbb lesz. Az leg-
alább csak rajtam múlik!”

Fotó: Böröczky Bulcsú
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ÉLETÜNK

Ne engedjen a stressznek!
Mindannyiunknak vannak nehéz időszakai, amikor érezzük, hogy kevésbé bírjuk a megterhelést, 

mint korábban. Erre a hosszan tartó, krónikus stressz miatt kialakuló magnéziumhiány is  
rátehet egy lapáttal – interjúalanyainkkal is ez történt.

A BÉRES AJÁNLJA
Az igazán stresszes időszakokra
Folyamatos stressz alatt áll? Tudta, hogy a tartós stressz magnéziumhiányt okozhat? Fel-
nőtteknek és serdülőknek napi 1 filmtabletta segíthet a magnéziumhiány megelőzésében 
és kezelésében. A Magnézium Béres 375 mg + B6 filmtabletta kedvező adagolású, filmtab-
lettánként a legmagasabb magnéziumtartalmú vény nélkül kapható gyógyszer*, amely ki-
válóan felszívódó magnéziumvegyületeket tartalmaz. 
VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ GYÓGYSZER.

* 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. 08. 05.).

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

Egészség- 
pénztári  

számlára is!

„Szeretem a munkám,  
de érzem, hogy kiborít”

István, 45 éves logisztikai munkatárs
„Az utóbbi időszak nagyon nehéz volt (irodá-
ban dolgozom egy logisztikai cégnél). Két 
hónapja még több is lett a munka, mert egy 
kolléga elment, nem vesznek fel helyette 
mást, egyszerűen elosztották a feladatait 
köztünk. A főnökeim azt gondolják, hogy 
korlátlan a teherbírásom, de azért ez így 
nem igaz. A pénzügyes kolléga figyelmezte-
tett, hogy a leterheltség és a folyamatos 
stressz magnéziumhiányhoz vezethet. Vele 
is ez történt nem olyan rég, és csupa kelle-
metlen tünetben jött ki nála. Megkérdezem, 
ő mit szed, ha neki segített, talán én is job-
ban viselem majd a következő hónapokat. 
Fel kell készülnöm a stresszesebb idősza-
kokra, hogy jobban bírjam. Mert arra, hogy 
kevesebb lesz a munka, egyelőre nem szá-
míthatunk…”

„Van kihívás bőven!”
Judit, 31 éves édesanya

„Hihetetlen, hogy már itt tartunk! Mintha csak 
most kezdte volna az óvodát a kislányom, eh-
hez  képest idén ősszel már iskolás. Az a ren-
geteg intéznivaló! A helyzetet nehezíti, hogy 
az öccsét is pont most  szoktatjuk be az óvo-
dába, mert nekem már vissza kell állnom a 
munkába. Apropó, munka… csak áthelyezés-
sel tudtak visszavenni, úgyhogy most az új 
feladatkört, új kollégákat is szoknom kell. Tu-
dom, hogy a folyamatos idegeskedés, amiben 
mostanában bőven volt részem, magnézium-
hiányhoz vezethet. Ilyenkor van, hogy még 
kevésbé bírom a stresszt, ezért elhatároztam, 
hogy magnéziumot fogok szedni, hogy ezt 
megelőzzem. Nem kell mindenben tökéletes-
nek lenni, én már azzal is elégedett lennék, ha 
a »megfelelőig« eljutok. Mint anya, és mint 
munkatárs – hiszen mindkettő egyformán 
fontos.”

„A barátnőm tanácsolta,  
hogy szedjek magnéziumot”

Anna, 35 éves üzletasszony
„Egyszerűen imádom az őszt! Pár éve sikerült 
a kertvárosba költöznünk, és nagyon élve-
zem, hogy még októberben is üldögélhetek a 
kertben – még ha olykor egy takaróba burko-
lózva is. Idén is vártam nagyon ezt az idősza-
kot, de most sikerült elrontani az örömömet. 
Az egyik szomszédunk hol medencét telepít, 
hol kerítést épít, most épp egy fészer felhúzá-
sa van soron. Lassan kikészülnek az idegeim 
az állandó zajtól. Lehet, hogy amiatt is stresz-
szes vagyok, mert nem ehetek azt, amit sze-
retnék, épp diétázom. A barátnőm azt taná-
csolta, hogy szedjek magnéziumot, mégpedig 
olyat, amiben B6-vitamin is van, ami a felszí-
vódását segíti. Ő azt mondja, a magnéziumhi-
ány is okozhat olyan tüneteket, mint ingerlé-
kenység, idegesség, amiket mostanában 
tapasztalok. Egy próbát megér!”

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉ KOZTATÓT, 
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT.
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STRESSZ?

AZ IGAZÁN
STRESSZES

IDŐSZAKOKRA 
A tartós stressz magnéziumhiányt okozhat. 
Magnézium Béres 375 mg + B6 fi lmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer.
*Felnőtteknek és serdülőknek napi 1 fi lmtabletta.
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.
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EZT AJÁNLJUK!

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

GYÓGYSZERÉSZÉT!

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

KÉSZÜLJÖN AZ ŐSZRE  
AZ ACTIVAL MULTIVITAMINOKKAL! 
Actival Extra filmtabletta
31 hatóanyag – vitaminok, ásványi anyagok, nyomele-
mek, béta-karotin, lutein és likopin –, hogy teljes legyen, 
amit az egészségünkért tehetünk. 
Actival Senior Plusz filmtabletta
50 év felett a megfelelő ásványianyag- és vitaminpótlás 
a szervezet számára.
VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ GYÓGYSZEREK. 

A SZEM EGÉSZSÉGÉNEK  
MEGŐRZÉSÉÉRT
Béres Szemerő Lutein  
FORTE filmtabletta
Órákon át a képernyő elé kényszerül? Fontos, hogy még 
jobban odafigyeljen a szeme egészségére. A Béres  
Szemerő Lutein FORTE filmtabletta alkalmazása java-
solt gyakori képernyőhasználat mellett (pl. számítógé-
pes munkavégzés, 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.

A PAJZSMIRIGY ÉS  
AZ IMMUNRENDSZER  
MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉÉRT
Béres Szelén VITAL  
filmtabletta
A Béres Szelén VITAL filmtabletta 100 µg szelént szerves 
formában, A-vitamint, vala-
mint további antioxidáns ha-
tóanyagokat (C-vitamin,  
E-vitamin, cink) tartalmaz.  
A szelén hozzájárul a pajzs-
mirigy és az immunrend-
szer megfelelő működésé-
hez, illetve a haj és a köröm 
normál állapotának fenn-
tartásához. Az A- és C-vita-
min, valamint a cink az im-
munrendszer működését 
támogatják.
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY.
AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM 
HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, 
VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ 
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

C-VITAMIN? PERSZE, HOGY BÉRES!
C-vitamin Béres 500 mg filmtabletta új, 60 darabos kiszerelésben 
A C-vitamin Béres 500 mg retard filmtabletta hatóanyaga az aszkorbinsav, mely egy vízben ol-
dódó, antioxidáns tulajdonságú vitamin. A filmtablettából a hatóanyag fokozatosan szabadul fel, 
ezért hosszabb időn át közel állandó C-vitamin-szintet biztosít a szervezetben. A C-vitamin szá-
mos alapvető élettani folyamathoz – pl. egyes hormonok előállításához, vas felszívódásához, 
csontok, fogak, és porcok képződéséhez, sebgyógyuláshoz,a hajszálerek megfelelő átjár-
hatóságának fenntartásához – nélkülözhetetlen. Már az enyhébb C-vitamin-hiánynak is 
lehet tünete például a szervezet ellenálló képességének csökkenése. Másrészt  
életünk során adódhatnak olyan élethelyzetek, amikor az átlagosnál magasabb  
a C-vitamin-szükségletünk. Ilyenkor ajánljuk az új kiszerelésű (60 db) C-vitamin  
Béres 500 mg retard filmtablettát.
VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ ASZKORBINSAV-TARTALMÚ GYÓGYSZER.

AZ EGÉSZSÉGES ÉS  
RUGALMAS  
ÍZÜLETEKÉRT
Béres Porcerő HYAL-GO  
kapszula
A Béres Porcerő HYAL-GO kap-
szula 100 mg hialuronsavat, 50 
mg ördögcsáklyagyökér- 
kivonatot és 100 mg C-vitamint 
tartalmaz. A hialuronsav a por-
cok és a csontok szerves állo-
mányának egyik fő összetevője. 
Az ördögcsáklyagyökér hozzájá-
rul az ízületek és inak rugalmas-
ságához, valamint az egészsé-
ges ízületek fenntartásához.  
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. 
AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI  
A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS  
AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

A HÚGYUTAK EGÉSZSÉGÉÉRT
Béres Tőzegáfonya + Aranyvessző filmtabletta
A Béres Tőzegáfonya + Aranyvessző filmtabletta 1200 
mg tőzegáfonya gyümölcs 90%-os koncentrátumot tar-
talmaz (a napi adagban), emellett aranyvessző-kivonat is 
található benne. Az aranyvessző hozzájárul a húgyutak 
egészségének fenntartásához.
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ 
KÉSZÍTMÉNY.  
AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ 
NEM HELYETTESÍTI  
A KIEGYENSÚLYOZOTT, 
VEGYES ÉTRENDET ÉS  
AZ EGÉSZSÉGES 
ÉLETMÓDOT.

EGÉSZSÉGÜNK

napi 1
filmtabletta

Egészség- 
pénztári  

számlára is!

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

GYÓGYSZERÉSZÉT!

ÚJ ÚJnapi 1
kapszula

Egészség- 
pénztári  

számlára is!

BÉRES CSEPP  
FORTE,  
AZ EDDIGI  
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 nyomelem- 
hiány megelőzésére.
VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ  
ROBORÁLÓ GYÓGYSZER. 

Egészség- 
pénztári  

számlára is!
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Vázrendszerünk és mozgásszerveink egészsége – vagyis összességében a szabad mozgás – 
fiatal korban a legtöbbünk számára magától értetődő dolog. De mit tehetünk azért,  

hogy később is megőrizzük mozgékonyságunkat, akár sportolás közben is?

Kirándulás, lépcsőzés, sportolás – 
csupa olyasmi, amelyhez jól mű-
ködő ízületekre, terhelhető cson-

tokra, izmokra, rugalmas inakra van 
szükségünk. Az azonban, hogy ez az ál-
lapot hosszú távon is fennmaradjon, 
némi odafigyelést igényel. Milyen segí-
tőtársakra számíthatunk ahhoz, hogy 
sikerrel járjunk? Ne feledjük: a mozgást 
az ősz, a hideg beköszöntével sem érde-
mes hanyagolni!

AZ ÍZÜLETI PORCOK 
EGÉSZSÉGÉÉRT
Hatvanon túl is aktívak vagyunk? Gyak-
ran vigyázunk az unokákra, és szívesen 
kirándulunk a régi barátokkal? Akkor 
jó, ha tudjuk, hogy mindezekhez szük-
ség van jól működő ízületekre, emiatt 
érdemes külön odafigyelni a porcok 
egészségének támogatására. Már csak 
azért is, mert a megfelelő porcoknak, a 
jól működő térdízületeknek a minden-
napi mozgásokban (például lépcsőzés, 
felállás) is fontos szerepe van. De a 
sportolók is tudják, milyen fontos, hogy 
futás, vagy labdajátékok közben jól mű-
ködjön a térd.

A mozgás kulcsa: 
A porc egy nagy teherbírású, rugalmas 
szövet, amelyre a mindennapjainkban 
legalább annyira támaszkodunk, mint a 
csontozatunkra. Az ízületben találkozó 
csontok végét borítja, és egyrészt távol 
tartja egymástól a csontokat, másrészt 
simává teszi azok felszínét, hogy meg-
könnyítse egymáshoz viszonyított el-
mozdulásukat.
A porcokat főleg kollagénrostok és pro-
teoglikánok építik fel. Ezek a fehérjék 
abban különlegesek, hogy olyan szén-
hidrátok kapcsolódnak hozzájuk, ame-
lyeknek komponensei a glükozamin és a 
kondroitin-szulfát. A vitaminok és 
ásványi anyagok megfelelő bevite-
lével, az egészséges testsúly fenn-
tartásával, rendszeres mozgással, 
a túlterhelés elkerülésével már ön-
magában is sokat tehetünk az ízüle-
ti porcok egészségéért. 

Ajánljuk: 
A Béres Porcerő FORTE filmtabletta 
kifejezetten idősebb felnőtteknek és 
fokozott ízületi terhelés esetén spor-
tolóknak is ajánlott, hatóanyaga az 
ízületi porcok egészségét támogatja. 
A benne levő glükozamin-szulfát és 
kondroitin-szulfát a porcszövet ter-
mészetes alkotóelemei. A Béres 
Porcerő FORTE napi adagja, azaz két 
filmtabletta, 1500 mg glükozamin-
szulfátot, és emellett kondroitin-
szulfátot, D3-vitamint, valamint C-vi-
tamint is tartalmaz. A C-vitamin 

hozzájárul a megfe-
lelő kollagénképző-
déshez, ezen ke-
resztül a porcok 
megfelelő állapotá-
nak, működésének, 
valamint a csontozat 
normál állapotának 
fenntartásához.

AZ ÍZÜLETEK ÉS INAK 
RUGALMASSÁGÁÉRT
Rendszeresen futunk, és hetente több-
ször a konditeremben is edzünk? Ez 
esetben pontosan tudjuk, hogy a moz-
gásképességünket nemcsak az ízületek, 
inak egészsége, hanem azok rugalmas-
sága is komolyan befolyásolja.

A mozgás kulcsa: 
A rugalmas ízület egyik legfontosabb 
jellemzője az ízületi folyadék megfelelő 
összetétele, állaga és mennyisége. Az 
ízületi rést kitöltő viszkózus nedvessé-
get, amelynek tudományos neve szino-
viális folyadék, az úgynevezett szinoviá-
lis membrán termeli. Számos szerepe 
van: táplálja a porcot, csökkenti az ízü-
leti alkotórészek közötti súrlódást, ki-
párnázza az ízületet. 
Az ízületek rugalmasságának fenntar-
tásáért szintén az életmódunkkal tehe-
tünk a legtöbbet. A rendszeres, ám a 
túlerőltetést kerülő mozgás, de a válto-
zatos, vegyes étrend is fontos. 
Az inak szerepe az izmok által generált 
erők továbbítása a csontok felé, ezáltal 
biztosítva a mozgás létrejöttét. A na-
gyobb terhelést jelentő mozgás, például 
a sport különösen nagy erő kifejtésére 
készteti az inakat. Így azok szerkezeté-
nek olyannak kell lennie, hogy a hétköz-
napi mozgások során rájuk nehezedő 
erő sokszorosát is elbírják.

Ajánljuk: 
Az ízületi folyadék egyik legfontosabb 
összetevője a szinoviociták által termelt 
hialuronsav. A sportolóknak, aktív életet 
élőknek, valamint idősebb felnőtteknek 
ajánlott a Béres Porcerő 
HYAL-GO kapszula, amely 
hialuronsavat, ördögcsák-
lyagyökér-kivonatot, vala-
mint C-vitamint tartalmaz. 
A készítmény igény esetén 
mind a Béres Porcerő  
FORTE-vel, mind pedig a 
Béres Porcerő KOMPLEX-
szel együtt szedhető.

A JÓL MŰKÖDŐ 
MOZGÁSSZERVRENDSZERÉRT
A testmozgáshoz elengedhetetlen a moz-
gásszervrendszer megfelelő működése, 
melyhez egyszerre van szükség egészsé-
ges csontokra, jól funkcionáló ízületekre 
és terhelhető izmokra. A mindennapokban 
kihívásnak tűnhet a mozgásrendszerünket 
megfelelően támogatni, érdemes erre ki-
emelt figyelmet fordítani.

A mozgás kulcsa: 
A mozgásszervrendszer passzív és aktív 
részből áll. A passzív részt a csontvázrend-
szer, valamint az ízületek alkotják (termé-
szetesen az ízületi porcokkal együtt). Az 
aktív részhez az izmok tartoznak. E három 
alappillér egészséges működése rendkívül 
fontos a mindennapi problémamentes 
mozgáshoz.  

Ajánljuk: 
A Béres Porcerő KOMPLEX filmtabletta 
hatóanyagai hozzájárulnak mozgásképes-
ségünk támogatásához. Tíz hatóanyaga kö-
zül a C-vitamin a megfelelő kollagénkép-
ződést, ezen keresztül pedig a porcok 
megfelelő működését segíti. A cink, a fosz-
for, a kalcium, a man-
gán, a magnézium, va-
lamint a K- és D-vitamin 
részt vesz a normál 
csontozat fenntartásá-
ban. A kalcium és a 
magnézium hozzájárul 
a normál izomműkö-
déshez. Aki komplexen 
szeretné támogatni 
mozgásszervrendsze-
rét, ezt válassza!

Ha szeretne még több gyakorlatias 
tanácsot kapni arról, hogyan érdemes 

elkezdeni a mozgást a különböző 
korosztályok képviselőjeként,  

akkor látogasson el a  
www.beresmozgas.hu oldalunkra!

A BÉRES PORCERŐ FORTE FILMTABLETTA,  
A BÉRES PORCERŐ KOMPLEX FILMTABLETTA 
ÉS A BÉRES PORCERŐ HYAL-GO KAPSZULA 
KÉSZÍTMÉNYEK ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ 
TERMÉKEK.

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

EGÉSZSÉGÜNK

A rugalmas mozgás titka

napi 1
kapszula

 Ördögcsáklya  
a mozgékonyságért

Az ördögcsáklya – latinul Harpa-
gophytum, melynek jelentése 
csáklyanövény – tulajdonképpen 
két fajt felölelő nemzetség elne-
vezése, nevét a karomszerű tüs-
kékkel borított terméséről kapta. 
Mindkét faj, a H. procumbens és a 
H. zeyheri is, Dél-Afrika sivatagos 
területein őshonos, Európába 
csak a XX. században kerültek. 
Hagyományosan a száraz idősza-
kok átvészelését biztosító másod-
lagosan vastagodott gyökereit 
használják fel. Ebben elsősorban 
iridoid-glikozidok (például pro-
kumbid, harpagozid, harpagid) ta-
lálhatók, de fitoszterinek, flavono-
idok, triterpének és egyszerű 
cukrok is vannak benne. A legfon-
tosabb élettani hatással rendelke-
ző anyag ezek közül a harpagozid. 
Már napi 1 g gyökérnek megfelelő 
mennyiségű kivonat fogyasztása 
hozzájárul az egészséges ízületek 
és a megfelelő mozgékonyság 
fenntartásához, valamint az ízüle-
tek és inak rugalmasságához. 
Mindezek mellett más élettani te-
rületen is tapasztalható az ördög-
csáklya kedvező hatása, napi 2-5 g 
gyökér támogatja az emésztést. 

Egy darab Béres  
Porcerő HYAL-GO  
kapszulában 
lévő kivonat  
1 g szárított ördög-
csáklya-gyökérnek 
felel meg.
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Támogassuk  
szemünk egészségét!

Ülőmunka esetén:  
5-féle átmozgatás 5 perc alatt

Az ősz beköszöntével átalakulnak szokásaink: rövidülnek  
a nappalok, megváltoznak a fényviszonyok, mi pedig egyre  
több időt töltünk a lakásban és az irodában, a televízió vagy  
a számítógép előtt. Ezek a tevékenységek, valamint a 
természetes fény hiánya sajnos szemünk egészségére is 
hatással vannak.

Szemünket reggeltől estig terheljük, hét-
köznapi tevékenységeink szinte száz szá-
zalékához szükségünk van rá. A mester-
séges és az okoseszközökből áradó kék 
fény azonban komolyan igénybe veszi. 
Szerencsére apró trükkökkel egyszerűen 
tehetünk szemünk egészségéért.
•  Az első és talán legegyszerűbb dolog 

az, hogy állítsuk át eszközeinken a 
fényerőt! A telefonokon kékszűrőt vagy 
szemvédelem funkciót is bekapcsolha-
tunk, míg a számítógépen és laptopon 
levehetjük a fényerőt a szemünknek 
legkényelmesebb szintre. 

•  Munkavégzés alatt gyakran belefeled-
kezünk teendőinkbe, és szinte pislogni 
is elfelejtünk, ezzel azonban szemszá-
razságot, égő, szúró érzést, kipiroso-
dást idézhetünk elő. Figyeljünk a gya-
kori pislogásra, időnként végezzünk 
szemtornát, és ha indokolt, használ-
junk műkönnyet! 

Tudta? 
Az A-vitaminnak, a B2-vitaminnak, 
a cinknek és a DHA-nak szerepe 
van a látásban

Az A-vitamin (retinol), B2-vitamin (ribof-
lavin), valamint a cink hozzájárulnak a 
normál látás fenntartásához, ezenfelül 
a cink részt vesz az A-vitamin megfelelő 
anyagcseréjében. Ráadásul a B2-vita-
minnak antioxidáns hatása is van, támo-
gatja a sejtek oxidatív stresszel szem-
beni védelmét.
A dokozahexaénsav (DHA) egy többszö-
rösen telítetlen omega-3 zsírsav, sejtje-
ink alkotóeleme, az agy, a bőr és a szem 
elsődleges építőanyaga. Leginkább hal- 
és algaolajból, továbbá anyatejből nyer-
hető ki, amely hozzájárul a normál látás, 
és az agyműködés fenntartásához.

EGÉSZSÉGÜNK NAPJAINK

Az Európai Unió tagállamaiban dolgo-
zók 39 százaléka a munkaidejének je-
lentős részét ülve tölti – Magyarorszá-
gon minden harmadik dolgozó (Eurostat 
2019). Ez elsőre kényelmesnek hangzik, 
ám a számítógép előtti görnyedés túl-
zott terhelést helyez a derékra, vissza-
fordíthatatlan deformációt okozhat a 
gerinc ízületeiben és a porckorongok 
szerkezetében. Az egészségtelen test-
tartás a nyaki izmokat is megterheli, a 
végtagok keringése sem megfelelő, és 
az inaktivitás hozzájárulhat mozgás-
szervi problémákhoz is. Az Egészség-
ügyi Világszervezet azt javasolja, hogy 
az ülőmunkát végzők időnként mozgas-
sák át magukat. Az alábbi gyakorlatokat 
érdemes elvégezni!

FEJKÖRZÉS
Végezzünk lassú fejkörzést mindkét 
irányban, majd a fejünket döntsük elő-
ször a jobb, aztán a bal vállunk felé, így a 
nyakizmok mindkét oldalát kinyújtjuk.

MELL- ÉS VÁLLIZMOK NYÚJTÁSA
Álljunk egyenesen, húzzuk ki magun-
kat, kezünket pedig a hátunk mögött 

kulcsoljuk össze! Lassan emeljük fel a 
karunkat a hátunk mögött, miközben 
mellkasunkat is kinyomjuk, amennyire 
csak tudjuk. 

A HÁTIZOM ERŐSÍTÉSE
Álljunk fel, kezünket kulcsoljuk össze a 
tarkónkon, majd lassan húzzuk hátra a 
felsőtestünket, amennyire csak tudjuk, 
aztán engedjük vissza! A gyakorlatot 
ismételjük meg tízszer, akár több kör-
ben is!

TÉRDET A KÖNYÖKHÖZ!
Álló helyzetből lendítsük a karunkat 
mellkasunk elé, majd az ellenkező tér-
dünket emeljük meg, és érintsük meg 
vele a könyökünket! A gyakorlatot is-
mételjük meg mindkét oldalon 1-2 per-
cen át!  

PIHENÉS!
Álljunk egyenesen, karunk maradjon ki-
nyújtva magunk mellett. Szemünket 
csukjuk be, és egyszerűen vegyünk né-
hány lassú, mély lélegzetet! Ez az egy-
szerű gyakorlat a keringés fokozása 
mellett stresszoldó hatású.

A szem egészségének megőrzéséért
A Béres Szemerő Omega-3 KOMPLEX lágyzselatin kapszula alkalmazása javasolt gyakori kép-
ernyőhasználat mellett (pl. számítógépes munkavégzés, televíziózás), valamint jelentős szelle-
mi igénybevétellel járó munkát végzőknek.
A készítményben található A-, B2-vitamin, a cink hozzájárulnak a normál látás fenntartásához.  
A DHA szerepet játszik a normál látás és a megfelelő agyműködés fenntartásában.  
A kedvező hatás 250 mg dokozahexaénsav (DHA) napi bevitelével érhető el.
A cink hozzájárul a normál szellemi működés fenntartásához.
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY.  
AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES 
ÉLETMÓDOT.

A BÉRES AJÁNLJA

•  Feladataink közben óránként 5-10 
percre tartsunk szünetet! Ilyenkor tá-
volodjunk el a géptől, sétáljunk egyet 
(akár a szabad levegőn), mozgassuk át 
a tagjainkat, igyunk folyadékot! Ezek 
általános egészségi állapotunk őrzése 
mellett szemünknek is előnyösek.

•  Ha szükséges, viseljünk a látásunknak 
megfelelő szemüveget és kontaktlen-
csét, illetve évente jelentkezzünk szű-
rővizsgálatra! Amennyiben problémát 
észlelünk (hunyorgás, fejfájás, rossz 
látás), minél hamarabb keressünk fel 
szakembert a panaszainkkal! 

•  A szem egészségét tápanyagok, vita-
minok és ásványi anyagok bevitelé-
vel is támogathatjuk. Válasszunk an-
tioxidánsban, A-, C- és E-vitaminban, 
cinkben, szelénben és béta-karotin-
ban gazdag élelmiszereket, ha pedig 
szükséges, étrend-kiegészítők for-
májában is vegyük magunkhoz ezeket!

Az, ha mi egészségesek vagyunk, nem 
csak nekünk jó. Még a munkáltatónk is 
elégedettebb, hiszen kevesebb a hiány-
zás, javul a stressztűrő képesség: az 
egészséges munkavállaló bizony pro-
duktívabb is. Erre a gondolatra építve 
Komporday Anna egészségfejlesztő és 
funkcionális edző létrehozta a Fitminu-
tes programot, az első komplex munka-
helyi egészségfejlesztő edzőfelületet. 
„Az a célunk, hogy szakmailag megala-
pozott, élvezetes és egyszerű eszközt 
adjunk a vállalatok kezébe, amellyel 
megelőzhetik az irodai munka-okozta 
egészségügyi problémákat” – mondja 
az ötletgazda. 
A Béres Gyógyszergyár nagy hangsúlyt 
fektet arra, hogy ne csak vásárlói, de a 
nála dolgozó munkavállalók is a lehető 
legjobb állapotban legyenek. Mivel egy 
részük jellemzően irodai, ülőmunkát 
végez, nagy szükség van az ebből adódó 
hátrányok ellensúlyozására. Így a Béres 
is bevezette a Fitminutes programot, 
aminek köszönhetően munkatársai 
szűrővizsgálatokon és egészségfej-
lesztésben vesznek részt. Rajtuk kívül 
sok más cég teszteli az egyedileg fej-
lesztett webalkalmazást. A munkahelyi 
modul mindennap egy teljes testet át-
mozgató, nyolc perces videót kínál a re-
gisztrált felhasználóinak. Ezen kívül 
hetente háromféle, gyógytornász által 
összeállított videó is frissül, ezek a tor-
nák speciálisan a nyakat, a csuklót és a 
hátat mobilizálják. Kortól és állapottól 
függetlenül mindenkinek ajánlhatók, 
aki ülőmunkát végez.
https://fitminutes.hu/
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ÉLETÜNK NAPJAINK

Otthoni sérülés – 
szakszerű ellátás

Kevesebb a napfény –  
figyeljünk a D-vitaminra!

Balesetek nemcsak az utcán, de saját lakásunkban is 
érhetnek minket; még a legegyszerűbb, veszélytelennek 
tűnő háztartási feladat is végződhet sebesüléssel.  
Lássuk, melyek a leggyakoribb sérülések!

VÁGOTT, SZÚRT SÉRÜLÉSEK
Legyen szó kerti vagy konyhai munkáról, 
ahol éles szerszámmal dolgozunk, ott 
előbb-utóbb megvághatjuk magunkat. 
Érdekes, hogy nem a legélesebb, hanem 
éppen a tompább kések jelentik a nagyobb 
veszélyt, ezekkel ugyanis jelentősebb 
nyomást kell kifejteni vágáskor.

Hogyan ápoljuk?
Sebápolás előtt mindig alaposan mos-
sunk kezet! Kisebb karcolások esetén 
elegendő tiszta vízzel vagy sebápolóval 
lemosni a szennyeződéseket, a komo-
lyabb horzsolásokat viszont feltétlenül 
szükséges alaposabban tisztítani is, majd 
steril kötéssel befedni. Használjunk olyan 
korszerű sebápolót, amely összetevőivel 
segítheti a seb gyógyulását, biztosíthatja a 
megfelelő környezetet a hámosodáshoz, 
és biztonságosan, egyszerűen alkalmaz-
ható! Előny, ha jódmentes, nem hagy fol-
tot, hipoallergén, dermatológiailag 
tesztelt, alkoholmentes és már csecse-
mőkortól használható. A hipoklórossav 

természetben is előforduló anyag, vizes 
oldata kiváló sebek ápolására, a hegszö-
vet eltávolítására és a fertőzések megelő-
zésére.

ÉGÉSI  KÖVETKEZMÉNYEK
Talán nem meglepő, hogy az egyik leg-
gyakoribb baleset az égés. Akár forró 
gőzzel, akár a sütőből kivett tepsivel 
égetjük meg magunkat, a dolog fájdal-
mas, és mindenképp fontos a seb szak-
szerű ellátása.

Hogyan ápoljuk?
Nem mindegy, hogy csak a bőr legkülső 
rétegeit érintő elsőfokú, vagy a bőr alsó 
rétegét is károsító, másod-, harmadfo-
kú sérülésről van szó. Szerencsére a 
konyhai balesetekhez inkább az előbbi 
köthető. Elsőfokú sérülés esetén tart-
suk hideg víz alá az érintett felületet! A 
gyógyulást gyógyszertárban bárki szá-
mára elérhető oldattal is elősegíthet-
jük, súlyosabb esetben viszont mihama-
rabb forduljunk orvoshoz!

ESÉS OKOZTA HORZSOLÁSOK
Nem kell ahhoz extrémsportot űznünk 
vagy messzire kirándulnunk, hogy meg-
legyen a baj, az otthoni sérülések közül is 
igen sokat esések okoznak. Főképp az 
idősebbekre lehetnek ezek a balesetek 
veszélyesek, náluk a zúzódások mellett 
könnyebben alakulhatnak ki komolyabb, a 
bőrfelületet is érintő sérülések. A kony-
hában általában szűkebb a hely, ott az el-
botlás, a fürdőszobában pedig a nedves 
padló jelent kockázatot.

Hogyan ápoljuk?
Enyhébb esetben a zúzódás jeges boroga-
tással is orvosolható, az érintett végtagot 
legalább egy napig pihentessük, a lábat 
érdemes felpolcolni. Ha felületi horzsolást 
látunk, kezeljük olyan jód- és alkoholmen-
tes sebápoló spray-vel, amely nem irritálja 
a bőrt, így néhány fújással könnyen tisztít-
ható, öblíthető, nedvesíthető. Ha komoly 
fájdalmat, duzzanatot tapasztalunk, for-
duljunk orvoshoz, hiszen akár belső vérzés 
vagy törés is keletkezhetett az ütéstől!

Elsősegély a sebápolásban!
A Béres PrimoMed sebápoló spray termékformájának köszönhetően gyors, foltmentes megoldást nyújt 
sebek és sérülések szakszerű ellátásában. Kettős támogatást biztosít: megelőzi a fertőzéseket és elő-
segíti a sebgyógyulást. Jód- és alkoholmentes, dermatológiailag tesztelt, hipoallergén készítmény, 
amely a család minden tagjánál alkalmazható, újszülöttkortól kezdve. A Béres PrimoMed sebápoló spray 
jelenleg 60 ml-es, valamint gazdaságos,  
150 ml-es kiszerelésekben érhető el.
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZNEK  
MINŐSÜLŐ - ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ

A nap ihlette D-vitamin
A Béres Vita-D3 tabletta készítményekben a D-vitamin MicroProtected-D3 formulaként van 
jelen, amely egy speciális védő mátrixba ágyazott, mikrokapszulázott, olajban oldott D3-vi-
tamin, a kiváló stabilitásért. A D3-vitamin hozzájárul az egészéges csontozat, fogazat és 
izomfunkció fenntartásához, és szerepet játszik az immunrendszer megfelelő működésé-
ben is. A Béres Vita-D3 Forte 3200 NE tabletta nagy mennyiségben tartalmaz D-vitamint.
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. 
AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES 
ÉLETMÓDOT.

A BÉRES AJÁNLJA

A BÉRES AJÁNLJA

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

A D-vitamin-bevitelre egész évben figyelnünk kell, ősztől  
a tél végéig azonban kiemelten, hiszen ebben az időszakban 
kevesebb napfény ér bennünket. Így a szervezetünk számára 
optimális mennyiséget más módon, táplálkozással és étrend-
kiegészítők formájában tudjuk biztosítani.

A zsírban oldódó D-vitamin fontos sze-
repet játszik szervezetünk egészséges 
működése szempontjából.
Folyamatos jelenléte gondoskodik tes-
tünk megfelelő működéséről, hiszen 
hozzájárul a kalcium és a foszfor normál 
felszívódásához és hasznosulásához, ez-
zel biztosítva a vér ideális kalciumszint-
jét, valamint az egészséges csontozat, 
fogazat és izomfunkció fenntartását. A 
D-vitamin mindezek mellett szerepet ját-
szik a sejtosztódásban és támogatja az 
immunrendszer működését. 
Napfénnyel, a bőrünkön keresztül képző-
dik, így elmondható, hogy ez az emberi 
szervezet elsődleges D-vitamin-forrása. 
Egy egészséges felnőtt D-vitamin- 
szükségletét a melegebb hónapokban 
már napi 10-30 percnyi, fedetlen arc-
cal, karral és vállal napfényben töltött 
idő is képes fedezni. Ám amikor egyre 
kevesebbet süt a nap, és a hűvös idővel 
egyre több ruhát viselünk, ez már nem 
biztosított.  

Hazánkban október közepétől márciu-
sig az alacsonyan beeső fény miatt nem 
termelődik elegendő mennyiségű D-vi-
tamin a szervezetben, erre az időszakra 
pedig a korábban elraktározott vitamin 
sem elegendő. 
Nem csoda hát, hogy a magyar lakosság 
D-vitamin-szintje télen lecsökken, így a 
napfényhiányos periódusban érdemes 
D-vitaminban gazdag élelmiszereket 
fogyasztani, illetve, ha étrendünkkel 
nem tudjuk a megfelelő mennyiséget 
bejuttatni (ami gyakori eset), gondos-
kodnunk kell annak kiegészítéséről.
Erre számos termék létezik, ám nagyon 
fontos, hogy olyat válasszunk, ami ele-
gendő D-vitaminnal látja el szervezetün-
ket, emellett garantálja a megbízható mi-
nőséget. A Béres Vita-D3 Forte 3200 NE 
tabletta épp ilyen, ráadásul ősztől új, 120 
darabos kiszerelésben is kapható. Ez 
négy hónapra elegendő mennyiséget biz-
tosít – annyit, ami lefedi azt az időszakot, 
amíg nem süt ki újra a nap. 

Tudta?
•  A magyar emberek átlagos étrend-

je mintegy 80 NE D-vitamint tartal-
maz, ami a szükséges mennyiség-
töredéke.

•  A napvédő krémek hasznosak, hi-
szen védenek a káros UV-sugarak 
ellen, viszont csökkentik a D-vita-
min termelődését is. Ezért fontos, 
hogy kora reggel vagy késő dél-
után, amikor nem árthatunk a bő-
rünknek, védelem nélkül is élvez-
zük a napsütést.

•  A nyáron és kora ősszel termelt és 
elraktározott D-vitamin mennyisége 
3-4 hét alatt megfeleződik testünk-
ben. Emiatt tél végére a lakosság 
mintegy 95 százalékának kimerül-
nek a D-vitamin-tartalékai. 
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Béres Porcerő HYAL-GO kapszula komplex étrend-kiegészítő készítmény hialuronsavval, 
ördögcsáklya gyökér kivonattal, valamint C-vitaminnal. A készítményben lévő ördögcsáklya gyökér 

hozzájárul az ízületek és inak rugalmasságához, valamint az egészséges ízületek fenntartásához. 
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 

Gyártja és forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.
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Az egészséges és rugalmas ízületekért
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EGÉSZSÉGÜNK

TESTÜNK VÁZA:  
7 ÉRDEKESSÉG A CSONTJAINKRÓL

Szervezetünk tartórendszere. Talán nem is gondolnánk, mennyire érdekes  
a csontozatunk – még különleges képességekkel is bír!

1. Amikor megszületünk, még háromszáz 
csontunk van, ám felnőttkorunkra csak 

kétszázhat marad, ami úgy lehetséges, 
hogy néhány közülük még kiskorunkban 
összenő. Korábban részben azért nem 
forrnak össze, hogy a baba könnyen kibúj-
hasson a szülőcsatornán, részben pedig 
azért, hogy követhesse a térfogat-növeke-
dést. A legnagyobb csontunk a combcsont, 
a legkisebb pedig egy hallócsont a fülünk-
ben. A legtöbb csont a lábfejünkben van. 
Meglepő, de az összes állomány negyedét 
is kiteszik!

2. Nem is gondolnánk, de csontjaink har-
minc százalékát víz alkotja. Ezenkívül 

található benne magnézium, kalcium, kar-
bonát, foszfor és fluorid – ezek biztosítják a 
keménységét és szilárdságát. Rácsos szer-
kezete miatt strapabíró: a szervezetünk 
legkeményebb szövete. Legerősebb az áll-
kapocscsont – ez törik a legnehezebben. 

3. Csontjaink képesek a gyógyulásra, 
vagyis regenerálódni egy esetleges 

törés után. Erre azonban fogaink nem ké-
pesek, ha letörik egy darab, nem nő visz-
sza, mert a fogzománc nem élő szövet.

4. Azzal, hogy az evolúció során az em-
ber felegyenesedett, nagy súlyt helye-

zett a gerincoszlopra, főként az ágyéki sza-
kaszra. Csontozatunk azonban képes 
alkalmazkodni a terheléshez, ezért van az, 
hogy aki rendszeresen sportol, annak a 
csontjai megerősödnek. Este pedig mind-
annyian egy centivel alacsonyabbak va-
gyunk, mint reggel, mert a porckorongja-
ink a nap folyamán egyre szorosabban 
préselődnek egymáshoz. 

5. Sétálás során testsúlyunknak csak-
nem kétszerese nehezedik a talpunk-

ra – komoly terhelés, hiszen átlagosan 
napi tízezer lépést teszünk meg. 

6. Vázrendszerünk nem egy változások-
tól mentes, állandó szerkezet, hanem 

életünk során folyamatosan módosul; egy 
év alatt csontvázunk 10 százaléka épül át. 
Gyerekkorunkban fejlődik a leggyorsab-
ban, és körülbelül a huszonötödik élet-
évünkig tart a növekedése. Aztán ahogyan 
idősödünk, csontjaink ásványianyag-állo-
mánya, elsősorban a kalciumtartalmuk 
csökken, és ezzel veszítenek keménysé-
gükből. 

7. A D-vitamin hozzájárul az egészséges 
csontozat fenntartásához, a kalcium 

és a foszfor megfelelő felszívódásához és 
hasznosulásához is. Fontos tudni azt is, 
hogy normál csontozatunk fenntartásá-
ban a K-vitamin, a kalcium és a magnézi-
um mellett olyan nyomelemek is részt 
vesznek, mint a cink és a mangán. Bizto-
sítsunk belőlük eleget!  

A csontok egészségéért
A Béres CalciviD 7 filmtabletta 7 olyan fontos ásványi anyagot, nyomelemet és vita-
mint tartalmaz, amelyekre az egészséges csontnak szüksége van. 800 mg kalcium 
(2 filmtabletta) a felnőttekre vonatkozó napi kalciumbeviteli referenciaérték  
100 százalékát biztosítja. A kalcium, a cink, a mangán, a magnézium, valamint  
a D3-vitamin és a K-vitaminok a normál csontozat fenntartásában vesznek részt.  
Az Osteokinon formula a K-vitamin két formáját, a K1- és K2-vitamint tartalmazza. 
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY.  
AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS  
AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

A BÉRES AJÁNLJA

A BÉRES CALCIVID 7  
AZ „ÉV TERMÉKE”
Az Inspira Visionary Research által 
végzett közvélemény-kutatáson a 
Béres CalciviD 7 filmtabletta 2021-
ben elnyerte az Év terméke-díjat a 
„Komplex készítmények az egészsé-
ges csontokért” kategóriában. Az el-
ismerés érté-
két növeli, hogy 
a döntés a fo-
gyasztók véle-
ménye alapján 
született.
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NAPJAINK

Őszi ízek,  
őszi élmények

Négycsillagos gasztrohotellel bővült a balatonszemesi Kistücsök Étterem,  
ahol a pihenés mellett a vendégek helyi különlegességeket is kóstolhatnak.  

A jó ételhez természetesen finom bor dukál.

A folyamatos fejlődés a vendéglátás-
ban is alapvető érték. Az ország 
legjobb éttermei között számon-

tartott Kistücsök Food & Room**** 
-ban ma már meg is szállhatunk. A ven-
déglő idén augusztusban kiegészült ti-
zenkilenc szobával, két lakosztállyal, fő-
zőstúdióval, konferenciateremmel és 
pihenőrészekkel. „Olyan vendéglátóhely-
ben gondolkodtunk, amely a legszélesebb 
gasztronómiai palettát biztosítja a vendé-
geknek magas színvonalon” – mondja Csa-
pody Balázs, az étterem tulajdonosa. A 
hotelben helyet kapott egy Séfszoba, 
vagyis egy bensőséges hangulatú kiste-
rem is, amely minden hónapban az év-
szaknak és a hagyományoknak megfele-
lő kóstolómenüvel várja az érdeklődőket, 
ugyanakkor a megszokottól eltérő ven-
déglátást valósít meg. A vendég kicsit be-
leláthat a „varázslatba”; a kifinomult, 
mégis laza hangulatú gourmet vacsorák 
mellett lesznek főzőtanfolyamok is.

Itt nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy 
az ételek egészségesek legyenek, a 
reggelihez például a szezonális saját 
márkás termékek, zöldségpástétomok 
mellett a környék legjobb alapanyag-
beszállítói szolgáltatják a választékot.  
A helyi gyümölcsök, sajtok, szalámik, 
kolbászok, kovászos házi kenyerek, 
frissen készített péksütemények és tej-
termékek mind a környező települések-
ről származnak.
Ahogyan eddig, a karanténidőszak után 
újranyitott vendéglőben továbbra is sok 
évtizedes hagyományokat követve, az év-
szakok alapján változik az étlap, hogy 
mindig friss, egészséges összetevőkből 
kapjuk a balatoni gasztronómia legjavát. 
Csapody Balázs szerint nem is csak az 
évszakok, hanem az adott hónap hatá-
rozza meg a kínálatot: a szeptemberi ét-
lap még a kései nyarat idézi, november-
ben pedig már a tél eleji alapanyagokból 
készült fogásokból is kaphatnak ízelítőt a 
vendégek. 

A Kistücsök Étterem borospincéjében 
minden fogáshoz megtalálhatjuk a leg-
jobban illő italt. Borlapjukon a jellem-
zően balatoniak mellett a Béres erdő-
bényei szőlőbirtokáról származó borok 
is helyet kaptak. „Mi Tokajt tartjuk a világ 
egyik legjobb borvidékének, ezért is gon-
doljuk fontosnak, hogy a Béres Pincészet 
teljes repertoárja szerepeljen a kínála-
tunkban” – hangsúlyozza Csapody Ba-
lázs.
A Kistücsök Étterem két egészséges, 
őszi fogását önök is elkészíthetik a kö-
vetkező receptek alapján. Persze az em-
ber nem mindennap főz ilyesmit, de kü-
lönleges alkalmakkor nagy sikert 
arathatunk velük. A sütőtökkel és var-
gányagombás gerslirizottóval felszol-
gált gyöngytyúk az étterem őszi menü-
sorából választható, a kacsamájat 
sommal azonban az év bármely napján 
megkóstolhatjuk a vendéglőben – a hoz-
zá javasolt borral.

HOZZÁVALÓK 4 FŐRE: 
| 500 g kacsamáj | 2 cl Béres Tokaji 
Aszú | 4 db sombogyó | sompüré: 80 g | 
20 g méz | 1/2 fej vöröshagyma
| só, bors (frissen őrölt), chilipaprika

A kacsamájat konyhamelegen kiterítjük, 
és óvatosan eltávolítjuk belőle az ereket. 
Sózzuk, borsozzuk és meglocsoljuk Bé-
res Tokaji Aszúval. Sütőformában, 100 
fokos sütőben 50 fok maghőmérsékletig 
sütjük (1/2 kg májnak mintegy 30 percre 
van szüksége). A forma alá öntsünk egy 
kevés vizet! Kivesszük, a zsírját leöntjük, 
és lepréselve kihűtjük. A sombogyókat 
felforralt cukorszirupban kihűtjük. A mé-
zet karamellizáljuk, hozzáadjuk a finom-
ra vágott vöröshagymát, majd a sompü-
rét. Beforraljuk, ízesítjük sóval, borssal 
és chili paprikával. A hozzá ajánlott bor 
természetesen nemcsak az elkészítés-
hez kiváló, de nagyszerűen illik az ételhez 
fogyasztva is.

HOZZÁVALÓK 4 FŐRE: 
| 1 db gyöngytyúk | 1 ek étolaj | 1 fej  
vöröshagyma | 2 gerezd fokhagyma |  
1 dl Béres Tokaji Furmint | 200 g gersli 
(árpagyöngy) | 240 g vargányagomba |  
200 g sütőtök | 1-1 db citrom, lime | só, 
bors, friss fűszernövény, ízlés szerint | 
gyömbér, galanga, thai bazsalikom,  
ízlés szerint | méz

A gyöngytyúkot a hátoldali részről ki-
csontozzuk, figyelve arra, hogy ne sért-
sük meg a bőrt. Csak a gerincrészen 
vágjuk fel, majd ebben fogjuk megsütni 
a madarat. Ha elkészültünk a csonto-
zással, 10 százalékos sóoldatban pihen-
tetjük egy órán át a hűtőben. Közben a 
csontokból főzzünk alaplevet pici sóval! 
A tyúkot lecsepegtetjük, szárazra töröl-
jük. A hús felőli oldalról borsozzuk, és 
durvára vágott fűszernövényekkel íze-
sítjük. Szorosan betekerjük a bőrébe a 
madarat, és zsineggel átkötözzük. Meg-
kenjük olajjal, majd 120 fokos sütőben 
puhára sütjük mintegy 1,5 óra alatt. A 
tálalásra időzítve forró grillprogramon 
ropogósra pirítjuk. 
A körethez étolajon finomra vágott 
hagymát, fokhagymát párolunk. Hozzá-
öntjük a fehérbort, elforraljuk, majd az 
előre beáztatott gerslit tesszük hozzá, 
és lassan puhára pároljuk a csontokból 
főzött alaplével. Ha már majdnem elké-
szült, belefőzzük a darabolt vargánya-
gombát. Ízesítjük sóval, borssal és friss 
fűszernövényekkel. 
A sütőtököt meghámozzuk, apró kockák-
ra vágjuk, megsózzuk, ízesítjük mézzel, 
citrom-lime reszelt héjával, finomra vá-

gott gyömbérrel, galangagyökérrel és 
thai bazsalikommal (ezek el is hagyha-
tók). Végül ráfacsarjuk a citrom és a lime 
levét. 

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.  
A termékek között megtalálhatóak üde, 
könnyed és testes, karakteres tételek, 

habzóbor, pezsgők, valamint  
Tokaj egyedülálló kincsei, az aszú és  

az esszencia is. Vásároljon Béres-bort  
a www.beresbor.hu oldalon!

BÉRES TOKAJI 
6 PUTTONYOS ASZÚ 
2008
Aranyszínű, narancsos árnya-
latú bor. Sűrű illatában a hor-
dós érlelés pörkölési jegyei 
mellett aszalt gyümölcsök, 
viasz, méz és karamell érez-
hetők. Az elegáns savgerinc 
miatt friss, sárga húsú trópu-
si gyümölcsökkel és citrusok-
kal telik meg a korty.  
A lecsengés teafűvel, kamil-
lával zárul.

BÉRES TOKAJI 
LŐCSE FURMINT  
2017
Citromsárga színű bor. A sár-
ga húsú gyümölcsök mellett 
hordós érlelésből fakadó 
pörkölési jegyeket is érzünk 
illatában. Ízvilága almát, ba-
rackot, vaníliát, fűszeressé-
get idéz. Ásványosság és 
élénk savak jellemzik e dűlő-
szelektált furmint karakte-
rét. Komoly beltartalommal 
bíró, nagytestű, fejlett bor, 
amely hosszan időz a szájban.

GYÖNGYTYÚK VARGÁNYAGOMBÁS 
GERSLIRIZOTTÓVAL, CITRUSOS SÜTŐTÖKKEL

KACSAMÁJ-  
TERRINE SOMMAL
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JÁTÉK

Fejtse meg keresztrejtvényünket, amelynek megfejtése ezúttal a Béres VitaKid termékcsaládhoz fűződik. 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. december 10-én 10 db 9272 Ft értékű Béres-ajándékcsomagot sorsolunk ki,  
melynek tartalma az új Béres VitaKid portfólió 4 db terméke. 
Beküldési határidő: 2021. december 3.
TÁJÉKOZTATÁS: a Béres Gyógyszergyár Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a keresztrejtvény helyes megfejtésének beküldői 
között 10 db 9272 Ft értékű Béres-ajándékcsomagot sorsol ki. Az ajándékcsomag tartalma egy doboz Béres VitaKid C+D3 
Gumivitamin (50x), egy doboz Béres VitaKid C-vitamin 100 mg Gumivitamin (30X), egy doboz Béres VitaKid Kalcium+D3-
vitamin Gumivitamin (30X) és egy doboz Béres VitaKid Vas Gumivitamin (30X). A nyeremény nem váltható készpénzre, illet-
ve 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 önkén-
tesen, 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 en-
gedély nélkül harmadik személy részére nem kerül sor. Szervező az Info. tv. és a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli a személyes adatokat és tájékoztatja a résztvevő-
ket, 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 VitaKid C+D3 Gumivitamin, Béres VitaKid C-vitamin 100 mg Gumivitamin, Béres VitaKid Kalcium+D3-vitamin Gumivitamin és Béres VitaKid Vas Gumivitamin (30X)  
étrend-kiegészítő készítmények. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉ KOZTATÓT, 
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT.
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MAGNÉZIUM-
HIÁNY

HA MAGNÉZIUMPÓTLÁS, 
AKKOR IS BÉRES
A MAGNÉZIUMHIÁNY TÜNETEI 

LEHETNEK:
ÁTMENETI FÁRADTSÁG

IZOMGÖRCS
ENYHE SZORONGÁS

Béres Magnézium 250 mg + B6 fi lmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer. Az idegesség, ingerlékenység, koncentrációképesség zavara, átmeneti fáradtság, izomgörcs, enyhe szorongás, enyhébb 
alvászavarok együttes előfordulása magnéziumhiányra utalhat. *Felnőtteknek és serdülőknek napi 1 fi lmtabletta. Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.
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