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rökül adni, nemzedékről nemzedékre áthagyományozni sok mindent
lehet. Az idősebbek az utódoknak az életük során megtapasztaltak
alapján tanácsot, tudást, gondolkodásmódot, értékrendet, hagyományt, összefoglalva: fontos értékeket adhatnak tovább. Édesapám,
id. dr. Béres József 50 évvel ezelőtt, mintegy két évtizedig tartó kutatást
követően egy korszakalkotó találmányt, a Béres Cseppet hagyta örökül az
emberiségnek, amely azóta is rendületlenül áll az egészségünk szolgálatában. Az ő emberi példája, helytállása, életszemlélete pedig olyan erkölcsi örökségünk, mely hitvallásunk alapját jelenti vállalatunknál is, ez az,
amit viszünk tovább: az élet és az egészség megbecsülését.
Örökül kapni egy tiszta és szilárd értékrendet nagy ajándék, mindemellett
komoly felelősség is. Hiszen amellett, hogy erőforrásként, iránytűként
szolgál, megtartani és továbbadni is kötelesség. Azaz vigyázni kell rá, akár
az emberi életre. Mostanság nehéz időket élünk, ezért a megszokottaknál
nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk a védelmére. Erősebben figyeljünk
magunkra, az egészségünkre, egymásra, és ne feledkezzünk meg a gyökereinkről, a tradícióinkról sem, amik még a legkilátástalanabb órákban
is biztos alapot, eligazodási pontot jelentenek! Ez a magazinunk a hagyományokat élteti – legyen szó családról, nagyszülői intelemről, a természet
patikájáról. Olvashatnak arról, hogyan vértezhetik fel magukat és készülhetnek fel az előttünk álló hónapokra mind testileg, mind lelkileg.
Ránk most is számíthatnak!
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9 ÉRDEKESSÉG,
AMIT KEVESEN TUDNAK
Immár öt évtizede van velünk a mai kor egyik legnépszerűbb
találmánya, ismert magyar márkánk, a sokunk életében
fontos szerepet betöltő immunerősítő készítmény. Mégis
bizonyára akad számos olyan dolog, amit talán Ön sem
hallott még id. dr. Béres József nevezetes cseppjeiről.
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A FELTALÁLÓ MEGELŐZTE KORÁT

Id. dr. Béres József – amikor csaknem
két évtizedig tartó kutatásairól kérdezték
– mindig hangsúlyozta, hogy munkásságának legfőbb célja az emberi szervezet
egészséges működéséhez szükséges létfontosságú nyomelemek azonosítása, majd
azok legkedvezőbb módon való biztosítása
a szervezet számára. Vagyis megtalálni
a „mit”, a „mennyit” és a „hogyant”. Ma már
általánosan elfogadott tudományos tény,
hogy vannak úgynevezett nyomelemek,
melyek szükségesek ahhoz, hogy a szervezetben lejátszódó sokezernyi biokémiai
folyamat megfelelő módon mehessen végbe, azaz létfontosságúak az egészséges
működéshez. Ezt 1972-ben még csak részlegesen ismerték fel, ezért kutatásaival id. dr. Béres József megelőzte korát.
Tudományos támpont hiányában sokéves, elsősorban a mezőgazdaságban
végzett kísérletekre támaszkodva, következetes mérésekkel állapította meg
az esszenciális nyomelemek körét.

A NÉVADÓ

Kevesen tudják, hogy a névadója
Vizi E. Szilveszter orvosprofesszor, aki
annak idején az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezetőjeként dolgozott,
később pedig a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke lett. „Marketingben
járatlan emberek voltunk, nem foglalkoztunk névkutatással, piaci szempontokkal,
csak a józan eszünkre támaszkodhattunk
– olvasható id. dr. Béres József visszaemlékezése Béres Klára Cseppben az
élet című könyvében. – A töprengés közepette Szilveszter megszólalt, mintha a
világ legkézenfekvőbb gondolatát fogalmazná meg: Mit szólnátok, ha egyszerűen
Béres Cseppnek neveznénk? Ebben maradtunk.”
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MEGFELELŐ ARÁNY
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MEGFELELŐ FORMA

Az élő szervezet rendkívül összetett, a lejátszódó biokémiai folyamatokra szigorú belső egyensúly jellemző, azaz
minden mindennel összefügg. A nyomelemek a köztük lévő
kölcsönhatások révén erősíthetik, de gyengíthetik is egymást.
Említhetjük például a vasat és a rezet. Mindkettő fontos szerepet játszik a vérképzésben, ám bármelyikük túladagolása
a másik hasznosulásának csökkenését eredményezi. Így történhet meg, hogy a réz túladagolásával vashiányos állapot
alakul ki. Belátható tehát, hogy a szükségletnek megfelelő
mennyiség mellett az egymáshoz viszonyított arányuk is fontos.
Id. dr. Béres József e téren is kiemelkedő munkát végzett.

Id. dr. Béres József számára
fontos volt a hatóanyagok felszívódásának lehető leghatékonyabb
módjának megtalálása. Erre a folyadékforma bizonyult a legmegfelelőbbnek. Máig egyedülálló találmányában az ember számár a
esszenciális nyomelemek különleges formában, szerves molekulákhoz koordinatív kötéssel kapcsolódóan vannak jelen. Ez biztosítja ezen
hatóanyagok megfelelő hasznosulását a szervezetben.
Későbbi vizsgálatok igazolták elmélete helyességét, hiszen
a Béres Csepp hatóanyagai – többek között a folyadékformának köszönhetően – jól felszívódnak a gyomor-bél
rendszerből, így biztosított a hasznosulásuk.

MEGFELELŐ MENNYISÉG

Nyilvánvalóan fontos annak ismerete is, hogy ezek az anyagok milyen
mennyiségben töltik be megfelelően az élettani funkciójukat, hiszen ha kevés
jut a szervezetbe, akkor hiány lép fel, de ha a szükségesnél több van belőlük,
a szervezet érzékeny biokémiai egyensúlya felborul, s ez is gondot okozhat.
Id. dr. Béres József tudományos igényességére jellemző, hogy eredményei kiállták az idők próbáját, az általa meghatározott mennyiségek ma is megfelelőek a hiányállapotok fedezésére.

HALLGASSA MEG A LEGENDA NYOMÁBAN
PODCASTSOROZATUNKAT!
Ha még több érdekes információt szeretne megtudni a Béres Cseppről és megalkotójáról, látogasson
el a www.beres.hu weboldalra, és hallgassa meg
A legenda nyomában podcastsorozatunkat!
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2021-ben megújult a Béres Csepp gyártósora. Az oldatot
ezerliteres tartályokban készítik, speciális körülmények
között: a levegő oxigéntartalmát kiszorítják semleges hatású
nitrogénnel, illetve ideális hőmérsékleti viszonyokat biztosítanak. Az oldat töltése robotizált egységekkel felszerelt
géppel történik: másodpercenként egy üveg gördül le a gyártósorról. Nagy sebességű kamerarendszer figyeli, hogy
minden üvegben a megfelelő mennyiségű oldat legyen, azokon
cseppentőbetét és kupak. Ezután kerül fel a címke. A csomagolás után utolsó lépésként egy precíziós átfutómérleg külön-külön ellenőrzi, hogy minden elkészült doboz hiánytalan.
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MÉG AZ ŰRBEN IS JÁRT!
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A KEZDETEK MAI TANÚJA
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FOLYAMATOS JÓSZOLGÁLAT

Anatolij Pavlovics Arcebarszkij ezredes a szovjet űrhajózás kiemelkedő
alakja, a Szojuz TM–12
kutatásér t felelős parancsnokaként hosszú
távú űrszolgálatot is teljesített a Mir űrállomáson.
Hivatásával kapcsolatban
ismerkedett meg a Béres
Cseppel. Kipróbálta, majd elvitte Csillagvárosba is, ahol
a kozmonautaalakulat űrhajósai szintén alkalmazták.
A Béres Csepp még a Mir űrállomásra is eljutott. Id. dr.
Béres Józsefet 75. születésnapja alkalmából az Orosz
Űrhajózási Szövetség Elnöki Hivatala Gagarin-diplomával
köszöntötte, 2000-ben pedig személyesen Arcebarszkij
adta át neki a Gagarin-érmet az űrhajósok readaptációs
kezeléséhez nyújtott érdemeiért.

A nyíregyházi nyugdíjas, Veczán Károlyné, Éva néni
már abból az időből ismerte id. dr. Béres Józsefet, amikor
a feltalálónak még csak a gondolataiban léteztek későbbi
híres cseppjei. Éva néni a könyvtárban dolgozott, ahol a
kutató gyakran megfordult, így nagy bajában bizalommal
kérte segítségét. Megkapta. Az 1976-ban forgatott Az utolsó szó jogán című dokumentumfilmben beszámolt a sokakat meglepő gyógyulásának történetéről, majd 2002-ben
újra mesélt erről a cseppek születésének harmincadik
évfordulója tiszteletére készült filmben. A kapcsolat Éva
néni és a Béres család között
azóta sem szakadt meg. Éva néni
az idén lépett életének kilencvenedik évébe. Hála Istennek, jól
van, örül a családjának, megelégedéssel tekint az életére. Ma is
meghatódottsággal és szeretettel emlékszik a régi időkre, és
gondol vissza id. dr. Béres Józsefre, aki önzetlenül segített rajta és
megannyi sorstársán.

Id. dr. Béres József kisvárdai háza előtt annak idején
hatalmas sorok kígyóztak. Sokan kaptak segítséget tőle,
és ő ellenszolgáltatás nélkül adta találmányát a hozzá
fordulóknak. A másokra való odafigyelés, a támogató
szellemiség tovább él családjában és a vállalatban. A Béres Alapítvány fáradhatatlan lendülettel dolgozik a rászoruló, beteg, idős emberek megsegítésén – 1993 óta
szervezett formában. Béres Csepp-adományaik összértéke meghaladja a négymilliárd forintot.
BÉRES EGÉSZSÉG
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Apák és fiúk

Generációkon át öröklődő értékek
a Béres családban
Egy olyan vállalat működtetése, amelynek a neve megegyezik tulajdonosainak családnevével,
nagy felelősség. Hiszen a folyamatos megújulás mellett életben kell tartani az ősök értékeit,
és megtanítani rájuk az utódokat, miközben a társadalom egészségének, jóllétének szolgálata
a végső cél. A hiteles munkáról mesél nekünk dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár elnöke,
és fia, Béres Marcell, a vállalat innovációs és portfóliómenedzsment-igazgatója.
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éldaképekről fogunk ma beszélgetni, apákról és fiúkról, de mielőtt rátérnénk, kérem, mondjanak
néhány
szót
arról,
ami
családnevüket ismertté tette – az ötvenéves Béres Cseppről! Miért számít
korszakalkotó találmánynak?
Dr. Béres József: A benne lévő hatóanyagok, nyomelemek komplex élettani jelentősége az ötvenes-hatvanas
években még a növények esetében sem
volt ismert, nemhogy az állatok, emberek tekintetében. Édesapám, id. dr. Béres József agrárkutató volt, a megfigyelései az agráriumból indultak el. Fő
felismerése az volt, hogy a folyamatos
talajhasználattal bizonyos létfontosságú anyagok kiürülnek a talajból, nem
jut elegendő a fejlődő növénybe, és ez
gyengíti a betegségekkel szembeni ellenálló képességüket, végső soron az
egészségüket. Logikus következtetés,
hogy az egészség megtartásához kellenek ezek a tápanyagok. Odáig jutott,
hogy nem csupán egy vagy néhány elemet szükséges pótolni, hanem minden
esszenciális tápanyagot komplex módon. Rájött, hogy a mikrotápanyagok
nem csak a növénynek fontosak, hiszen
onnan belekerülnek az állat és az ember szervezetébe is. Vagyis, ha hiány
van a talaj szintjén, akkor hiány lesz az
ember szintjén is, és már a marginális
nyomelemhiány is különböző tünetekben, krónikus betegségekben jelenhet
meg. A nyomelemek komplex élettani
jelentőségének és pótlásának fontossága az ember szintjén forradalmi gondolat volt, amivel édesapám megelőzte
a korát, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, bőven érték támadások miatta.
Béres Marcell: Az, hogy az egészséghez szükségünk van vitaminokra, ásványi anyagokra és nyomelemekre, ma
már kézenfekvő. A hatvanas években
azonban az, hogy a cink vagy a szelén
használható immunerősítésre, és ily
módon prevenciós eszköz lehet, világszinten sem volt ismert. Talán ha nagyapám a világ más helyére születik,
Nobel-díjas lehetne – még ha szerénytelenül hangzik is. Csakhogy ő
Szabolcsban született, ott is dolgozott,
és semmiért nem hagyta volna el a
szülőföldjét.

Vannak tehetséges emberek, akikből
mégsem lesz legenda. Talán találmányán kívül annak elfogadtatásáért vívott példaértékű küzdelme és személyisége is kellett ehhez.
B. J.: Valóban, hiszen gyerekkorától
kezdve a tudásvágy és a szorgalom hajtotta őt. De ikonikussá, azt hiszem, azáltal vált, hogy a megszerzett tudáshoz
és az általa elért eredményhez ragaszkodni tudott. Amiben hitt, abból nem
engedett, hiába próbálták lebeszélni
róla. A nyomelemek fontossága tekintetében nem lehetett kétségeket ébreszteni benne még akkor sem, ha erről az akkori tudományos világot nem
tudta meggyőzni. A készítmény 1972ben jött létre, tudományos alaposságú
humán vizsgálatára azonban csak a
vállalatunk megalakulása után kerülhetett sor, és 2000-ben nyilvánították
gyógyszerré.
B. M.: Nagyapa valóban karizmatikus személyiség volt, de talán
ahhoz, hogy példakép
lett, kellett a hetvenes
évek társadalmi háttere is. Az emberek
legyengültek voltak –
nem csak egészségügyi értelemben –, és
ő reménysugarat tudott adni sokaknak.
Szakmai féltékenység,
meg nem értettség
mellett politikai támadások is érték, de ő
kiállt, senki és semmi
nem tudta eltéríteni a
maga útjáról, az igazság harcosa lett az akkori rezsimmel szemben.

találjon az emberi betegségek területén is, és létrehozzon egy készítményt,
ami segíthet rajta. Amikor az emberek
elkezdtek áramlani Kisvárdára, számára az igazi megerősítés a rengeteg
elismerő visszajelzés volt, az, hogy tudott segíteni akár kisebb, akár komolyabb betegségek orvoslásában.
Szakember énjéről – több film és könyv
után – mi is képet kaphattunk. Ám volt
egy oldala, amit csak Önök ismerhetnek: az apáé, a nagyapáé. Kérem, meséljenek erről is!
B. M.: Távol éltünk egymástól: ő Kisvárdán lakott, mi pedig Budapesten, s
gyerekkoromban a két város közti több
mint 300 kilométernyi távolság még
sokkal „messzebb” volt, mint manapság, de azért néhány havonta találkoztunk. Amikor együtt voltunk, rengeteget mesélt nekünk a
régi dolgokról, katonaélményeiről, a növényekről, a Tiszáról…
oda olykor el is mentünk vele. A természet
szeretete
sugárzott
belőle.
B. J.: Gyerekszerető,
családszerető ember
volt, de az igazsághoz
hozzátartozik, hogy kevés időt tudott velünk
tölteni. Korán indult
munkába, estefelé jött
haza, ahol várt még rá
a kertünk, sok mindent
megtermelt ott; a kert
volt a mindene. A gyereknevelés leginkább
édesanyánkra maradt,
persze ettől még jó volt
a kapcsolatunk. Szép
közös élményeket hordozok: kirándultunk, horgásztunk, meglátogattuk a
nagyszülőket, és még játékra is futotta,
sokat pingpongoztunk… egyszerűen éltünk.

A nyomelemek
komplex élettani
jelentőségének és
pótlásának fon
tossága az ember
szintjén forra
dalmi gondolat
volt, amivel édes
apám megelőzte
a korát, és ahogy
az ilyenkor lenni
szokott, bőven
érték támadások
miatta.

Talán még egy jellemvonását kiemelhetjük: az empátiát. Tudjuk, hogy önzetlenül segített a hozzá fordulókon –
ellenszolgáltatás nélkül adta a Cseppeket
az őt megkeresőknek, holott mondhatjuk, ebből meggazdagodhatott volna,
ha az akkori óriási érdeklődést nézzük.
B. J.: Őt egész más hajtotta, a segíteni
akarás. Húgának betegsége nagy ösztönzőerőt adott neki, hogy megoldást

Az értékeket többnyire nem formálisan
adja át egyik generáció a másiknak,
gondolom, nem volt olyan, hogy édesapja hosszú intelmeket idézett volna
Önhöz, vagy Ön a fiához arról, hogy
BÉRES EGÉSZSÉG
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jobban, mint a mögöttünk álló immár
harminchárom sikeres év.
B. M.: Ha más elvek mentén működnénk, valószínű már sokkal nagyobb
lenne a cégünk, csak nem lennénk rá
ennyire büszkék. A Béres Cseppből
mára sok termék kinőtt, de az alapelv
ugyanaz: természetes eszközökkel,
szakmai megalapozottsággal szolgálni
az egészség megőrzését, a betegségek
megelőzését, a minőségi emberi életet.

hogyan is kell élni. Ugyanakkor ezek az
értékek észrevétlenül formálják az
embert. Ma hogyan fogalmaznák meg,
mik azok a sarokpontok, amikhez igyekeznek tartani magukat akár a munkában, akár a magánéletben, és amelyeknek a gyökerét a családi múltban
kereshetjük?
B. M.: Ami mindennap a fejemben van
és vezeti az életemet, az az igazsághoz
való ragaszkodás, még ha egész más
problémákkal szembesülünk is mi,
mint ő annak idején. Az, hogy minőségi
termékeket hozunk forgalomba hiteles
kommunikációval, az arra vezethető
vissza, hogy hiszünk a nagyapámtól és
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a szüleinktől kapott értékrendben. Abban, hogy nem a pénz az elsődleges,
hanem hogy segítsünk másoknak, és
hogy szakmaisággal, becsülettel tegyük ezt.
Megvalósítható ez a mai piaci környezetben?
B. M.: Sokszor érezzük sajnos, hogy rövid távon versenyhátrányt jelent. De
hiszünk abban, hogy mindig lesznek
olyanok, akik értékelik a – nem csak
szavak szintjén létező – minőséget,
hogy hosszabb távon a tisztességes piaci magatartás megtérül.
B. J.: Ahogy édesapám, úgy mi is fon-

tosnak tartjuk a tudást, a szorgalmat.
Az eredményeket saját magunk, a magunk erejével akarjuk elérni. Lényeges számunkra, hogy társadalmilag
hasznos tevékenységet végzünk, hiszen minőségi termékeket állítunk
elő, márkákat kezelünk, amelyekkel
az emberek és a nemzet önbecsülését
is emeljük. A törvénytisztelet a minimum, de mi nemcsak az írott törvényeket tartjuk be, hanem az etika által
diktáltakat is. Azt valljuk, ha az ember
nem tud tisztességgel dolgozni, inkább ne dolgozzon sehogy. Azt, hogy a
világnak igenis szüksége van erre a
szemléletmódra, mi sem bizonyítja

Tradíciók mentén működnek tehát,
ugyanakkor lehetetlen ma talpon maradni folyamatos megújulás nélkül.
B. M.: Meggyőződésem, hogy a kettő
nem mond ellent egymásnak. Van egy
kedvenc mondásom Gustav Mahler zeneszerzőtől, aki szerint az igazi tradíció nem a hamu imádata, hanem a
láng életben tartása. Megtehetnénk,
hogy csak a múltból élünk, de mi nem
így állunk hozzá. Fiatalítjuk a céget, a
legfrissebb digitális rendszereket és
technológiákat vezetjük be. A tudomány újabb és újabb eredményeit folyamatosan „beépítjük” a készítményeinkbe és új szegmenseket is célba
veszünk innovatív termékekkel.
B. J.: A megújuláshoz tartozik az is,
hogy nem másolni akarjuk az elődöket.
Nekem sem volt sosem az a célom, hogy
különb kutató legyek, mint édesapám,
hanem az, hogy megtaláljam, milyen területen lehetek a leghasznosabb a vállalatnak. Vegyészkutatóként
kezdtem,
majd
tudományos igazgató lettem, végül elnök, miközben pénzügyi ismereteim
nem voltak. Teljesen természetes, hogy szükségünk volt más területek
szakembereire, felső vezetőink zömét is mindig a
családon kívülről választottuk.
B. M.: A generációváltás a
magyar családi vállalatok
nagyon aktuális kihívása.
Ezt a folyamatot nálunk
nagyban könnyíti, hogy
nem kézi vezérléssel működünk. Családunk helyét hosszú távon is a stratégiai döntéshozatalban, vezetőink kivá-

lasztásában, a céges kultúránk életben
tartásában és vállalatunk társadalmi
képviseletében látom.
Említette a váltást; a Béresnél már
a harmadik generáció tagjai dolgoznak
a Csepp feltalálása óta. Mennyire zökkenőmentes a közös munka, amiben
olykor családtagoknak kell együttműködniük egymással?
B. M.: Azért nem nehéz, mert a jövőt
illetően egyetértünk. Abban, hogy száz
százalékban családi kézben szeretnénk tartani a vállalatot, abban, hogy a
Béres egy regionálisan
jelentős gyógyszergyár legyen, abban, hogy elkötelezettek vagyunk a
gyógyszergyári minőségű termékek mellett.
Vannak persze különbségek akár személyiségünkben is, édesapám
inkább konfliktuskerülő,
én olykor talán másként
állnék bizonyos kérdésekhez, de ilyenkor csak
hétköznapi ügyekben folyik a vita, ami minden
családban előfordul.

Az, hogy ez a termék megmaradhatott,
elsődlegesen annak köszönhető, hogy
engedte másoknak is istápolni. Cégalapítóknak, családtagoknak, befektetőknek, kollégáknak. Együtt voltunk
képesek valami maradandót létrehozni, amire – meggyőződésem – büszke
lenne mai formájában is. Ahogyan én is
büszke vagyok, hiszen a lehető legjobb
kollégákkal vagyunk körülvéve. Ha holnap be kéne fejeznem, elégedetten tenném, mert úgy gondolom, teljes munkát végeztünk.
B. M.: Szerencse, hogy én nem így érzem, hanem úgy, hogy
van még bőven dolog, feladat, amiben a mi generációnk is hozzá tud tenni
az eddigiekhez. És hát…
nekünk mindig jobban
kell csinálni, mint ahogy
versenytársaink teszik.

Örülnénk, ha a
mi gyerekeink
között is lenné
nek majd, akik
nemcsak tulaj
donosként, ha
nem vezetőként
is örömmel
vinnék tovább
a Bérest.

Óriási a fejlődés. A Cseppek története
a kisvárdai házilaborhoz is köthető, ma
pedig másodpercenként gördül le egy
üveg a robotizált gyártósorról a hatezer-ötszáz négyzetméteres szolnoki gyárban…
Egykor hét főt számlált a
cég, ma csaknem hatszázan dolgoznak Önöknél…
Mit gondolnak, id. dr. Béres József vajon mit szólna mindahhoz, amit ma
Béres Gyógyszergyárnak
hívnak?
B. J.: A fejlődés egy részét
még láthatta, hiszen sokat dolgoztunk közösen is.
Tudjuk, hogy büszke volt
ránk, ahogy el is mondta:
„fiamra és menyemre bízom ezt a céget, és jó kezekben lesz”. Erénye volt, hogy bár joggal tudhatta magát nagy feltalálónak,
nem hitte magát mindenhatónak.

Ha más
elvek mentén
működnénk,
valószínű,
már sokkal
nagyobb lenne
a cégünk, csak
nem lennénk
rá ennyire
büszkék.

Összességében hogyan
látják, sikerül életben
tartani a lángot?
B. J.: Három gyermekünk
van, közülük kettő – fiunk, Marcell és lányunk,
Melinda (aki a Béres Szőlőbirtok és Pincészetet
vezeti) – már tartósan elkötelezte magát a cég mellett, és a legfiatalabb
gyermekünk is vonzódik a vállalathoz.
Ha ők tovább viszik mindazt, amit alkottunk, akkor nagyon jó dolgunk van.
Azt kívánom, hogy nekik is sikerüljön
ilyen gyerekeket felnevelni, és legyen
köztük olyan, aki érez erre elhivatottságot. Aki érti a Béres-ügy szellemiségét.
B. M.: Örülnénk, ha a mi gyerekeink között is lennének majd, akik nemcsak
tulajdonosként, hanem vezetőként is
örömmel vinnék tovább a Bérest. De
ezt mi sem fogjuk erőltetni, ahogyan a
szüleink sem tették. Egyszerűen belenőttünk. Érdemes körülnézni: a családi cégek között is kevés van, amelynek
a márkaneve egyben a család neve. Mi
– a vállalati mottónk szerint is – a nevünket adjuk az egészséghez. Ez az
egész működésünket áthatja, és bízunk
benne, hogy ez a jövő nemzedékeinek is
iránymutatást jelent.
BÉRES EGÉSZSÉG
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BÉRES JELENTI

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELISMERÉSE DR. BÉRES JÓZSEFNEK
Dr. Béres Józsefet a Magyar Tudományos Akadémia 195. ünnepi közgyűlésén
Wahrmann Mór-éremmel tüntették ki. A díjat a Magyar Tudományos Akadémia
évente egy alkalommal a tudomány és a kutatásfejlesztés támogatása terén a
gazdasági, kereskedelmi, ipari és állami életben tevékenykedő, kimagasló érdemeket szerzett személy elismeréseként adja. (2022. május 2.)

A TILMA ALAPÍTVÁNY ELISMERÉSE BÉRES KLÁRA RÉSZÉRE
A TILMA Gyermekművészeti Alapítvány Hatvanban gyermekrajz-kiállítást szervezett, melyen az alapítvány által az utóbbi két évben meghirdetett pályázatok legsikeresebb alkotásait mutatták be. A kiállításmegnyitón az alapítvány elnöke, Basáné Révész Erzsébet „Tilma Rózsája” elismeréssel köszönte meg Béres Klárának
és a Béres Alapítványnak a 2017 óta tartó folyamatos támogatást. (2022. május 21.)

ÚJABB BÉRES-ADOMÁNY
KÁRPÁTALJÁRA
A Béres Gyógyszergyár a Magyar Református Szeretetszolgálattal együttműködve juttatott el közel 8 millió forint
értékű vitaminadományt Kárpátaljára,
Beregszászba. Az adománycsomagot
Katona Viktória lelkipásztor adta át Zán
Fábián Sándor kárpátaljai püspöknek,
aki rászoruló idősotthonok és gyermekotthonok között osztotta szét azt. A Béres az orosz–ukrán háború kezdete óta
több mint 30 millió forint értékű támogatást nyújtott a háború menekültjeinek.
(2022. július)
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ÖSSZETARTOZUNK 2022
Két év kényszerszünet után újra együtt
ünnepelhettek a Béres Gyógyszergyár
munkatársai Lakitelken. A vállalat számára ez az esztendő kiemelkedő, hiszen
fél évszázaddal ezelőtt találta fel legendás cseppjeit az alapító, id. dr. Béres
József. A munkatársak, akik egymás
mellé állva formázták meg a jubileumi
számot, a tudósnak nem csupán zseniális találmányát, de erkölcsi örökségét
is alapértékként őrzik. (2022. június)

DÍJ A KULTÚRA TÁMOGATÁSÁÉRT
DR. BÉRES JÓZSEFNEK
A 39. Bicskei Napok keretében a helyi
Művelődési Központban levetítették
Kabay Barna Béres József életútja című
dokumentumfilmjét. A vetítést közönségtalálkozó követte, amelynek középpontjában az ötvenéves Béres Csepp állt.
Ennek keretében a város vezetése
dr. Béres József részére a kultúra támogatásáért a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2022-es
díját adományozta. (2022. május 20.)

SZÉKELYFÖLDI KÖRVERSENY
A BÉRES TÁMOGATÁSÁVAL
Augusztusban rendezték meg a Székelyföldi Körversenyt, mely bevonta az anyaországot is. A verseny Debrecenből indult
és Csíkszeredán fejeződött be. A kerékpározók az őket követő szurkolókkal
együtt szimbolikusan felfűzték a nemzeti egység láncát. Az eseményt a Béres
is támogatta. (2022. augusztus)

105 ÉVESEN IS ERŐSEN,
ENERGIKUSAN
Szekszárdi Józsefné hévízi lakos idén
ünnepelte 105. születésnapját. Elmondása szerint a Béres Cseppet a
megjelenése óta szedi minden nap,
úgy érzi, a készítmény nagyon sokat
segített neki abban, hogy a betegségek a legtöbbször elkerülték, és a
korához képest erősnek, energikusnak érezze magát a mai napig. Ezúton
is boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk!

V I L Á G R A S Z Ó L Ó M A G YA R O K , V I L Á G F O R M Á L Ó TA L Á L M Á N Y O K
Jövő januárig látogatható a világhírű magyar tudósok felfedezéseit bemutató interaktív kiállítás
a budapesti Millenárison. Az ismert példaképek között ott találjuk id. dr. Béres Józsefet is, akinek
korszakalkotó találmánya, a Béres Csepp idén ötvenéves.

A

tudomány körülvesz minket –
vívmányaival földön, vízen, levegőben találkozhatunk. Segít felfedezni, megérteni, alakítani világunkat,
ebben pedig a magyar tudósoknak mindig is meghatározó szerepe volt. A szellem diadalát ünneplő Álmok Álmodói 20
kiállítás 6+1 olyan tudományterületen
kalauzolja végig a látogatót, melyen a
hazai tudósok nagyot alkottak.
A magyarok között az orvoslás és az
élettudományok terén is sok a kivételes
egyéniség, akiknek az eredményei igazi
mérföldköveket jelentenek.
A Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert,
Semmelweis Ignác vagy Batthyány-Strattmann László nevét mindenki ismeri, de
más testközelből látni, hogy munkásságuk miért számít világraszólónak.
A legnagyobb és legismertebb magyar
orvos feltalálók emlékhelyén videón
idézik fel id. dr. Béres József életútját is.
Az ő unikális találmánya, az idén ötvenéves Béres Csepp forradalmi alapgondolata az volt, hogy ha megfelelő menynyiségben és ar ányban megadjuk
szervezetünk számára azokat a nyomelemeket, amelyek a működéséhez szükségesek, akkor csökkenthetjük bizonyos
megbetegedések kockázatát. A Béres
Csepp azóta fogalommá vált, akárcsak
a C-vitamin vagy a fertőtlenítés szükségessége.
„Nemcsak id. dr. Béres József, hanem
az egész Béres Gyógyszergyár története
megfogott minket, vagyis az a fejlődéstörténet és modell, ami megmutatja, hogyan
lesz egy ötletből világhírű vállalkozás –
mondja Dankó Virág, a Millenáris Park
ügyvezető igazgatója. – Bemutatjuk, hogy
ha egy tudós egyedi gondolkodásmóddal
közelít a már ismert tényekhez, annak

milyen hatásai lehetnek az egészségipar
fejlődésére. Korszakalkotó felfedezőket
kerestünk, amire Béres története tökéletes
példa.”
Dankó Virág hozzátette: az eredeti,
húsz éve létrehozott tárlat szellemében,
de most személyek helyett tematikus
csomópontokba rendezve mutatják be
az elmúlt két évtized tudományos felfedezéseivel kibővített tartalmat. „Kiderül,
honnan indult az emberiség fejlődése, hol
tartunk most, mi várható a jövőben, és a
globális fejlődésben miben volt kulcsszerepe a magyar tudósoknak” – magyarázza. Talán nem is gondolnánk, de a kontaktlencse, a gégetükör, de még az MRI,
a CT és a laparoszkóp is magyaroknak
köszönhető. Vagyis a világ ma egészen
más lenne, ha ezek a kiválóságok nem
formálták volna ilyenre időtálló gondolatokkal és kitartó munkával. Érdemes
megismerkedni a tevékenységükkel, és
megmutatni azt gyermekeinknek is,
hiszen joggal lehetünk mindannyian
büszkék rájuk.

EGY PÁRATLAN TÁRLAT
Megtekinthető a budapesti
Millenáris Park Nagycsarnokában
2023. január 31-ig.
Cím: 1024 Bp., Kis Rókus utca 16–20.
Nyitva tartás:
Hétfő–péntek: 10:00–18:00,
Szombat: 10:00–20:00,
Vasárnap: 10:00–18:00
E-mail: info@millenaris.hu
Telefon: (+36) 70 510 8100
További információk:
www.millenaris.hu
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Komplex készítmény
a gyerekeknek – ősszel is
Egy jól működő immunrendszer magát az életet jelenti, hiszen csak egészségesen tudjuk
elvégezni mindennapi teendőinket, és gyerekeink így tudnak jól teljesíteni az újra beindult
iskolában. Immunrendszerünk támogatása mindig fontos, ám ha lehet, ilyenkor, ősz táján még
inkább. Ehhez komplex segítőt érdemes választani, ami tartalmaz számos alapvető tápanyagot.

2d

BIOTIN:

5 DKG LAZAC
6 DKG MARHAHÚS
1 DB BANÁN
E-VITAMIN:

l Kid Gum
tiva
ivi
Ac
t
b
a
ar

in
am

A-VITAMIN:

D3-VITAMIN:

B12-VITAMIN:

10 DKG SAJT
B5-VITAMIN:

10 DKG MÁK
2,5 DKG DIÓ
C-VITAMIN:

CINK:

FOLSAV:

7 DKG SÜTŐTÖK
1 DB TOJÁS

B6-VITAMIN:

1 DB KIVI
1 DB PARADICSOM
30 DKG EPER

A

z immunrendszernek sokféle
vitaminra és ásványi anyagra van
szüksége a megfelelő működéséhez, úgy mint A-, B6-, B12-, C-, D-vitamin,
folsav és cink, a jód pedig a gyermekek
optimális növekedéséhez és fejlődéséhez
szükséges. Mi, szülők mindent megteszünk azért, hogy ételeikben mindezeket
megadjuk nekik, hiszen tudjuk, hogy az
egészséges életmód egyik legfontosabb
eleme a kiegyensúlyozott, vegyes étrend,
ami biztosítja a szervezet napi energia- és
tápanyagszükségletét.
Ám az őszi, téli hónapokban kevesebb
friss gyümölcs, zöldség kapható, és ha
sikerül is beszereznünk belőlük, gyermekünk nem biztos, hogy mindet
örömmel fogyasztja. De elégtelen lehet
a vitamin-, ásványianyag- és nyom-
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10 DKG BURGONYA

elembevitel akkor is, ha valakinek
speciális diétát kell tartania vagy más
okból táplálkozik egyoldalúan. Több
tápanyagra van szüksége annak is, aki
betegségből lábadozik, vagy csupán
gyorsan indult növekedésnek, esetleg
intenzíven sportol.
Amennyiben a táplálkozás során nem
biztosított a megfelelő bevitel, más út is
van arra, hogy a létfontosságú anyagokat
megadjuk a kicsiknek. Választhatjuk a
hagyományos forrásokat, vagyis az
élelmiszereket, és kínálhatunk nekik
bármikor, bárhol könnyen elfogyasztható,
finom multivitamin-készítményt is,
aminek az összetételét kimondottan a
gyerekek igényeire szabták. Az Actival
Kid Gumivitamin a vitaminok mellett
jódot, folsavat és cinket is tartalmaz – épp

20 DKG GESZTENYE

a megfelelő arányban. Tizenegy hasznos
összetevője között van, amelyik a növekedéshez és az egész séges csontfejlődéshez járul hozzá, és vannak, amelyek
a megfelelő szellemi, idegrendszeri
működést és a látás fenntartását támogatják. Előnye, hogy cukormentes (édességét a természetben is előforduló
maltitnak köszönheti) és finom, gyümölcsös ízű. Ajánlott napi adagja két gumitabletta. Ősztől elérhető gazdaságos,
kilencvendarabos kiszerelésben is, ami
negyvenöt napra elegendő. A fenti ábrán
megnézhetjük – a teljesség igénye nélkül
–, hogy az egyes élelmiszerekből mennyi
tartalmazza az Actival Kid Gumivitamin
napi adagjában lévő vitamin- és ásványianyag-mennyiséget!

1 DB MANDARIN

10 DKG ZABPEHELY

7 DKG SERTÉSMÁJ

15 DKG MANDULA

20 DKG KARALÁBÉ

A BÉRES AJÁNLJA

Cukormentes, mégis finom
Az Actival Kid Gumivitamin elsősorban gyermekek számára ajánlott, természetes aromával ízesített multivitamin-gumitabletta, ami cukormentes és finom. Hatóanyagai közül az A-, B6-, B12-, C-, D3-vitamin, a folsav és a cink az immunrendszer normál működéséhez járulnak hozzá. A jód elősegíti a gyermekek megfelelő növekedését, a cink a megfelelő szellemi működés fenntartásában segít. Már 3 éves kortól adható.
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.
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Nagymamáink mondták:

„Ne ülj a hideg kőre,
mert felfázol!”

Szinte minden nő hallhatta ezt az intelmet gyerekként
a szüleitől, nagyszüleitől. Vajon van benne igazság?
Mit tehetünk, hogy támogassuk a húgyutak egészségét?

A

felfázással kapcsolatban már
gyerekként is intelmek egész
sorát hallja minden nő a felmenőitől. Ha egy kislány leül a hideg kőre,
sokat van mezítláb vagy úszás után nem
öltözik át rögtön száraz ruhába, máris
jön a figyelmeztetés. De vajon okkal?
AMIRE EGY NŐNEK KÜLÖNÖSEN
FIGYELNIE KELL
Az idősek intelmeire mindig érdemes
odafigyelni, hiszen mégiscsak sok
tapasztalat áll mögöttük. A felfázások

tekintetében is egészen bizonyos annyi,
hogy ha az altestünk kihűl, akkor roszszabb lesz a keringése, ezáltal csökken
a kórokozókkal szembeni természetes
védekezőképessége. De a nők anatómiai
okok miatt is érzékenyebbek. A húgycsövük rövidebb a férfiakénál, ráadásul
a húgycső, a hüvelybemenet és a végbélnyílás egymás közvetlen közelében
helyezkedik el, így a baktériumok sokkal
könnyebben képesek bejutni a húgyhólyagba. Ám a felfázást nem csak a hideg
kivédésével kerülhetjük el! A húgyutak

egészségének megőrzését egyéb módon
is tudjuk támogatni. A rendszeres és
megfelelő mennyiségű folyadékbevitel
– természetesen nem cukros üdítők
formájában – az egész testnek jót tesz,
miközben a húgyutak normál működését
is segíti. A rendszeres vizeletürítés
ugyanis csökkenti a baktériumok megtelepedésének és elszaporodásának
esélyét. Nagyon fontos a személyes
higiéné is – a kislányoknak érdemes már
egészen korán megtanítani, hogy vécéhasználat után elölről hátrafelé töröljék
meg magukat. És ha már ennél a témánál tartunk: ha szólít az inger, ne tartogassuk a vizeletet, hanem az első adandó
alkalommal keressük fel a mellékhelyiséget! Így elkerülhetjük a vizelet
pangását a hólyagban.
NÖVÉNYI HATÓANYAGOKKAL
AZ EGÉSZSÉGÉRT
A húgyutak egészséges működését egyes
növényi hatóanyagok is tudják támogatni.
A közönséges aranyvessző (Solidago
virgaurea L.) például régóta ismert erről
a tulajdonságáról. Az Észak-Afrikában,
Európában és Ázsia mérsékelt övi területein honos, 50-100 cm magas évelő
növény legfontosabb hatóanyagai az
antioxidáns hatású flavonoidok. A Béres
Tőzegáfonya + Aranyvessző készítmény
másik összetevője, az amerikai tőzegáfonya
polifenolokban, különösen egyik specifikus csoportjában, az úgynevezett proantocianidinekben gazdag. Bár a növényt
általánosan tőzegáfonya néven ismerjük,
a magyar megnevezése amerikai nagytermésű áfonya (Vaccinium macrocarpon);
a hangafélék (Ericaceae) családjába sorolt
áfonyanemzetség (Vaccinium) egyik tagja.
Bogyótermését gyümölcsként, fűszerként
és teaként is fogyasztják.

A BÉRES AJÁNLJA

A húgyutak egészségéért
A Béres Tőzegáfonya + Aranyvessző filmtabletta a napi maximális adagban (3 db filmtabletta) 1200 mg 90%-os tőzegáfonya-koncentrátum mellett 75 mg aranyvessző-kivonatot tartalmaz, mely hozzájárul a húgyutak egészségének fenntartásához. Felnőttek számára a javasolt napi adag 1-3 db filmtabletta. Bevétele étkezés előtt ajánlott.
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.
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B1-VITAMIN (TIAMIN)
A vitaminok közül ezt fedezték fel először,
a holland katonaorvos, Christiaan Eijkman Nobel-díjat kapott érte 1929-ben.
A B1- vitaminról érdemes tudni, hogy
részt vesz az energiatermelő anyagcserefolyamatokban, hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez és a normál
pszichológiai funkció fenntartásához,
valamint a szív egészséges működéséhez.
Jó tudni! A gabonafélék maghéja gazdag
B1-vitamin-forrás.

B2-VITAMIN (RIBOFLAVIN)
Ezzel a vitaminnal „szerencsénk van”,
hiszen bélflóránk is képes megtermelni,
ezért inkább vitaminkomplexek alkotóelemeiként alkalmazzák. Idősebb testvéréhez hasonlóan a B2-vitamin is részt
vesz az energiatermelő anyagcserefolyamatokban és hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez,
valamint a szem, a nyálkahár tyák,
a vörösvérsejtek és a bőr normál állapotának fenntartásához, a vas anyagcseréhez, a sejtek oxidatív stresszel
szembeni védelméhez és a fáradtság,
kifáradás csökkentéséhez is.
Jó tudni! Magas B2-vitamin-tartalma van a
tejnek, a májnak, a halnak, a tojásnak.

B3-VITAMIN (NIACIN)
Ez a B-vitamin-fajta hozzájárul az emésztőcsatorna és az idegrendszer egészséges működéséhez, a száj, a nyelv nyálkahártyája és általában a bőrfelületek normál
állapotához, segíti a fáradtság és a kifáradás csökkentését, részt vesz az energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.
Jó tudni! Sokat találunk belőle a kakaóban,
halfélékben, gombában és olajos magvakban.

B5-VITAMIN (PANTOTÉNSAV)
Ez a vitaminunk is részt vesz az energiatermelő folyamatokban, hozzájárul a
szteroidhormonok, a D-vitamin és egyes
ingerületátvivő anyagok megfelelő szintéziséhez és anyagcseréjéhez, valamint
az egészséges mentális teljesítményhez.
Jó tudni! Fő forrása a pulykacomb, brokkoli,
lencse, tojás, eper.

B6-VITAMIN (PIRIDOXIN)
A B6-vitamin szintén részt vesz az anyagcserefolyamatokban, hozzájárul az

B-vitamin-család,
a „csodacsapat”

Nem véletlen, hogy nem B-vitaminról, hanem B-vitaminokról
beszélünk, hiszen többféle létezik belőlük, és egymást segítve látják
el sokrétű feladataikat. Ezt azonban csak úgy tudják megtenni, ha
kiegyensúlyozott, változatos táplálkozással rendszeresen
gondoskodunk a megfelelő bevitelükről. Léteznek olyan
élethelyzetek, melyekben szükséges lehet a kiegészítés. Ilyen
például a szigorú diéta, a fogyókúra, az intenzív sport vagy egy
stresszes életszakasz. De mikor melyik B-vitamint válasszuk?
immunrendszer, az idegrendszer és
a psziché működéséhez, a vörösvérsejtképződéshez, valamint a hormonális
aktivitás szabályozásához. A bélflórában
élő baktériumok is termelik.
Jó tudni! Fontos forrása a hús és a máj mellett a hüvelyes zöldségek.

B9-VITAMIN (FOLSAV)
A kiegészítő folsavbevitel növeli az anyai
folátellátottság szintjét, ami azért nagyon
fontos, mert az alacsony anyai folátszint
a fejlődő magzat velőcsőzáródási rendellenessége kialakulásának kockázati
tényezője. A jótékony hatás napi 400 μg,
a fogamzást megelőzően legalább egy
hónapig, és a fogamzást követően három
hónapig folytatott kiegészítő folsavbevitellel érhető el. A folsav ezen túl részt
vesz a normál aminosav-szintézisben és

vérképzésben, hozzájárul a pszichológiai
funkció fenntartásához és az immunrendszer megfelelő működéséhez.
Jó tudni! Beviteléhez spárgát, salátát, avokádót ajánlott fogyasztani.

B12-VITAMIN (KOBALAMIN)
A B-vitamin-család ezen tagjára a megfelelő növekedéshez, az egészséges
idegállapothoz és a vérképzéshez van
szükségünk. Mindezek mellett hozzájárul a pszichológiai funkció fenntartásához és a fáradtság, kifáradás csökkentéséhez, és a sejtosztódásban is szerepet játszik.
Jó tudni! Az állati fehérjék a legfontosabb
B12-forrásaink, ezért egyoldalú étkezés, szigorú vegetarianizmus esetén fontos figyelni,
hogy a B12-vitamint más módon vigyük be,
például étrend-kiegészítők formájában.
BÉRES EGÉSZSÉG
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TÜZES GYÖMBÉR

Kis plusz
a hűvösebb
hónapokra

A nyári szabadság után lassan visszaáll a dolgos hétköznapok
rendje. Ahhoz, hogy könnyedén vegyük fel a tempót, és a hűvösebb évszakokban is megőrizhessük teljesítőképességünket,
vitaminok, ásványi anyagok és növényi hatóanyagok nyújthatnak
segítséget: ezer és ezer éve bizonyítanak.

A

z őszi-téli időszakban általában
kevesebb gyümölcsöt fogyasztunk,
és a friss levegőn is ritkábban
időzünk, mint nyáron. Márpedig a munkahelyünkön a nyári szabadság után is jó
teljesítményt kell nyújtanunk. A szervezetünknek ilyenkor szüksége lehet
némi plusztámogatásra ahhoz, hogy ezt
az időszakot is erőnk, egészségünk
teljében tudjuk megélni.
Az Actival+Herbal komplex összetételével segíti szervezetünket a testi-lelki
egészség fenntartásában. Egyszerűen
minden megvan benne, ami ahhoz kell,
hogy az ősz beköszöntével is energikusak
legyünk. Összesen harmincnégy ható-
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anyagot tartalmaz, amelyből harminc
vitamin és ásványi anyag, köztük az
immunrendszer normál működését
segítő A-, C-, D-vitaminok, a folsav, a
fáradtság és a kifáradás csökkentésében
részt vevő B-vitaminok, a magnézium és
a vas, valamint az egészséges pszichológiai funkció fenntartását segítő cink és
jód. Az Actival+Herbal a vitaminok és
ásványi anyagok mellett további négy
természetes eredetű növényi kivonatot
is tartalmaz, amelyek kedvező tulajdonságaikkal tovább növelik a termék
komplexitását. Lássuk most ezeket
részletesen!

ILLATOS CSIPKERÓZSA

A csipkebogyó rendszertanilag a
rózsafélékhez tartozik, erre utal népies neve, a vadrózsa vagy csipkerózsa
is. A hecsedliként is emlegetett csipkeb o g y ó c s o dá s v ir á gok kal is
megörvendeztet bennünket, amikor
az erdőkben, tisztások szélén vagy a
kertben megpillantjuk. Fogyasztásra
a növény bogyója alkalmas, amely
kezdetben zöld, majd a narancssárgán
keresztül az első őszi fagyok idejére
sötétpirosra érik. Ha felbontjuk, láthatóvá válnak szúrós szőrökkel borított
magjai. Tápértéke úgy őrizhető meg a
legjobban, ha leszedése után miham ar ab b fel h a s zn ál juk . I ga z án
értékessé az teszi, hogy ez az egyik
legjobb C-vitamin-forrás.

A gyömbért a legtöbben a keleti ételek kedvelt fű szereként ismerik. Sokan szárított, őrölt formában
használják, de egyre többen vásárolják nyersen is.
Gyökértörzsét már a Kr. e. 3000 körül keletkezett kínai
füveskönyv is leírta. A keleti népek többek között a
lehelet javítására használták, különleges, tüzes aromája pedig ma is a szakácsok, sőt cukrászok kedvencévé
teszi. A gyömbért azonban nem csak az ízéért szeretjük,
hiszen kedvező egészségügyi hatásával segíti a szervezet funkcióinak fenntartását. Hozzájárul az erek
egészségéhez, az immunrendszer optimális működéséhez, valamint a vitalitás fokozásához, így különösen
hasznos fáradtság esetén. Napi 0,5–2 gramm gyömbér
elfogyasztása támogatja az emésztést, a normál
bélműködést, ráadásul az egészséges vércukorszint
fenntartásához is hozzájárul.

ÉRTÉKES GINZENG

Ázsiából terjedt el az egész világon a ginzeng, amelynek
tizenegy faja létezik. Kelet-Ázsiában évezredek óta nagy becsben tartják, ajándékként is megbecsülik. A ginzenggyökér csak
hat-hét éves korára éri el azt a fejlettséget, hogy gyűjthető
legyen. A szárított növény jellemzően őrölt formában vagy
kivonatként kerül forgalomba. Utóbbi előnye, hogy a hatóanyag-tartalma magasabb, mint a friss növényé, így kisebb
mennyiség fogyasztásával is elérhető a kívánt hatás. Kutatások
szerint növeli a fizikai teljesítőképességet, javítja a koncentrációt és a koordinációt. A szárított növény napi 0,6–2 grammnyi
bevitele segíti a normál állóképesség, a vitalitás, a fizikai és
mentális jóllét fenntartását. A növény hatóanyagai hozzájárulnak
a normális vérkeringés, agyi működés és emlékezőképesség
támogatásához, emellett segítik a vércukorszint megfelelő
szinten tartását és az immunrendszer ideális működését.

AROMÁS KESERŰNARANCS

A keserűnarancs Délkelet-Ázsiában,
Polinéziában őshonos. Az arabok
közvetítésével jutott el a 9. században
Szicíliába, majd Sevilla környékére,
ezért hívják sevillai narancsnak is.
Fája 3-9 méter magasra is megnő,
aromás gyümölcsei kerekek vagy
tojásdad alakúak, göröngyös felül e tűek, érett állapotban a héjuk
narancssárga színű. A t e r m é s
cit rus-bioflavonoidokban gazdag,
amelyek széles kör ű kémiai és
biológiai aktivitással rendelkeznek.
A keser űnar anc snak nemc s ak
a gyümölcsét, hanem a virágát, a levelét, az éretlen termését, a ter méshéját és az illóolaját is felhasznál ják . Míg a n ar anc s v ir á ga
teakeverékek alapanyaga lehet, addig
héja párlatok készítéséhez kiváló.

A BÉRES AJÁNLJA

Vitaminok, ásványi anyagok
és növényi kivonatok együttes erejével

ÚJ

Az Actival+Herbal komplex multivitamin filmtabletta 34, a szervezet számára fontos hatóanyagot tartalmaz. Az alapvető vitaminokon, ásványi anyagokon és
nyomelemeken kívül 4-féle természetes eredetű növényi kivonat is megtalálható benne:
csipkebogyó-, gyömbér-, ginzeng- és keserűnarancs-kivonat. A ginzeng növeli a fizikai
teljesítőképességet, javítja a koncentrációt és a koordinációt, míg a gyömbér hozzájárul
az immunrendszer támogatásához, a vitalitás fokozásához és az erek egészségéhez.
A csipkebogyóról köztudott, hogy az egyik legjobb C-vitamin-forrás. A keserűnarancs
flavonoidokban gazdag növény. A citrus-flavonoidok széles körű kémiai és biológiai
aktivitással rendelkező vegyületek.
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.
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A sokoldalú D-vitamin

között van a napi szükséglete, kalciumból
pedig 450–800 milligramm az ideális
mennyiség.
A kutatások azt mutatják, hogy minden
harmadik magyar gyermek a szükségesnél kevesebb kalciumot fogyaszt, és
a négy év feletti gyerekek csaknem száz
százaléka a szükségesnél kevesebb
D-vitaminhoz jut hozzá.

A D-vitamin egy valódi multifunkcionális vegyület. Támogatja az immunrendszert és több
módon is hozzájárul szervezetünk egészségéhez. Nem is kérdés, hogy szükségünk van
rá, akár étrend-kiegészítő formájában. De mi alapján válasszunk?

HA KELL EGY KIS KIEGÉSZÍTÉS

KALCIUM ÉS D-VITAMIN:

a gyermekek csontjainak
egészségéért
A legtöbben jól tudjuk, mi mindent kéne fogyasztani
gyermekeinknek ahhoz, hogy szervezetük a legmegfelelőbb
állapotban legyen. Ám megadni részükre az összes
szükséges tápanyagot nem is olyan egyszerű.

M

illigrammra pontosan tudjuk,
milyen tápanyagokra, naponta
mekkora mennyiségben van
szükség gyermekeink egészséges fejlődéséhez. Tudjuk azt is, hogy a kalcium
jelenléte nemcsak a csontok növekedéséhez és fejlődéséhez elengedhetetlen,
de szerepe van az egészséges izomműködés folyamatában és a véralvadásban
is. Nagyon fontos a D-vitamin is, ami a
csontok növekedésén és fejlődésén túl

az immunrendszer megfelelő működését
támogatja. A D-vitamin többek között
szükséges a kalcium felszívódásához is.

TUDJUK, ÉS MÉG SINCS MEG
AZ AJÁNLOTT MENNYISÉG

Mennyi az a bizonyos szükséges napi
mennyiség? Nyilvánvaló, hogy függ a
kortól, de nagyságrendileg azt mondhatjuk, hogy egy tizenkét év alatti kisgyermeknek D-vitaminból 400 és 1000 NE

Mindezek miatt lehet helye a napi
rutinban egy jó minőségű étrend-kiegészítőnek. A Béres VitaKid Kalcium+D 3vitamin Gumivitamin kimondottan a
kisebbek szükségleteire lett kifejlesztve.
A benne található kalcium és D-vitamin
a gyermekek csontjainak megfelelő
növekedését és fejlődését támogatja.
Különösen ajánlott ez a fajta kiegészítés
olyan esetekben, ha valaki egyoldalúan
táplálkozik, betegségből lábadozik, de
a rendszeres sport is fokozott vitamin- és
ásványianyag-szükséglettel jár.

ISMERŐS HELYZETEK

A szülők jól ismerik a jelenséget, amikor
a kicsik növekedése hirtelen felgyorsul.
Amikor a tavaly vásárolt cipő hirtelen
már nem jó, a tavaszi melegítő szára
meg épp csak bokáig ér. Bizony, ezekben
az időszakokban is jól jön egy kis vitaminés ásványianyag-kiegészítés. Erre akkor
is szükség lehet, ha a csemeténk szervezetébe nem jut elég a fontos anyagokból egyszerűen azért, mert válogatós:
hiába kedveskedünk neki egészséges
ételekkel, nem szívesen eszi meg a
gyümölcsöt, zöldséget, esetleg bizonyos
húsféléket és tejtermékeket.

A BÉRES AJÁNLJA

Kalciummal és D-vitaminnal
az egészséges csontfejlődésért

K

utatások bizonyítják, hogy szervezetünk funkcióinak ellátásához
szükség van D-vitaminra, ezen
belül nagyon fontos az immunrendszer
működésében betöltött szerepe.
De a D-vitamin feladata nem merül ki
ebben, hiszen segít fenntartani a kalcium
megfelelő szintjét a vérben, például úgy,
hogy támogatja annak az emésztőrendszerből való felszívódását és hasznosulását. Többek között ennek köszönhetjük
szilárd csontjainkat, fogazatunkat,
idegeink és izmaink működését. Létfontosságú tehát, hogy elegendő mennyiségben jussunk hozzá.
NAPFÉNYT NEM CSAK A JÓKEDVÉRT,
AZ EGÉSZSÉGÉRT IS!

A D-vitamin különleges, ugyanis forrásául nem csupán az élelmiszerek
szolgálhatnak – mint például a tojás vagy
a halolajok –, hanem szervezetünk maga
is képes előállítani; bőrünkben képződik,
napfény hatására.
Ám éppen ez a tulajdonsága hívja fel
a figyelmünket arra, hogy a napsütésesebb hónapok letűntével fokozottan
kell gondoskodnunk a megfelelő
D-vitamin-ellátottságról. Az Országos
Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizs-

gálat eredményei alapján elmondható,
hogy étkezéssel a lakosság jelentős
többsége a D-vitamin naponta ajánlott
mennyiségének ötven százalékához sem
jut hozzá. Az ősz folyamán pedig a nyári
sok napsütésnek köszönhetően felhalmozott készletünk is lassan kiürül – épp
akkor, amikor a gyakori megbetegedések
miatt a legnagyobb szükségünk lenne
jól működő immunrendszerre.

a különböző környezeti hatásokra,
például a fényre és a hőre, és könnyen
bomlik. A Béres Vita-D3 Forte 3200 NE
tabletta Microprotected D 3 formulája
garantálja a stabilitását. Ez tulajdonképpen egy speciális védőmátrixba
ágyazott, mikrokapszulázott és olajban
oldott D3-vitamin, mely ahhoz szükséges,
hogy a készítmény hatóanyag-tartalma
biztosított legyen.

PÓTOLNI KELLENE, DE HOGYAN?

A MINŐSÉG GARANCIÁJA: MINDEN

Ha a napfényhiányos hónapokban vala- KÖVETELMÉNYNEK MEGFELELNI
milyen okból a D-vitaminban dús étkezés Egészség kérdésében megkérdőjeleznem megoldható, tanácsos kiegészí- hetetlen fontosságú a minőség. A Béres
t é s r ő l g o n d o s ko d n u n k . S z á m o s Vita-D3 Forte 3200 NE tabletta esetében
készítmény közül választhatunk, melyet erre garanciát jelentenek az alábbiak:
erre a célra kínálnak. Melyik mellett • Az alapanyagok megbízható gyártótól
döntsünk? Azt javasoljuk, hogy az elsődszármaznak.
leges szempont ebben is a minőség, a • Csak akkor kerülnek a termékbe, ha
megbízhatóság legyen. A D-vitamin
minden minőség-ellenőrzési követelzsírban oldódó vitamin, nagyon érzékeny
ménynek megfelelnek.

A BÉRES AJÁNLJA

A Nap ihlette vitamin

A kalcium és a D-vitamin szükséges a gyermekek csontjainak megfelelő növekedéséhez és fejlődéséhez, melynek alapvető forrása a tej és a belőlük készült termékek. A kutatások egyértelműen jelzik, hogy gyermekeink az elvártnál kevesebb tejterméket fogyasztanak. A Béres VitaKid
Kalcium+D3-vitamin gumivitamin vitamin-, ásványianyag- és nyomelemtartalmánál fogva segíthet
az étrend kiegészítésében. Nemcsak cukormentes, de a természetes aromáknak köszönhetően még
finom is. Mindezek mellett létfontosságú anyagokat tartalmaz.

A Béres Vita-D3 készítményekben a D-vitamin MicroProtected-D3 formulaként van jelen,
amely egy speciális védőmátrixba ágyazott, mikrokapszulázott, olajban oldott D3-vitamin
a kiváló stabilitásért. A D3-vitamin hozzájárul az egészséges csontozat, fogazat és izomfunkció fenntartásához, emellett szerepet játszik az immunrendszer megfelelő működésében is. A Béres Vita-D3 FORTE tabletta 3200 NE D-vitamint tartalmaz.

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

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

STRESSZ?

A hosszú és aktív élethez szükségünk van egészséges csontokra is. Fontos kérdés, hogy a
megfelelő kalciumbevitel mellett mit tehetünk csontjaink egészségének érdekében.
Reumatológus szakértővel kerestünk választ.

É

letünk során csontozatunk tömege
– sűrűsége és szilárdsága – folyamatosan változik. Születésünktől
kezdve folyamatosan növekszik, és
huszonöt, harmincöt éves kor között éri
el a maximumát, a csúcstömeget. A menopauzáig a csúcstömeg enyhén csökkenhet, de ez a csökkenés rendszeres
testmozgással és megfelelő mennyiségű
kalciumbevitellel lassítható. A nem
megfelelő mennyiségű kalciumbevitel
hozzájárulhat a csont szerkezetének
kedvezőtlen változásához.
Ezért aggasztó az a felmérési eredmény, mely szerint a tizennyolc és hatvan
év közötti korosztályban a nők 37 százalékának napi kalciumbevitele nem éri
el az ajánlott mennyiség 70 százalékát.

GYORS ÉS FÁJDALOMMENTES –
Így zajlik egy csontsűrüség-mérés

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT.
20
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csonttömegvesztésük. Ötvenöt éves kor
felett minden nőnek ajánlott megvizsgáltatnia magát, de a főorvos úgy fogalmaz, hatvanöt éves kor fölött „szinte
kötelező”. A férfiaknak is ajánlott a csontsűr űség-v iz sgál at, ők
„szerencsésebbek”, esetükben jellemzően hetvenéves kor felett indokolt a
rendszeres szűrés. Javasoljuk még a vizsgálatot
azoknál az embereknél, akik
pajzsmirigybetegséggel,
felszívódási zavarokkal,
irritábilis bél szindrómával
küzdenek, do hányoznak
vagy sok alkoholt fogyasztanak. Náluk ötvenöt éves
kor felett rendszeresen,
akár évente is célszerű
szűrést végezni.
„Emellett fontos a megfelelő folyadékbevitel és a
rendszeres mozgás is, mely
fokozza a csontok ellenálló
képességét, erősíti az izmokat, és javítja
az egyensúlyérzéket” – folytatja dr. Szijártó Katalin.

A tizennyolc
és hatvan
év közötti
korosztályban
a nők 37
százalékának
napi kalcium
bevitele
nem éri el
az ajánlott
mennyiség
70 százalékát.

A BÉRES AJÁNLJA
BMG3752209BM

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

NAPI 1*

AZ IGAZÁN
STRESSZES
IDŐSZAKOKRA

Nem szabad megvárni, hogy a csont
ásványianyag-tartalmának csökkenése
már fizikailag is érezhetővé váljon, hiszen
ekkor még hatékonyan tehetünk a roszszabbodás ellen. Szerencsére a csökkenés csontsűrűségméréssel már akkor
is kimutatható, amikor még nincs semmi

jele. Ezért nagyon fontos, hogy rendszeresen és idejében ellenőriztessük az
állapotukat. „A csontsűrűségmérés,
vagyis a denzitometria egy pár perces,
fájdalommentes, fekvő helyzetben, röntgensugárral végzett vizsgálat, melynek során az
ágyéki gerinc, a csípő- és
a csuklótájék csontszerkezetének összetételét mérik.
A mérés eredménye áttekintő képet ad a páciens
csontozatáról, és azok
ásványianyag-tartalmáról,
kimutatja, hogy az illető
egészséges csontozatú-e
vagy sem." – magyarázza
dr. Szijártó Katalin reumatológus fő orvos.
Mivel a csonttömeg csökken é s én ek ninc s en ek
érezhető jelei, így azt sem
tudhatjuk, hogy kit, mikor
és milyen mértékben érint.
A nők veszélyeztetettebbek,
náluk a menopauzához közeledve csökken az ösztrogénszint, ezért jellemzően
a változókor ideje alatt a legnagyobb a

Komplex támogatás a csontok egészségéért
A 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 megfelelő csontozat fenntartásában.
Az Osteokinon formula a K-vitamin két formáját, a K1- és K 2-vitaminokat tartalmazza.
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY. NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.
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TEGYEN ÍZÜLETEI
RUGALMASSÁGÁÉRT!

EGY DIREKT MOZDULATTAL
AZ EGÉSZSÉGES IZMOKÉRT

Béres Porcerő HYAL-GO kapszula

Béres Magnézium B-Komplex Direkt szájban oldódó
granulátum

Az egyedülálló összetételű Béres Porcerő
HYAL-GO kapszula a benne lévő ördögcsáklya-kivonattal hozzájárul
az egészséges ízületi
porcok és a mozgékonyság fenntartásához, az
ízületek és inak rugalmasságához. Sportolóknak, valamint az idősebb
korosztálynak javasoljuk.
A Béres Porcerő FORTE-vel és a Béres Porcerő KOMPLEX-szel együtt
is alkalmazható.
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ
KÉSZÍTMÉNY.
NEM HELYETTESÍTI A
KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES
ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES
ÉLETMÓDOT.

EZT AJÁNLJUK!
C-VITAMIN? PERSZE,
HOGY BÉRES!
Egészségpénztári
számlára is!

Béres C-vitamin 1000 mg filmtabletta
Tudja Ön, hogy már az enyhe C-vitamin-hiányra
is oda kell figyelni, amely a szervezet ellenálló
képességének csökkenését okozhatja? Válaszsza a Béres C-vitaminokat! Vannak olyan élethely zetek, állapotok, amikor C-vitaminszükségletünk magasabb az átlagosnál. Foko zott C-vitamin-igény jelentkezhet kimerültség,
étvágytalanság, gyengeség, fáradékonyság,
jelentős fizikai igénybevétel, dohányzás esetén,
fogamzásgátló szerek szedésének következtében, valamint sérülések, betegségek és műtétek után. Ilyenkor kérje
a gyógyszertárban a magas hatóanyag-tartalmú Béres C-vitamin
1000 mg filmtablettát 30 vagy 90
darabos kiszerelésben!
VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ ASZKORBINSAV
TARTALMÚ GYÓGYSZER.

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

MAGAS
HATÓANYAGTARTALOMMAL ÉS
CUKORMENTESEN
AZ IMMUNRENDSZERÉRT!
Béres C-vitamin 1000 mg
pezsgőtabletta

31-féle hatóanyaga (vitaminok, ásványi anyagok,
nyomelemek, béta-karotin,
lutein és likopin) teljessé
teszi, amit az egészségünkért megtehetünk.

Kényelmes, gyorsan oldódó
pezsgőtabletta finom és frissítő
citromízesítésben. Cukormentes
készítmény, természetes aromával. A C-vitamin hozzájárul
az immunrendszer és az idegrendszer normál működéséhez,
a fáradtság csökkentéséhez.
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY.
NEM HELYETTESÍTI A
KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES
ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES
ÉLETMÓDOT.

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

KÉSZÜLJÖN AZ ŐSZRE ACTIVAL
MULTIVITAMINOKKAL!
Actival Extra
filmtabletta

A Béres Magnézium B-Komplex Direkt egy olyan granulátum, amely a szájban oldódik, gyorsan, egyszerűen, kényelmesen, bárhol és bármikor bevehető. Alkalmazható
sportolás előtt, alatt vagy akár utána. Tasakonként 400 mg
magnézium mellett 6-féle B-vitamint is tartalmaz. A magnézium hozzájárul a normál izomműködéshez. A magnézium
és a B 2 -, B 3 -, B 5 -, B 6 -,
B12-vitaminok szükségesek
a fáradtság és a kifáradás
csökkentéséhez. Cukormentes és finom! Őszibarack-maracuja ízben kap ható.

Actival Senior Plusz
filmtabletta
A megfelelő ásványianyagés vitaminpótlást biztosítja
ötvenéves kor felett. 120
darabos kiszerelésben is
kaphatók.

Egészségpénztári
számlára is!
VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ
GYÓGYSZEREK.
A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A
BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT,
GYÓGYSZERÉSZÉT!

GYORS ÉS
HATÉKONY
MEGOLDÁS
A FÁJDALOM
ENYHÍTÉSÉRE

Egészségpénztári
számlára is!

Béres Trinell Pro
filmtabletta
Fejfájás? Migrén? Menstruációs
fájdalom? Fogfájás? A Béres
Trinell Pro filmtabletta hármas
hatóanyag-kombinációjának
köszönhetően gyors és hatékony fájdalomcsillapító. Már
egy filmtabletta segít a tünetek
enyhítésében. A fájdalom függvényében az egyszeri adag 24
órán belül háromszor ismételhető.
VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ GYÓGYSZER.
A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL
A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT,
GYÓGYSZERÉSZÉT!
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Echinacea:

ÚJ

a természetes segítség
A jótékony hatású növények évezredek óta érdeklik az embereket. Az idők során begyűjtött
tapasztalatok alapján sok mindent sok mindenre alkalmazunk. Az echinaceával is gyakran
találkozunk, mivel mára közismert, hogy képes támogatni szervezetünk védekezőképességét.

A

z immunrendszer komplex működését számos külső és belső
tényező befolyásolja. A vitaminokban és ásványi anyagokban szegény étrend,
a kedvezőtlen környezeti hatások és a
testi-szellemi kimerültség sajnos legyengíti védekezőrendszerünket, amely egyre
gyakoribb egészségügyi problémákhoz
vezethet. Érdemes a természet kincseit,
régi idők tapasztalatait is segítségül hívni.
A gyógynövényeknek napjainkban is
kiemelkedő szerep jut, a természet patikája kiapadhatatlannak látszik. A nagy
és komplex molekulák mesterséges
előállítása, szintetizálása nemcsak költséges, de néha lehetetlennek tűnő feladat is. Mégis, a természet játszi könynyedséggel alkotja meg a
legkülönfélébb felépítésű és
hatású anyagokat úgy, hogy
még a kellemes csomagolásra, azaz a virágok színpompás szirmaira és finom
illatára is marad ideje. Gyakran megesik, hogy ahelyett,
hogy a nulláról építenének
fel egy hatóanyagot, a természet kémiatudása előtt
meghajló vegyészek és
gyógyszerészek a növényekből kivont hatóanyaggal
dolgoznak tovább. Vannak
növényi kivonatok, melyek
hatásáért nem egyetlen jól
körülírható hatóanyag felel, hanem sok
különböző molekula. Ilyen a régóta alkalmazott, jótékony hatásáról közismert
bíbor kasvirág, melyet talán a legtöbben
latin nevén, Echinacea purpureaként
ismernek. A világban sok helyen természetes közegben is előfordul, de még a

virágoskertekben is megtalálhatjuk,
illatozó, rózsaszínű virágai júliustól szeptemberig díszítik az ágyásokat. Útja
Észak-Amerikából indult, és tudható
róla, hogy már az ott élő őslakos indiánok
is használták jótékony hatásai miatt.
Európában a 18. század óta termesztik,
miután mutatós kinézete mellett előnyös
hatásait felismerték.
Az Echinacea purpurea virágos hajtását leggyakrabban teaként fogyasztják, de tablettákban és szirupokban is
előszeretettel használják hatóanyagként.
A növény és kivonata hozzájárul a szervezet védekezőképességének megfelelő
működéséhez, valamint a felső légutak
egészségének fenntartásához.
Az immunrendszerünk
működésére kevésbé kell
úgy tekintenünk, mint egy
vezényelt zenekarra, hanem
inkább mint egy sok területet érintő, harmóniában
működő vállalatra, melynek
egységei bár egymástól
függetlenül működnek,
a feladatuk is más, képesek
egy közös cél érdekében
összehangoltan dolgozni.
Az echinacea kivonatában
található anyagok a lehető
legkülönbözőbb pontokon
támogatják ezeket az egységeket. A cikóriasav és a
kaftársav a védelmi vonalak mögött
tevékenykedő őröket, a falósejteket segítik, a különféle poliszacharidok az immunrendszer egységeinek kommunikációját
támogatják.
Itt kapcsolódik be a képbe a C- és
D-vitamin, melyek szintén változatos

A gyógy
növényeknek
napjainkban
is kiemelkedő
szerep jut,
a természet
patikája
kiapad
hatatlannak
látszik.
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1000 mg

RETARD C-vitamin

D3

Komplex C-vitamin
echinaceával a Bérestől!
Béres C RETARD
1000 mg +HERBAL
filmtabletta, 45 db

2000 NE
D3-vitamin

Echinacea

purpurea kivonat

pontokon vesznek részt az immunrendszer normál működésében. A C-vitamin
először is hozzájárul a megfelelő kollagénképződéshez és ezen keresztül a bőr
normál állapotának, működésének fenntartásához, ami valójában immunrendszerünk első, passzív védvonala, de
a gyalogságnak számító falósejtek működésében és kommunikációjában is részt
vesz. A D-vitamin inkább az immunrendszerünk specializálódott vadászai,
a T-limfociták, az elit alakulatnak számító
NK-sejtek (természetes ölősejtek) és
a mesterlövészként funkcionáló B-limfociták finomhangolásán keresztül járul
hozzá védelmünk működéséhez.

Több, mint
C-vitamin!
Béres C-vitamin 500 mg RETARD filmtabletta csipkebogyó-kivonattal + 1000 NE D3-vitamin, Béres C-vitamin 1000 mg RETARD filmtabletta
csipkebogyó-kivonattal + 2000 NE D3-vitamin, Béres C Max 1 500 mg RETARD filmtabletta csipkebogyó-kivonattal + 3000 NE D3-vitamin,
Béres C KOMPLEX 1000 mg filmtabletta C- és D3-vitaminnal, cinkkel és citrus bioflavonoidokkal. Étrend-kiegészítő készítmények.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és egészséges életmódot.
*A C- és D-vitamin hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez.

www.beres.hu

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.

ÉLETÜNK

Tartsuk magunkat
mozgásban!
GYÓGY TORNA A MINDENNAPOKBAN

Nézze meg szakértőnk
által összeállított
gyógytornavideóinkat a
www.beresmozgas.hu
oldalon és a YouTubecsatornánkon! További
tippek és tanácsok a
www.beresmozgas.hu
oldalon – látogasson el
hozzánk!

Ahogy telnek az évek, sokunknak válik egyre nehezebbé a lépcsőzés,
a lehajolás, az emelés és a derékfájás is egyre gyakrabban tör ránk.
Hűvösebb, szelesebb időben ráadásul a mozgásszervi panaszok
felerősödhetnek. Ne engedje, hogy a fájdalmak akadályozzák
a mindennapokban! Kezdjen el gyógytornázni, akár otthon is!

CSÍPŐ- ÉS TÉRDGYÓGYTORNA
A csípő-, a térd- és a bokaízületek mindig nagy terhelésnek
vannak kitéve, miközben fő feladatuk, hogy dinamikát adjanak a járásunknak. A mozgásszegény életmód gyakori következménye ezen ízületek mozgástartományának beszűkülése, amitől a járás fájdalmassá válhat. A gyakorlatok úgy
lesznek hatékonyak, ha mindvégig szorítjuk a farizmokat,
behúzzuk a köldökünket és a medencét stabilan tartjuk.

A FELSŐTEST GYÓGYTORNÁJA
A felsőtestet komplexen átmozgató gyógytornagyakorlatok a nyak, a vállöv és a kar mellett néhány törzsizmot
is érintenek. Nagy előnyük, hogy álló és ülő testhelyzetben egyaránt végezhetők, így a szédülésre hajlamosak
sincsenek kizárva a gyakorlatokból. Nekik természetesen azt javasoljuk, hogy ülve kezdjék el a mozgássort.

AZ ALSÓTEST GYÓGYTORNÁJA
Az alsótestet átmozgató, erősítő gyógytornagyakorlatokat fekve végezzük, és érdemes saját tempóban végrehajtani azokat. Napi tizenöt perc ráfordítás mellett a
hatás is hamarosan jelentkezik. Az alsótestet célzó
gyakorlatok során felváltva végzünk izmokat nyújtó és
azokat ellazító feladatokat, így kezdőknek, régóta nem
sportolóknak is jó szívvel ajánljuk.

A

kár mozgásszegény életmódból
fakad a panasz, akár egy műtét
után van szükség a mozgástartomány bővítésére, a gyógytorna kiváló állapotjavító lehet. Hatására csökkenhet a fájdalomér zet, nagyobb
mozdulatokra leszünk képesek, erősödik az izomzatunk, javul a mozgáskoordinációnk.
Sajnálatos módon a gyógytornászok
arról számolnak be, hogy a legtöbb páciensük akkor jelentkezik náluk, amikor
már kialakultak a mozgásszervi panaszai. A prevenció különösen gerincproblémák esetén fontos, mivel ezek
az életkor előrehaladtával és az ülő
életmód következményeként egyre gyakoribbak. A törzsizmokat erősítő és a
testtartást javító gyógytornát érdemes akár már ma elkezdeni és
rendszeresen végezni. A mindennapi mozgás nemcsak az
izmokat tartja karban, hanem
a csontok épségéhez is hozzájárul. De hogyan vágjunk bele? Rendszeresen gyógytornászhoz vagy edzőterembe járni nem egyszerű, ám ha
otthon végezzük a gyakorlatokat, az
esetleg nem lesz szakszerű, és valahogy a motiváció is nehezebben jön
egyedül. Ebben igyekszik segíteni a
www.beresmozgas.hu oldal, ahol a videós kisfilmek testtájanként és izomcsoportonként mutatják be a gyakorlatokat. Lássuk, kinek mit ajánlunk!
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A NYAK- ÉS A VÁLLIZMOK GYÓGYTORNÁJA
A sokórás ülés, az irodai és számítógép előtt végzett napi
munka kellemetlen következménye lehet, hogy a gerinc
felső szakaszának izmai elgyengülnek vagy éppen merevekké válnak. A nyak és a vállöv tájékának gyógytornája
segíthet ennek megelőzésében. Akkor végezzük helyesen
a gyakorlatokat, ha közben a fejtetővel felfelé törekszünk
és a vállakat lent tartjuk.

BEMELEGÍTÉS ÉS LÉGZŐGYAKORLATOK
A gyógytornászok, a sportedzők nem győzik elégszer hangsúlyozni, hogy a bemelegítést soha nem szabad megspórolni.
Ezután – azaz meleg ízületekkel – könnyebb a mozgás, jobban
esik a sportolás, emellett csökkentjük a csont- és izomsérülések kockázatát is. A minden ízületet átmozgató bemelegítést
a gyógytorna előtt is végezzük el! A légzőgyakorlatok pedig
segítenek több oxigénhez juttatni a szervezetünket.

A www.beres.hu és a Béres
Egészségklub Facebookoldalon kívül jó szívvel
ajánljuk a www.beresmozgas.hu tematikus weboldalt
is, ahol érthetően, szakmailag megalapozott tartalmakkal segítünk az egészséges életmód kialakításában és fenntartásában. Ha szeretne még több gyakorlatias tanácsot vagy kirándulástippet kapni, a
különböző sport típusok előnyeiről olvasni vagy
egészséges receptek között böngészni, akkor látogasson el a www.beresmozgas.hu oldalra!

HÁTIZOM-ERŐSÍTŐ GYAKORLATOK
A hát- és a derékfájdalom nagyon gyakori, népbetegségnek tekinthető, pedig gerinctornával megelőzhető
vagy enyhíthető. Már napi húszpercnyi tornával is sokat
tehetünk a gerinc menti izmok fejlesztéséért és megerősítéséért.
Az úgynevezett hanyag tartás beeső vállakkal igen
gyakori testtartási hiba. A gyakorlat végzése közben
ügyeljünk az egyenes tartásra és a leengedett vállakra!

NYÚJTÁS ÉS LEVEZETÉS
Ahogyan kezdésnél a bemelegítést, úgy a testmozgás
zárásakor a nyújtást és a levezetést nem szabad megspórolnunk. Gyógytornagyakorlatok után is szánjunk
időt a megdolgoztatott izomzat nyújtására! Ezáltal elkerülhetjük az izomlázat is, és biztosan lesz kedvünk
másnap újra tornázni.

BÉRES EGÉSZSÉG
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ÉLETÜNK

Szellemi frissesség
minden korban

Sokan tartanak attól, hogy ahogy
idősödnek, úgy lesznek egyre feledékenyebbek. Vajon helytálló az aggodalmuk? „A kor előrehaladtával általában
a memória és ezzel együtt a tanulási
képesség is romlik – erősíti meg szakértőnk. – Mivel ilyenkor a szervezet többi
részéhez hasonlóan az agyban is nagyon
sokféle változás következik be, a memória változását nehéz egy konkrét mechanizmushoz kötni. Az Alzheimer-kór során
lezajló folyamatokhoz hasonlók történnek az öregedés során is, csak kisebb
mértékben. Ám ettől nem szabad megrettenni. A jó kognitív képességek idős
korban is megőrizhetők, karbantarthatók
fizikai és szellemi aktivitással.”

Memóriánk felel azért, hogy a hétköznapokban feldolgozzuk a kapott információkat, eltároljuk
mindazt, amit agyunk hasznosnak ítél meg, és a kellő pillanatban előhívjuk azt, amire épp
szükségünk van. Az elmúlt évtizedek tudományos fejlődésének köszönhetően egyre többet
tudunk meg az agy működéséről. Például azt, hogy a memóriát is szükséges karbantartani.
A jó hír pedig, hogy még fejleszteni is lehet.

A

z agyunkban található idegsejtek
legtöbbje a születés után már
nem tud osztódni, azonban az
egymással alkotott kapcsolataik dinamikusan változnak. A memória is az
agysejtek közötti számtalan kapcsolatokon keresztül működik, ezek pedig
hol erősödnek, hol gyengülnek.

HOGYAN TÁROLJUK
AZ EMLÉKEKET?

Az egész
agy együtte
sen végzi az
emlékezés
funkciókat.

Dr. Hangya Balázs agykutató, a Kísérleti Orvostudomány i Kutatóintézet
Rendszer-Neurobiológia
Kutatócsoport vezetőjét
kérdeztük erről. A tudós
elmondta, sokáig azt gondolták, hogy mint oly sok
mindennek, a memóriának is meghatározott helye van az agyban, tehát
létezik egy speciális, memóriáért felelős terület. Mára kiderült, hogy a memóriának több típusa, felosztása létezik,
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MODERN KORI HATÁSOK

„Emlékezőképességünk állapotát rengeteg szempont befolyásolja, lényegében az egész agy és annak
minden változatossága beleszólhat ebbe a működésbe” –
mondja a szakértő. Előfordul,
hogy egyes embereknél az
agynak bizonyos részei egyszerűen genetikai okokból
máshogy működnek, ez is
befolyásolja a memóriát. De
az is hatással van rá, hogy
hogyan szocializálódtunk, életünk során
mire figyeltünk, mit tanultunk meg,
illetve hogyan változott a világ körülöttünk. „Ahogy a társadalom változik, úgy
módosul a memória használata is. Ez nem

feltétlenül egy fajt érintő genetikai, sokkal
inkább egy működésbeli változásra értendő.
Az utóbbi évtizedekben alapjaiban lett
más az, ahogyan a különféle információkhoz viszonyulunk, illetve ahogy és amivel
gyűjtjük azokat. Az internet át- meg átszövi
mindannyiunk mindennapjait, ami azt is
megváltoztatja, ahogy a megszerzett
információk tárolásához hozzáállunk.
Például ma már nem tudunk és nem is
feltétlenül akarunk mindent megjegyezni,
mivel a legtöbb információ egészen egyszerűen és könnyen hozzáférhető szinte
bárhol, bármikor.”

ÍGY TARTHATJUK KARBAN
A MEMÓRIÁNKAT:
• Tudatosan befolyásolható a figyelem:
az átlagember számára, sőt, komolyabb
memóriazavarokkal küzdőknek is
változást jelenthet, ha az illető megpróbál tudatosan figyelni arra, hogy
megjegyezzen fontos pontokat, képeket és információkat. A térbeli tájékozódás jó példa, de általánosságban is
elmondható, hogy összpontosított figyelemmel jobban megjegyezhetők
és tárolhatók az emlékek.

AZ ÉRZELMEK SEGÍTENEK

Folyamatos információdömping vesz
körül minket, így érthető, hogy az agynak
szelektálnia kell, vagyis szűkíteni a tárolandó dolgok körét.

BEFOLYÁSOLJA-E A SPORT
A MEMÓRIÁNK ÁLLAPOTÁT?
Igen, a fizikai aktivitás jó irányba befolyásolja a memória állapotát és a szellemi aktivitást. A kor előrehaladtával és
az idegsejtek elhalásával járó betegségek, például az Alzheimer-kór esetében
is bizonyított tény, hogy a fizikai aktivitás
elengedhetetlen a memória karbantartásában. Legyen az akár aktív sportolás,
gyors tempójú séta vagy egy mentális
kikapcsolódást jelentő jóga, sokat tehetünk memóriánkért, agyi vérkeringésünk felpezsdítéséért és szellemi
frissességünk megőrzéséért.
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és ezek más és más szabályok alapján
működnek, és eloszlanak az agy különböző területein, ezért azt mondhatjuk,
hogy valójában az egész agy együttesen
végzi az emlékezésfunkciókat.
„A memória felosztásának egyik kategóriája az úgynevezett procedurális, illetve
nem procedurális memória, ami annyit
tesz, hogy másképp jegyzünk meg és
idézünk fel olyan feladatokat, melyeket
véghezviszünk, és megint máshogy jegyzünk meg bizonyos eseményeket, tényeket, illetve egyéb elvont információkat.
A másik felosztás sokkal ismertebb a
hétköznapokban: a tudósok rövid, középés hosszú távú memóriát is megkülönböztetnek: az agysejtek közötti kapcsolatok
sokféle időskálán változhatnak.”

Egy döntéshozásnál nehezen hasznosítanánk az előhívott emlékeket, ha az
agyunk tele lenne olyan információval,
melyre semmi szükségünk. Az olyan
emléknyomok, melyek érzelmeket váltanak ki vagy felkeltik a figyelmünket, jobban
bevésődnek – az agy tehát
ez alapján válogat. Ezért is
vet fel komoly kérdéseket,
hogy milyen hatással van az
agyműködésre, ha döntően
képernyőn keresztül kommunikálunk egymással, mint
például a karanténidőszakban vagy
távmunkában. „Az ember az evolúció
szempontjából egy szociális faj, vagyis
fontos számára az egyedek közötti kom-

munikáció és az ezzel kiváltott érzelem.
A képernyő előtt üléssel azonban sok
dimenziót elveszítünk. Ha az ember hall
egy izgalmas előadást egy konferencián,
vagy élőben van jelen a tanórán, valószínűleg jobban
megjegyzi a dolgokat, mint
ha otthonról, gép előtt követi
az eseményeket. Egy helyben,
mindig ugyanott ülve, a képernyő előtt kevésbé lesznek
különbözők ezek a szituációk,
az agy számára így nehezebben
különíthetők el, és kevésbé
valószínű az is, hogy az élmény érzelmeket
vált ki belőlünk. Ezért nem helyettesíthető
a személyes kontaktus minden esetben a
géppel” – fogalmaz a szakértő.

Jobban
bevésődnek
az érzelme
ket kiváltó
emléknyo
mok.

• A jegyzetek készítése, illetve a különböző képekhez társított tanulási technikák is sokat segíthetnek a memória
egyes részeinek fejlesztésében.
• Az emlékek előhívása is erősíti a memóriát: ilyenkor ugyanazokat az agyi
hálózatokat használjuk, melyek akkor
működtek, amikor az emléknyomot
létrehoztuk. Hasznos mechanizmus
és megtanulható folyamat, hiszen ha
valami többször eszünkbe jut, arra
nagy valószínűséggel jobban fogunk
emlékezni.
• A memória kialakításában és stabil
működésében nagy szerepe van az
alvásnak: alvás alatt az agy eldönti,
hogy a napközben kialakult emlékek
közül mit érdemes megtartani. Nemcsak törlés és felejtés történik ilyenkor, hanem mindaz meg is erősödik,
ami valamilyen szempontból megtarBÉRES EGÉSZSÉG
tásra érdemes.
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NAPJAINK

Teljesítmény
és túra,
akár télen is

ménytúra már részben völgyi túra, az M
és az S útvonal pedig további könnyítésekkel halad, de mindegyik választásnál
garantált a csend, a friss levegő és a
lenyűgöző környezet.
Hogyan készüljünk?
• Soha ne induljunk túrázni új cipőben,
járassuk be jó előre a lábbelinket!
• Rétegesen öltözködjünk – levenni
mindig könnyebb valamit, mint pótolni
a hiányzót.
• Körültekintően válasszunk távot,
terepviszonyt és szintidőt: ne vállaljuk
túl magunkat a kihívás izgalma miatt!

MÁTRABÉRC

A természet bármelyik évszakban képes csodálatos
élményeket nyújtani, azonban sokan a hidegebb idő
beköszöntével már nem szívesen kerekednek fel. Pedig egy
jó kis mozgásra a szabadban mindig szüksége van mind a
lelkünknek, mind a testünknek. Ezúttal két teljesítménytúrát
ajánlunk, és tippeket is adunk a felkészüléshez.

A

teljesítménytúrázás voltaképp a
természetjárás egy formája.
Annyiban különbözik egy átlagos
kirándulástól, hogy ilyenkor adott időn
belül kell végighaladni a megszabott
útvonalon, bizonyos ellenőrző pontok
érintésével. Ám sokkal több ez, mint
versenyzés; kiváló egész napos családi,
baráti program, szemet gyönyörködtető
élmény lehet. A Béres Gyógyszergyár
évek óta együttműködik a Hanák Kolos
Turistaegyesülettel, és támogatja rendezvényeit. A közös értékrend – a mozgás
és egészségmegőrzés – összekapcsolja
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a két szervezetet. Most az egyesület két
érdekes programját mutatjuk be, mindkettőre van még időnk felkészülni!

TÉLI MÁTRA

A Hanák Kolos Turistaegyesület 1994 óta
rendezi meg a Téli Mátra túrát, különböző
hosszúságú és nehézségi szintű útvonalakkal várják a kirándulni vágyókat január
utolsó szombatján. A leghosszabb, az XL
Teljesítménytúra útvonala a Központi-Mátrában vezet, nagyrészt erdei utakon.
Jó része a gerincen húzódik, tiszta időben
gyönyörű innen a kilátás. Az L Teljesít-

Mit pakoljunk a hátizsákba?
• Feltöltött mobiltelefon és powerbank:
probléma esetén jól jöhet, de a tájékozódásban is hasznát vehetjük.
• Kulacs vagy összecsukható pohár: a
környezetterhelés csökkentése érdekében már a hivatalos túraszervezők
sem dolgoznak eldobható poharakkal.
• Ennivaló, még akkor is, ha csak rövidebb szakaszra készülünk: válasszunk
könnyen emészthető, energiadús
gyümölcsöket, müzliszeleteket vagy
könnyű szendvicseket!
• Elegendő folyadék: az ellenőrző pontok
között is legyen nálunk legalább fél
liter víz – annyi, amennyit még kényelmesen tudunk cipelni!
• Zseblámpa vagy fejlámpa
• Bicska
• Ragtapasz és Béres PrimoMed sebápoló
spray: érdemes kisebb sérülésekre,
sebek ápolására is felkészülni.
• Esőkabát: mert sosem tudhatjuk…

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÉT ÚTVONALRÓL: WWW.MATRABERC.HU

SEBÁPOLÁS
SZAKSZERŰEN

EPszámlára is
elszámolható

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.

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

BPM2209BM

A Mátrabérc Teljesítménytúra története
immár harmincöt évre nyúlik vissza:
1987 óta szervezi a Hanák Kolos Turistaegyesület. Az út a Mátra fő gerincén,
kelet–nyugati irányban az egész hegységen végighalad. A következő Mátrabérc-túra 2023. április 15-én fog indulni.
A táv viszonylag hosszúnak számít 55
kilométerével és közel 2800 méteres
szintemelkedéssel, így ezt a programot
inkább gyakorlott túrázóknak ajánlják.
Körülbelül tizenhárom órás szintidő vel lehet kalkulálni, amikor összekészítjük
a felszerelést.

NAPJAINK
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Gyorsan finomat,
egészségeset!
Mit főzzek a hétvégén? – hányszor tesszük fel magunknak
ezt a kérdést, amikor a közelgő családi ebédekre
TIPP:
A sütőtök
gondolunk! Ajánlunk két egyszerűen elkészíthető
mellett használhatunk édesburgonyát,
egészséges fogást, amelyek már az ősz ízeit idézik.

céklát és egyéb gyökérzöldséget is. A maradékot
tortillába vagy pitába
töltve is fogyaszthatjuk.

TIPP:
Önmagában
is megállja a
helyét, de kínálhatunk
mellé pirítóst vagy sós
kekszet, és sült húsok
mellé köretnek is
kitűnő.

KRÉMES SZŐLŐS, DIÓS SALÁTA

ELKÉSZÍTÉSE:
Mossuk meg a szőlőt, csepegHOZZÁVALÓK:
• 1 kg fehér szőlő
tessük le és hagyjuk megszáradni,
• 1 kg vörös szőlő
majd szemezzük le a fürtöket.
• 250 g krémsajt
Egy nagy tálban keverjük csomó• 100 ml joghurt
mentesre a krémsajtot, a jog• 4 ek. light majonéz
hurtot, a majonézt, a citromlevet,
• 1 ek. citromlé
majd adjuk hozzá az apróra vágott
• 1 kis fej hagyma
hagymát, és ízlés szerint sózzuk.
• só
A krémsajtos keverékhez adjuk
• 200 g dió vagy
hozzá a szőlőszemeket, és alapekándió
posan elegyítsük, hogy mindenhol bevonja az ízes mártás.
Tegyük a salátát a hűtőbe, hogy összeérjenek az ízek.
Közben a durvára vágott diót száraz serpenyőben
pirítsuk meg, majd tálalás előtt szórjuk a saláta
tetejére!

EGYEDÉNYES SÜLT CSIRKECOMB
SÜTŐTÖKKEL ÉS HAGYMÁKKAL
ELKÉSZÍTÉSE:
Melegítsük elő a sütőt 180
HOZZÁVALÓK:
°
• 1 közepes darab sütőtök
C-r a. Egy nagy ker ámia
• 1 nagy fej fehér hagyma
sütőtálba tegyük a nagyobb
• 2 fej fokhagyma
darabokra vágott tököt, a
• néhány szál kakukkfű
hagymát és a kakukkfüvet,
locsoljuk meg olívaolajjal,
• 50 ml extra szűz olívaolaj
majd szórjuk meg sóval,
• só
• frissen őrölt bors
borssal. Keverjük át alapo• 8 csirkefelsőcomb
san! A csirkecombokat kenjük
meg olívaolajjal, sózzuk,
borsozzuk. Tegyük a sütőtökös keverék tetejére és dobjuk
rá a félbevágott fokhagymafejeket. Fedjük be alufóliával
és tegyük a sütőbe. Így süssük legalább egy órán át, majd
vegyük le a fóliát, és pirítsuk további 20-25 percet, amíg a
csirke bőre aranybarna lesz! Miután a csirke ropogósra
sült, és a zöldségek is megpuhultak, a tálat vegyük ki a
sütőből és hagyjuk picit állni. Tálaláskor a csirkecombokat külön tányérra helyezzük. A tálban maradt
zöldségekhez nyomjuk ki a puha, krémesen lágy
fokhagymákat a héjukból, és keverjük át az egészet.
Különlegesen finom bevonatot képez a csirke olívaolajas szaftjával és a kakukkfűvel. Kínálhatunk
mellé savanyúságot vagy káposztasalátát.

Fókuszban a megelőzés

Manapság gyakran érezhetjük úgy, hogy már nincs is olyan dolog, aminek ne lenne világnapja.
Ám ha egészségmegőrzésről van szó, bizony joggal van helye a figyelemfelhívásnak. Az őszi-téli
időszakban is szóba kerülnek fontos témák, amelyekre érdemes mindenkinek odafigyelnie.
Nekünk pedig van melléjük megnyugtató ajánlatunk is.
A SZÍV VILÁGNAPJA

A CSONTRITKULÁS VILÁGNAPJA

A LÁTÁS HÓNAPJA

szeptember utolsó vasárnapja
(idén: szeptember 25.)

október 20.

október

A Magyar Kardiológusok Társasága és
a Mag y ar Nemzeti Szí v al apít v ány
szeptember utolsó vasárnapján kiemelten figyelmeztetnek minket, hogy a
szív- és érrendszer egészségének
megőrzése mennyire fontos, és felhívják a figyelmet a szükséges teendőkre.
Figyeljünk oda a rendszeres testmozgásra, a változatos étrendre, törekedjünk a normál testsúly megtartására.
Ker üljük a káros szenvedélyeket,
gondoskodjunk a minőségi alvásról és
lehető s é g s zer int c s ök kent sük a
stresszt. Minél többet törődünk a lelkiállapotunk egyensúlyának megőrzésével, annál jobban támogatjuk szívünk
és keringési rendszerünk egészséges
működésének fenntartását.

Évente világszerte körülbelül kilencmillió olyan csonttörés történik, amelynek
hátterében a csontritkulás, vagyis az
oszteoporózis áll, amely rendkívül
gyakori probléma, hiszen minden harmadik nőt és minden ötödik férfit érint
– különösen az idősebb korosztályban.
A csontritkulás azért veszélyes betegség, mer t hosszú ideig egyáltalán
nincsenek tünetei, gyakran épp egy
baleset, egy csonttörés fedi fel. Fontos
tehát, hogy idejében odafigyeljünk rá,
és tegyünk a kialakulása ellen.

A Magyar Látszerész Szövetség tizenhét évvel ezelőtt kezdeményezte, hogy
szenteljünk egy egész hónapot az egyik
le gfontos abb ér zék s zer v ünk nek ,
a szemünknek. Az európai szinten is
egyedülálló hazai program értelmében
október folyamán sok szó esik az
egészségéről, és a programhoz csatlakozó optikák ilyenkor díjmentesen
végzik a látás- és szemüveg-ellenőrzést.
Érdemes legalább évente egyszer
megcsináltatni ezeket a hasznos vizsgálatokat, hiszen a látás nagymértékben befolyásolja az életminőséget, és
a szem elváltozásai kortól függetlenül
jelentkezhetnek. Napjainkban a sok
képernyőhasználat különösen megviseli
a szemünket.

AMIT AJÁNLUNK:
A szív megfelelő működéséért
A Béres Q10 100 mg CARDIO kapszula
100 mg koenzim Q10-et és 5 mg B1-vitamint
tartalmaz, utóbbi a szív megfelelő működéséhez járul hozzá.

AMIT AJÁNLUNK:
A kalcium és D3-vitamin kombinációja

A kor előrehaladtával fokozottan figyelni
kell a szervezet megfelelő D-vitaminés kalciumellátottságára, mert ezen
anyagok nélkülözhetetlenek a csontképződéshez. A CalciviD Extra-D filmtablettát a kalcium- és D3-vitamin-hiány
megelőzésére, illetve a már kialakult
hiány esetében a pótlásukra ajánljuk,
valamint a csontritkulás kiegészítő
kezelésére olyan betegeknek, akiknél
a D-vitamin- és kalciumhiány veszélye
fennáll. Javasolt adagja napi 1 db filmtabletta.

BÉRES TOKAJI BRUT PEZSGŐ 2017
A halvány szalmasárga pezsgő illatában az alma
és a körte mellett a klasszikus élesztős jegyek is
érezhetőek. Így mind a hárslevelűből, mind a tradicionális pezsgőkészítésből eredő aromák megmutatkoznak. A határozott savakhoz krémes
buborékok, fehér húsú gyümölcsök, citrusos és
élesztős zamatok társulnak.
www.berestokaj.hu
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BÉRES TOKAJI DIÓKÚT HÁRSLEVELŰ 2018
Dűlőszelektált száraz hárslevelű a Béres Szőlőbirtok
Diókút nevű dűlőjéből. Fahordóban erjesztett,
elegáns, ízben gazdag bor. Illatában cédrus és
hársfavirág fedezhető fel. Citrusos, ásványos
aromái szépen egybesimulnak az új tölgyfa
hordó adta ízekkel.
www.berestokaj.hu

AMIT AJÁNLUNK:
A normál látás megőrzéséért

Órákon át a képernyő elé kényszerül?
Még jobban oda kell figyelnie a szeme
egészségére! A Béres Szemerő Lutein
FORTE filmtabletta alkalmazását a
gyakori számítógép-használóknak és
a rendszeres televíziónézőknek javasoljuk. A komplex készítmény 20 mg luteint,
20 mg cinket, vitaminokat és ásványi
anyagokat tartalmaz.
Az A-, a B2-vitamin
és a cink hozzájárulnak a normál látás
fenntartásához.
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ
KÉSZÍTMÉNY.

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

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ GYÓGYSZER.
A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY
KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT,
GYÓGYSZERÉSZÉT!

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

BÉRES EGÉSZSÉG
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JÁTÉK

NYERJEN ACTIVAL
MULTIVITAMIN-CSOMAGOT!

A LEGMAGASABB
GINKGO-BILOBA TARTALOM*

240 mg

Keresse meg a megadott egészséggel kapcsolatos szavakat, kifejezéseket a rejtvényben! A szavak nyolc irányban helyezkednek el. A fel nem használt betűket soronként folyamatosan összeolvasva az Actival+Herbal filmtablettában található négy növényi kivonat nevét kapja végső megfejtésül. 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 2022. december 9-én 10 db
10 630 Ft értékű Actival multivitamin-csomagot sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2022. december 2.

ÚJ

TÁJÉKOZTATÁS: a Béres Gyógyszergyár Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a keresztrejtvény helyes megfejtésének beküldői között 10 db 10 630 Ft értékű Actival multivitamin-csomagot sorsol ki.
Az ajándékcsomag tartalma egy doboz Actival+Herbal filmtabletta (30 db), egy doboz Actival Max filmtabletta (30 db) és egy doboz Actival Kid Gumivitamin gumitabletta (50 db). 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. Nyereményjáték-szabályzatunkat a www.beres.hu weboldalon találja. 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 Az Actival+Herbal filmtabletta, az Actival Max filmtabletta és az Actival Kid Gumivitamin gumitabletta étrend-kiegészítő készítmények. Az étrend-kiegészítő nem
helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
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Ginkgo Biloba Béres 240 mg
kemény kapszula

MEMÓRIAZAVAR

KONCENTRÁLÓKÉPESSÉG
ZAVARA

A SZELLEMI
TELJESÍTŐKÉPESSÉG

Alkalmazása javasolt az életkorral összefüggő kognitív zavarok (például memóriazavar, koncentráló képesség zavara, szellemi teljesítőképesség
csökkenése) és az életminőség javítására enyhe fokú demenciában (elbutulás, a szellemi képesség hanyatlása) szenvedő felnőtteknek.
*A Ginkgo Biloba Béres 240 mg kemény kapszula a vény nélkül kapható gyógyszerek között adagolási egységenként a legmagasabb páfrányfenyőlevél (Ginkgo
biloba L. folium) száraz kivonat tartalmú gyógyszer, amelynek a javasolt napi adagja 1 kapszula. (OGYÉI Gyógyszer-adatbázis, ATC: N06DX02, 2022.07.12.).
Vény nélkül kapható, páfrányfenyőlevél (Ginkgo biloba L. folium) száraz kivonatot tartalmazó gyógyszer (VN).
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.

www.beres.hu

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

BG2402208AD

AGYTORNA
ÉLETMÓD
FEHÉRRÉPA
FLUOR
FORTE
FUTÁS
GYÓGYTEA
GYÜMÖLCS
KOMPLEX
LUTEIN
MAGNÉZIUM
MOZGÁS
PRIMOMED
SZELÉN
TERMÉSZETES
VITALITÁS
VITAMIN

AKÁR

40%

MEGTAKARÍTÁS

A 120 DB-OS KISZERELÉSSEL!*

4 HAVI
ADAG

*Az Actival Extra filmtabletta 120 db-os kiszerelés egységára a 30 db-os kiszerelés egységárához képest,
és az Actival Senior Plusz filmtabletta 120 db-os kiszerelés egységára a 30 db-os kiszerelés egységárához képest.
Forrás: IQVIA Pharmatrend 05/2022 országos adatok, Price AVG CU Transaction, Price AVG Transaction.
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

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

