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Megszületett Magyarország
első állatvédelmi kódexe
A kezdeményező Állatorvostudományi Egyetem mellett
az okmányt 14 másik szervezet, többek között az Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Állatorvosi Kamara, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert írta alá az állatok világnapja alkalmából.
Az Állatvédelmi Kódex egységben született meg, az
Állatorvostudományi Egyetem, a tudományos élet képviselői, a
legkülönbözőbb kormányzati szervek és a civil szféra tagjai, az
önkéntes állatvédők támogatásával.
Olyan állatszerető, értékelvű közösség született, amelynek tagjai önkéntes elkötelezettséget vállalnak a szakmai alapokon és
együttműködéseken nyugvó állatvédelem mellett.
A kódex nemcsak a társállatokra, hanem valamennyi állat védelmére alakult meg. Ahhoz, hogy a kódexben leírtak egészében
teljesüljenek, maradéktalan összefogásra van szükség.
A februárban elindított, tizenhárom kérdésben tartott állatvédelmi konzultáció során több mint 262 ezren mondták el a véleményüket.
Az Állatvédelmi Kódexet az Állatorvostudományi Egyetem kezdeményezésére az Agrárminisztérium részéről a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért ás végrehajtásáért felelős miniszte-

ri biztos, továbbá az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Magyar Állatorvosi Kamara, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Fővárosi Állat- és Növénykert,
az Országos Magyar Vadászati Védegylet, a Cirkuszművészeti
Központ Nonprofit Kft., a NOÉ Állatotthon Alapítvány, az Állatmentő Szolgálat Alapítvány, a Hangya Közösség, az Ebugatta.hu,
a Kutyabarat.hu, valamint a Hunland Trans Kft. írta alá.
A kódexet aláírhatja minden állatokkal foglalkozó, valamint
állatokról kommunikáló magyarországi szervezet, amely magáénak érzi és elfogadja a dokumentumban foglaltakat. Az okmány
szövege elolvasható a www.univet.hu weboldalon.

Elkészült Magyarország első átfogó madáratlasza
A könyv 800 oldalon mutatja be 420 vadon előforduló hazai madárfaj elterjedését, állománynagyságát, természetvédelmi helyzetét.
A kötet 1,5 millió karakternyi szöveggel,
1700 térképpel és grafikonnal, másfélszáz
fotóval jelent meg az Agrárminisztérium és
a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület (MME) közös kiadásában, több
száz madárfelmérő és kutató tíz évnyi munkája eredményeként - olvasható az MME
közleményében.
A könyv elkészítéséhez több mint 1600
felmérő, többségében az MME önkéntese
mintegy 100 ezer órányi munkával összegyűjtött adatait elemezték modern számítógépes módszerekkel. 64 szerző, 15 lektor
és 6 szerkesztő dolgozott a könyv összeállításán, amelyet 61 fotós képei illusztrálnak.
Egyes nehezebben felmérhető madárfajok feltérképezését nagyban segítette, hogy az Agrárminisztérium KEHOPpályázata keretében harminc szakember
635 mintaterület felmérését végezte el.
Magyarország madáratlasza kereskedelmi forgalomban jelenleg nem kapható, az egyesületnél sem vásárolható meg. A
nyomtatott példányokat a felmérők, szer-

zők és a szakmai közönség között terjesztik
a kiadók, de a könyv teljes anyaga, kiegészítve az összefoglaló táblázatokat tartalmazó
elektronikus mellékletekkel és a modellezési háttéranyagokkal elérhető a madaratlasz.
mme.hu internetes címen.
A csaknem egy évtizede megkezdett
munka során olyan fejlesztések történtek,
amelyek a hazai madártani adatgyűjtés kereteit is hosszú távra meghatározzák és magán az atlaszon is túlmutatnak - emelik ki a
közleményben.
Elindult a Madáratlasz Program (MAP),
amely egy elektronikus, interneten elérhető
adatbázis formájában a madártani adatok
folyamatosan frissülő, térképekkel illusztrált
gyűjtőportáljává alakult (map.mme.hu). Az
így összegyűlt 30 millió adatrekord elemzése során is egészen új eszközöket használtak
Szép Tibor, a Nyíregyházi Egyetem egyetemi
tanárának vezetésével az MME szakemberei.
A nemzetközi tapasztalatoknak köszönhetően úgynevezett sokváltozós módszerekkel, újszerű térképi megjelenítéssel, több
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száz térképen mutatja be az atlasz azt, hogy
hol és milyen számban fordulnak elő az
egyes fajok.
Az 1999 óta futó Mindennapi Madaraink
Monitoringja (MMM) program most már
két évtizeden átnyúló adatbázisa számos faj
esetében lehetővé tette az állományváltozás részletes bemutatását, elemzését és az
állománysűrűségi térképek elkészítését.
A kötetről további részletek és a könyv digitálisan elérhető változata a https://www.
mme.hu/madaratlasz címen érhető el.

Aktuális

Ezek az országok felelősek a legnagyobb mértékben a klímaváltozásért
Az ipari forradalom kezdete óta kibocsátott szén-dioxid teljes mennyiségének átfogó elemzése megmutatja, mely országok felelősek a legnagyobb mértékben a klímaváltozásért.
1850-től napjainkig az Egyesült államok a felelős a legnagyobb
mértékben a klímaváltozásért - mutatta ki a Carbon Brief brit
elemző csoport legújabb kutatása, amely szerint az emberiség
mintegy 2500 milliárd tonna szén-dioxidot juttatott a légkörbe.
Ez azt jelenti, hogy kevesebb mint 500 gigatonna szén-dioxid
bocsátható ki a jövőben a légkörbe ahhoz, hogy megvalósuljon
a párizsi klímaegyezményben megfogalmazott fő célkitűzés, a
globális felmelegedés 1,5 Celsius-fok alatt tartása - olvasható a
kutatócsoport honlapján.
Elemzésük nemcsak a fosszilis üzemanyagok és a cementgyártás szén-dioxid-kibocsátását, hanem idén először az erdőirtás és
a földhasználat változásaiból eredő szén-dioxid-kibocsátást is
magában foglalja.
Az elmúlt több mint 170 évben a legnagyobb szén-dioxidkibocsátó az Egyesült Államok volt: 509 gigatonnával, ami a
globális kibocsátás 20 százalékát teszi ki.
Kína áll a második helyen 282 gigatonnával (11 százalék),
Oroszország a harmadik 172 gigatonnával (6,9 százalék). A negyedik Brazília 113 gigatonna (4,5 százalék), az ötödik Indonézia
103 gigatonna szén-dioxidot (4,1 százalék) bocsátott ki. Utóbbi
kettő az erdőirtásból és a földhasználat megváltozásából eredő
nagymértékű kibocsátás miatt került az első tíz ország közé. India a hatodik 85 gigatonnával (3,4 százalék), őt követi az Egyesült Királyság 74,9 gigatonna (3 százalék) kibocsátással. Az első

tíz között van Japán 66,7 gigatonna (2,7 százalék) és Kanada 65
gigatonna (2,6 százalék) kibocsátással.
Az elemzők megvizsgálták országonként az egy főre jutó kibocsátást is, ami által Kína és India visszaesett a rangsorban.
„Közvetlen kapcsolat van a légkörbe 1850 óta kibocsátott 2500
milliárd tonna szén-dioxid és a már most tapasztalt 1,2 Celsius-fokos felmelegedés között. Új elemzésünk fontos fénybe helyezi a bolygónk felmelegedéséért leginkább felelős embereket és nemzeteket”
- mondta Simon Evans, a Carbon Brief elemzője.
„Nem lehet figyelmen kívül hagyni az erdőirtásból és a földhasználat megváltozásából származó szén-dioxidot, mivel az az 1850
óta kibocsátott teljes mennyiség mintegy egy harmadát teszi ki” tette hozzá.
-MTI-

A világ korallzátonyainak 14 százaléka eltűnt egy évtized alatt
A tudósok arra jutottak, hogy 2009 és 2018 között a világ mintegy 11 700 négyzetkilométernyi korallzátonyt veszített el. Ez több, mint amennyi korall jelenleg Ausztráliában él.
A korallzátonyok monitorozásával foglalkozó szervezet (Global Coral Reef Monitoring Network) kedden bemutatott jelentése szerint ugyanakkor a korallok körül élő algák mennyisége
2010 és 2019 között 20 százalékkal nőtt. Ezek az algák akkor
szaporodnak el, amikor a zátonyok stresszhatás alatt vannak.
A jelentéshez az adatokat 73 ország több mint 300 kutatója 40
éven át gyűjtötte. Tíz régiót elemeztek, ennek nyomán arra jutottak, hogy a korallok elvesztésének legfőbb oka a víz felszíni hőmérsékletének emelkedése okozta fehéredés. Az egyik ilyen tömeges korallfehéredés 1998-ban a világ koralljai 8 százalékának,
vagyis mintegy 6500 négyzetkilométernyi korallnak a pusztulását
okozta. A legnagyobb hatása ennek az Indiai-óceánban, Japánban és a Karib-szigeteknél volt.
A szakértők szerint az elmúlt évtizedben tapasztalt csökkenés
a felszíni hőmérséklet folyamatos emelkedése közepette következett be. A tudósok a sürgős cselekvés szükségességére hívják
fel a figyelmet, és arra, hogy a klímakrízis jelenti a legnagyobb
fenyegetést a világ koralljai számára.
Ugyanakkor a jelentés reményre is okot adó jelenséget is fel-
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tárt. A tudósok arra jutottak, hogy a stressz ellenére számos korall ellenálló maradt, megfelelő körülmények között képes volt
felgyógyulni.
Bár a korallzátonyok az óceánok fenekének csupán 0,2 százalékát borítják, a tengeri fajok legalább egynegyedének nyújtanak otthont. Létfontosságú élőhelyet jelentenek, egyben az
emberek számára fontos protein-, gyógyszer- és táplálékforrást,
munkahelyeket teremtenek, emellett milliók számára nyújtanak
védelmet a viharok és az erózió ellen.
Az elmúlt évtizedben a tömeges korallfehéredések olyan gyakoriak voltak, hogy a koralloknak nem maradt idejük a regenerálódásra. A tudósok azonban megfigyelték, hogy 2019-ben a korallal borított területek 2 százalékának sikerült regenerálódnia.
Ez reményt adhat arra, hogy ha az ezeket az ökoszisztémákat
sújtó tényezőket kiiktatják, akár az 1998 előtti szintig is javulhat
a korallzátonyok helyzete.
A korallzátonyokra terhet jelentő további tényezők a túlhalászat, a nem fenntartható fejlődés a partvidékeken és a romló
vízminőség.

Fűben-fában

Hogyan tehetsz a gyógyulásodért,
patikaszerek nélkül a természet erejével?
Az egészségedért addig tehetsz a legtöbbet, amíg az meg van. Ha elveszted, lehet, hogy életed végéig már csak áhítozhatsz
utána. A döntés a te kezedben van, ma! Az illóolajok ismerete egy tudatos, előrelátó ember gondolkodásmódja, aki képes
a betegségek természetes módon való kezelésével és a megelőzésével fenntartani önmaga és környezete egészségét.
Elindult az ingyenes „Az aromaterápia alapjai orvosi szemmel” online videó
kurzusom! Te ismered már az „Aromadoki”
titkait? Valóban gyógyulhatsz illóolajokkal?
Ha igazi szakértőtől tanulsz, „IGEN!”
A meghívás ma neked szól, kedves Olvasóm, a Healing Bridge Akadémia egy tudástárat és közösséget is biztosít számodra,
amiben megtanulhatod az aromaterápiát,
és ezzel hatékonyan leszel képes kezelni és
megelőzni a betegségeket!
A Healing Bridge egy térképet adhat
neked, amin elindulva, olyan tudáshoz juthatsz, ami segít akár teljesen gyógyszermentesen is egészségesként élni.
Az Healing Bridge tudástár országszerte
lehetővé teszi az illóolajok tanulmányozását
és terápiás használatát az alkalmi felhasználók és a gyógyítás művészete iránt komolyabban érdeklődő szakemberek számára.
Megtanulhatod, milyen tünetek esetén
mit alkalmaz, segítséget kaphatsz konkrét
betegségek leküzdésében, felkészítheted
magad és családodat egy újabb járványos
betegség elleni küzdelemre, megelőzésre.
• Szeretném megismerni jobban az illóolajokat, hogy egyedül is meg tudjak küzdeni
családom és a saját problémáimmal.
• Hidegpárásítót használok, és nem tudom,
milyen olajokat kellene beletenni!
• Olvastam, hogy az illóolajok sok mindenre
alkalmazhatóak, de hogyan?
• Vettem néhány nagyon jó illóolajat, de
nem igazán tudom, hogyan, mire lehet használni őket!
• Szeretném, ha a kisbabám nem kapna
gyógyszereket! Van erre lehetőség? Kellene
valaki, aki ért is hozzá!
• Félek, hogy ismét betegek lesznek ősszel a
gyerekeim, mit tegyek, hogy ezt megelőzzem?
Megoldásom a Healing Bridge!

Ha ezek a kérdések foglalkoztatnak:

• Tényleg jók a probiotikumok? Ha igen, mire?
• Rossz az emésztésem, van valami illóolaj
vagy egyéb szer rá, ami elmulasztja?
• Hónapok óta köhögök, nem múlik semmire.
Mit tegyek?

• Megsérült a bokám, nem tudok ráállni, van
valami megoldás erre?
• Lehet a lézert otthon is használni?
• Tele van az arcom kiütéssel, nagyon zavar,
nem segít semmi, mit tegyek?
• Gyakran kijön a szám szélén a herpesz, van
rá valami természetes és jó megoldás, hogy ne
sebesedjen ki a szám?
• Nemrég megoperáltak és a sebeim nem szépen gyógyulnak, van erre valami jó és gyors
segítség? Mivel lehet elmulasztani a hegeket?
• Évek óta ekcémás vagyok, nem szeretnék
gyógyszert használni. Milyen lehetőségeim
vannak?
• Csúnyán megégett a karom, nagyon fáj, mit
tegyek?
Megoldásom a Healing Bridge!

A Healing Bridge ingyenes videó tanfolyamán megtanítalak, hogyan használd az
illóolajokat, hogyan válaszd ki a megfelelő forgalmazót, mik a hamisítványok, hogy
szűrheted ki őket. És még számtalan apró
trükköt mutatok be neked.
• Egy azonnali megoldás a kezedben, hogy orvosold a problémádat.
• Tudsz saját magadnak készíteni keverékeket.
• Képes leszel kiválasztani a legjobb illóolajokat, soha nem tudnak többé becsapni.
• Közvetlen orvosi tanácsokat kaphatsz.
• Része leszel egy hozzád hasonló érdeklődésű, támogató, segítő közösségnek.
• Mindenre lesz egy jó recepted.
• Ha kezedbe kerül egy illóolaj, tudni fogod
mire jó.

A Healing Bridge ingyenes videó tréningjeivel körüljárjuk a legbosszantóbb
bőrproblémákat, betegségeket, megmutatjuk neked, hogy lehet illóolajokkal és
holisztikus szemlélettel meggyógyulni úgy,
hogy nem használunk semmi patikaszert.
Csak természetes anyagokat, illóolajokat,
némi életmódváltással, táplálkozási tanácsokkal megfűszerezve.
A holisztikus orvoslásnak nemcsak az
aromaterápiás módszereivel foglalkozunk,
hanem egyéb eszközeivel, ágazataival is a
teljesség igénye nélkül. Folyamatosan, más
szakértők bevonásával gyarapodik a rendszerünk.

Ha a fenti célok téged is mozgatnak,
tarts Dr. Várnagy Emesével!
www.healingbridge.hu
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Dr. Várnagy Emese
manuálterapeuta, aromaterapeuta
emese.varnagy@aromadoki.hu
www.aromadoki.hu

Gondolkodó

Örülni a más örömének
Az olimpia alatt egy férfi a tokiói
metrón tíz embert késelt meg: áldozatul
-ahogyan a rendőröknek elmondta„boldognak tűnő nőket” szemelt ki.
Ilyet hallva az embernek eszébe jut a
jelentős valóságtartalommal bíró vicc,
mely szerint az irigy ember nem azt
kéri a jó tündértől, hogy ő is jusson egy
tehénhez, mint a szomszédja, hanem
azt, hogy azé is dögöljön meg.
Miért nem tudunk örülni a más
örömének? Miért zavar bennünket, ha
a másik ember boldog?
Miközben ezeket a sorokat írom, szinte hallom az indulatos ellenvetéseket:
Hogyan lehetne örülni azok örömének,
akik tisztességtelen módon, másokon átgázolva, érdemtelenül jutottak a fokozott
elégedettségüket megalapozó pénzhez,
vagyonhoz, pozícióhoz, befolyáshoz, sikerhez? És mi van a kárörvendőkkel, akiket a másik ember baja, vesztesége, kudarca tölt el örömmel?
Természetesen nem az ilyen esetekre
gondoltam, hanem azok örömére, akikről
joggal feltételezhető, hogy a mindenkiért
való, mindenkit feltétel nélkül szerető,

mindenütt jelenlevő, nagyvonalú és megbocsátó Isten együtt örül velük.
Az ilyen egyének tiszta szívből fakadó
boldogsága fényt hoz a gyakran elsötétülő emberi világba. Ők nem elvenni
akarnak, hanem adni: azt szeretnék, ha
körülöttük minden ember boldog lenne,
ha mindenki velük együtt örülne, s erre
törekednek is, ezért tesznek is.
Mennyivel egyszerűbb, s célravezetőbb lenne, ha utat engednénk az öröm,
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a szeretet áramlásának, ha átadnánk magunkat az általuk való kellemes ringatózásnak, mint azokat messziről irigykedve,
gonosz szemmel nézni, megpróbálva az
útjukba gátakat emelni.
A másik öröméhez való pozitív hozzáállásra már kisgyermekkorban tanítani
kellene a nyiladozó értelmű emberpalántákat, ehelyett ellenkező előjelű tendenciákat figyelhetünk meg. Sok családban
azzal igyekeznek egy szem gyermekük
kedvét elvenni a kistestvér követelésétől,
hogy az eljövendő „sötét jövővel” ijesztgetik, amelyben osztoznia kellene testvérével a játékokon, valamint a szülők és a
nagyszülők figyelmén, szeretetén: ezzel jó
eséllyel megalapozva egy irigy, önző jellem kialakulását.
A többgyerekes családok jelentős részében pedig az jött divatba, hogy a
testvérek jeles napjai alkalmából nem
csak az ünnepelt kap ajándékot, hanem
valamennyi testvér, hogy egyik se legyen
irigy a másikra, egyik se érezze mellőzve
magát: ahelyett, hogy megtanítanák őket
együtt örülni azzal, akinek éppen születésnapja/névnapja van.
Valóban igaz tehát, hogy mint annyi
mindennek, úgy egy szeretetteljesebb,
együttérzőbb, boldogabb emberi világnak a megalapozása is gyermekkorban
kell, hogy kezdődjön.
Zámbó Zoltán

Forgácsok
Éreztem én már minden hőmérsékletet
edződtem jég alatt tűz felett
virágként fagytam
szótól hamvadoztam
túléltem a mínusz tizenhetet
pokoli száztizet
s mit sosem élveztem az unott
középértékeket mi langymeleg
fel sem figyeltem rá
nem sanyargatott
kerestem az optimális hőfokot
vacogott a fogam
máskor láng kapott
kutattam az okot mi bennem változott
rázott perzselt vagy nyugtatott
Göldner Ildikó

Forgácsok...
nemes fából...

A hő
és a hőmérséklet...
Ez a két fogalom majdnem olyan különös, mint a dörzselektromosság. Az igazat
megvallva, a tudomány nem tudja, mi
pontosan a dörzselektromosság, hogyan
keletkezik, miért, és hogyan használható

fel! No, erre mondhatja a Kedves Olvasó,
ne tessék már viccelődni velem! Akkor viszont a Nobel díjas Richard Feymant kell
idéznem, aki azt mondja: nem tudjuk mi
a dörzselektromosság, ezért nem beszé-

Nem tudjuk, mi pontosan a dörzselektromosság és hogyan
keletkezik
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lünk róla! Egy őszinte tudós!
Nos, ha már a hőnél tartunk, akkor itt is
találunk némi érdekes dolgot. Ez pedig az
örvényekhez kötődik, amelyeknek Viktor
Schauberger nagy tisztelője és alapos kutatója volt. De mielőtt ebbe a „tudománytalan” megközelítésbe belebonyolódnánk,
hadd meséljem el, miért is került ez a téma
terítékre most.
Mi tagadás, ugyancsak szeretem a különleges eszközöket, legyenek azok játékok, mérőeszközök, vagy bármilyen
trükkös dolgok, amik valamilyen tudományban is ismert jelenséget használnak
fel, és legtöbbször el sem hiszi az ember,
hogy ilyen létezhetnek ilyenek, amíg kézbe nem fogja, vagy alaposabban nem tanulmányozza ezeket.
Nos, van nekem egy gyönyörű „mérőeszközöm” amivel a sugárzott hőt lehet
kimutatni. Maxwell, A hő elmélete c. munkájában (1871) azt írja, hogy a hő az egyik
testről a másikra átadódhat, mérhető, tehát matematikailag kezelhető mennyiség,
és nem kezelhető anyagként, mivel biztosan átalakítható olyasvalamivé, ami biztosan nem anyag, pl. munkává, továbbá az
energia egyik formája. Azt is mondja többek között, hogy a rendszer által felvett
energia az azt alkotó részecskék kinetikus
és potenciális energiájaként tárolódok.
Nos, ennyit a magos tudományról!
Az üvegbúrából a szerelést követően

Forgácsok
harangocska a csillám karokkal, éktelen sebességgel
el kezd forogni. A
forgás sebessége a
kapott energiával
arányos!
Nézzük, miért is
történik ez! A beérkezett hő hatására a
bent maradt levegő
molekulák élénkebb
mozgásba kezdnek,
és ütköznek a csillám felületével. A
fekete felület melegebb lesz, és innen
a levegő molekulák
nagyobb ugrással
távoznak, mint a
csillám fényes oldaláról. A kinetikus hatás következtében a
Íme a mérőeszközöm
fekete oldal nagyobb
impulzusokat
kap,
a levegő nagy részét kiszívják, de nem mint a fényes, és ezzel el is kezd forogni
csinálnak vákuumot. Maradnak bőven a kis szerkezet. A felvett energia egyből
benne levegőmolekulák. A talpazaton munkává alakul és forgatja a kis szerkezeegy tű van függőleges helyzetbe rögzít- tet! Hát, ennyire egyszerű!
ve, amire egy kis üvegharang kerül. Ez,
S ha már belenyúltunk a „bűvös” domint az iránytűben a mutató, könnyen és
szabadon tud forogni a tű hegyén. A pici bozba, lássuk csak mi is a helyzet a hőharangba egymással szemközt négy da- vel. A legtöbb ember számára nem kell
rab vékony csillám négyzetet rögzítettek. elmagyarázni, mi is a különbség a hideg
A csillámlapok egyik oldala korommal be és a meleg között. Ha visszalépünk Viktor
van befeketítve, a másik oldala pedig vi- Schaubergerhez, akkor érdekes kijelenlágos, csillámló, ahogy az anyag neve is téssel találkozunk. Persze, hogy mindenmutatja. S, ha az ember könyvespolcára nek ellentmond! Azt állítja, hogy a hő
nemcsak úgy önmagában van, hanem az
teszi, egy ékes dísz.
Igen ám, de ha világosságnak, vagy ha örvényhez kötődik. (Már amikor!) S itt jön
különösen napfénynek tesszük ki, a kis a meredek rész: a jobbra forgó örvénynek

Az örvénycső működése
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van hidege és van melege! Ez eddig OK!
A balra forgó örvénynek is van hidege és
van melege! Nos, ez is rendben van!
S a meglepetést okozó kijelentés: A
jobbra forgó örvény hidege nem kompenzálja a balra forgó örvény melegét,
ami fordítva is igaz! Azaz, a jobbra forgó
örvény melege nem kompenzálja a balra forgó örvény hidegét! Nos, erre tessék
görcsöt kötni!
Naná hogy én is fennakadtam ezen és
el kezdtem körbenézni! Nos, mit találtam?
Egy örvény csövet! Ide teszek egy fotót,
hogy jobban elképzelhető legyen. Ez egy
kb. 25-30 cm hosszú kb. 8 mm átmérőjű
rézcső, az 1/3-2/3 határán van egy kibővítés, mondjuk egy 10 mm széles és 3035 mm átmérőjű cső, amibe a két darab
(1/3 és 2/3) középen csatlakozik. A rövidebb cső berögzítése egy alátéttel le van
szűkítve. A nagyobb átmérőjű, nevezzük
örvénykamrába négy kis, a palástra érintőlegesen fúrt furaton nagynyomású (210 atm) levegőt fújunk be. Ebben a kamrában a levegő gyorsan elkezd forogni,
és a vastagabb belépő nyílású, hosszabb
csőbe zúdul. Súrlódik a cső falához és felmelegszik. A kilépő levegő hőmérséklete
100-110 C fok. Ez eddig OK! A cső végén
van egy állítható kúpos rész, amivel a kiáramló levegő egy része visszafordítható. A levegő egy része visszafordul, nem
keveredik a beáramló levegővel, átmegy
a leszűkített bejáratú kisebb csőbe és annak a végén -40 C fokkal jön ki! Hoppá!
Mi is történik? Tegyük fel, hogy a hos�szabb csőbe a belépő levegő jobbra forog
miközben előre halad: ez egy jobbra forgó
örvény! Ennek egy része a hosszabb cső
végén levő kúpos felületen visszafordul.
Továbbra is jobbra forog, de ellentétes
az iránya, tehát ez olyan, mint egy balra
forgó örvény! A két örvény a csövön belül
nincs elválasztva, mégsem keveredik és a
belső áramlat kezd lehűlni. A másik végén
mínusz 40 C fokkal jön ki! Nos, aki teázni
akar, az a hosszabb csőhöz rakja csészéjét, aki pedig sörözni, az a rövidebbhez a
korsóját!
Természetesen egyből terveztem egy
ilyen örvénycsövet. Hát... szó ami szó, nem
sikerült ilyen jól, mert nem tudtam elég
kis lyukakat fúrni az örvény kamra érintőleges bevezetéséhez. (0,1 mm-re sikerült,
s kb. 0,05 mm-es kellett volna!) De így is
kb. 80 C lett a meleg oldal, és -2 C a hideg.
Szóval a hővel sincs minden rendben!
Erdei István

Egészség

Koszorúér tágítás előtt és azon túl II. rész
Minden évben kb. 15 ezren!
szorulnak kórházi kezelésre
szívroham miatt és 40%-uk
nem is éli túl első vagy ismétlődő szívtrombózisát.
Van, aki a kórházig sem jut el!
A megbetegedési, halálozási
statisztikában a legrosszabb
helyen szerepelünk Európában. Mintegy 400 ezer! embert
érint itthon az angina pectoris
- azaz a koszorúér keringés
zavara! A betegség alapja a
koszorúerek meszesedése,
mely az érbelhártya fiatal
életkorban kezdődő és évtizedeken át zajló krónikus gyulladása, diszfunkciója.

Vírusok, vírus részecskék, baktériumok
hirtelen váltanak ki érbelhártyagyulladást
és okoznak szívinfarktust, stroke-ot vagy a
már meglévő puha plakkot (ér lumenébe
bedomborodó felrakódást) repesztik meg.
Mindezt akár a huszonéves korban.
A koszorúerek katéterezésével, festésével a szűkület, elzáródás gyorsan felderíthető és együlésben beültethető az a
hálós szerkezetű csövecske, stent (sztent),
amely nyitva tartja a koszorúeret. A behelyezett stent nem tud elmozdulni, nem lehet kivenni. Az eljárás célja megmenteni
a szöveteket, szívizmot a teljes elhalástól.
Van fém alapú, felszívódó, gyógyszert
kibocsátó stent is. Sajnos a betegek 1525%-nál az érbelhártya burjánozni kezd,
ami ismételt elzáródáshoz vezethet. Óriási eredmény, hogy az akut életveszélyt
elhárítjuk a beavatkozással, ám az alapfolyamatot, nevezetesen az érelmeszesedés
előrehaladását ezzel nem gátoljuk meg és
idő kérdése, mikor, hol záródik el egy
újabb szakaszon a tápláló ér. Ezért nem
dőlhet senki sem hátra a beavatkozás
után. A gyógyszeres kezelést folytatni kell
és az okok felderítésére, kezelésére kell
koncentrálni.

Mit tehetünk tehát az érelzáródás ismétlődése
ellen? Lehet-e lassítani, visszafordítani a plakk
képződést? Az irodalmi adatok alapján határozottan IGEN a válasz.

HOGYAN?

Első teendők a kiváltó tényezők megszüntetése. Legnagyobb hangsúly az életmódváltáson van! Mikro-tápanyagokkal
fel kell tölteni a sejteket, meg kell fékezni
a krónikus gyulladást, meg kell szüntetni
az érbelhártya diszfunkciót. A plakk növekedése visszafordítható, a szívinfarktus és
más érkatasztrófák így megelőzhetőek.
A dohányzást azonnal abba kell
hagyni, a bakteriáis gócokat (rossz fogak, ínygyulladás) fel kell számolni!
A nehézfémeket huminsavakkal ki lehet
vezetni. Rendszeres testmozgással, időszakos böjttel nemcsak az ideális testsúlyt
lehet elérni, de a magasvérnyomás és a cukorbetegség is megszüntethető. Egészséges, tiszta ételek fogyasztása, mediterrán
étrend bizonyítottan a legeredményesebb
az érrendszer egészsége szempontjából.
Bármennyire hihetetlen, de a bélflóra
összetétele is befolyásolja az elhízást,
magasvérnyomást, cukorbajt, így ennek
helyreállítása is alapvető. A stresszkezelés,
a pihentető mély alvás óriási hatással van
az egész szervezet regenerációjára.
Az erek falának rugalmasságát a kollagén és a K2 vitamin biztosítja. Az
omega-3 és a K2 vitamin védőhatása szin-
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tén bizonyított. A flavonoidok, rezveratrol
védi az erek belső felszínét. A C-, D-,
E-vitamin és az ásványi anyagok, nyomelemek (magnézium, réz, cink, mangán,
szelén) jelentőségét Dr. Szentgyörgyi
Albert, Dr. Linus Pauling, Dr. Mathias Rath
eredményei bizonyítják. Gyulladásgátló
fűszernövények, mint a gyömbér, fahéj,
kurkuma, kvercetin, a fokhagyma szintén
az érbelhártya egészséges működését
támogatják. Korral csökken szervezetünkben a koenzim Q10 képződése és a
sztatinok kifejezetten csökkentik a termelődését, pótlásáról gondoskodni kell!
A molekuláris hidrogén különleges segítség a stent-tel élők vagy az infarktuson
átesettek számára. Segít a szívizom regenerációjában, védi a sejteket a szabadgyök károsodástól, csökkenti a gyulladást,
segít a vitalitás visszanyerésében.
Látogasson el a www.healthandyouth.
hu weboldalra és válogasson a széles érvédő kínálatból.
Vásárolja meg az izlandi tiszta omega-3
halolajat, regenerálja szívét, nyerje vissza
vitalitását a molekuláris hidrogén és a koenzim Q10 erejével!
Összeállította:
Dr. József Erika, háziorvos

www.healthandyouth.hu
Tel: 06 30 337 9280

Életmód

Emésztési panaszok enyhítése gyógynövényekkel
Ismerősek az alábbiak: puffadás, hasi görcsök, hányinger, székrekedés vagy hasmenés? Valószínűleg már mindenki tapasztalt valamilyen formában emésztési panaszt, ami lehet enyhébb vagy súlyosabb. Ha csak alkalomszerűen fordul elő, akkor nem kell aggódni. Ám, ha a panasz tartósan fennáll, akkor érdemes utánajárni,
hogy mi okozza a problémát.

Hányinger

A zavartalan emésztéshez nélkülözhetetlen a teljes emésztőrendszer megfelelő működése. Számos gyógynövény
és például a vörösborecet is alkalmas az
emésztési panaszok enyhítésére. A vörösborecetnek rengeteg előnye van. Gazdag
antioxidáns és antocianin forrás, jótékony
hatással van a szív és érrendszerre, valamint az emésztésre. De nézzük meg, hogy
az egyes panaszok esetén mely gyógynövényekhez fordulhatunk segítségért.

Számos okból alakulhat ki hányinger
vagy hányás, de ami emésztéshez köthető,
az leginkább az ételmérgezés. Ha romlott
ételt fogyasztunk el, akkor gyakori, hogy
hányást tapasztalunk, ez természetes folyamat, ezzel védekezik a szervezetünk. Egyszerű gyomorrontás esetén diétázni kell, valamint sokat segítenek a keserű anyagokat
tartalmazó gyógynövények, mint a pemetefű, apróbojtorján, ezerjófű stb.

Puffadás

A hasmenés az egyik leggyakrabban előforduló emésztési panasz. Akkor van szó
hasmenésről, ha 1 napon belül legalább háromszor jelentkezik laza széklet. Legtöbbször fertőzés a kiváltó oka, ám hosszantartó
hasmenés esetén más is állhat a háttérben.
A hasmenést mindig cserzőanyagot tartalmazó gyógynövénnyel (tölgyfakéreg,
diófalevél, orvosi zsálya, apróbojtorján)
kezdjük gyógyítani, mert azok összehúzzák a
gyulladásban lévő nyálkahártyát a belekben.
A teákat 4 óránként kell inni. Ezek után jöhetnek a nyálkát is tartalmazó növények, mint
a papsajt és a lenmag. Közismert, hogy a
házi len támogatja a gyomor és bélrendszer
megfelelő működését, és hogy hozzájárul a
bélműködés rendszerességéhez.

A puffadás akkor áll fenn, ha a szervezetnek több időbe telik megemészteni az
elfogyasztott ételt, és emiatt több gáz termelődik. Többnyire zsíros, szénhidrátban
gazdag ételek, szénsavas italok, valamint a
gyors étkezés is (több levegőt nyelünk le)
okozhat puffadást. Emellett, bizonyos betegségek jele is lehet, mint például a reflux,
a laktóz-vagy glutén-érzékenység, esetleg
a hormonális változások.
A népi gyógyászat az édesköményt és
a fűszerköményt javasolja a puffadás kezelésére. A kömény jótékony hatását már
a rómaiak is ismerték, akik nagyobb lakomák előtt körbeadtak egy kis tálkát, amelyben édeskömény volt. Sütés-főzés során is
gyakran alkalmazzuk a köményt, hogy a
nehéz ételek emészthetőbbek legyenek.
Egyebek mellett a koriander is kiváló a
bélrendszer gáz-egyensúlyának fenntartásában.

Hasi görcsök

A hasi görcsöket sokan megtapasztalják.
Az erős fájdalmat általában a hasi izmoknak, a gyomornak vagy a beleknek az ös�szehúzódásai okozzák. Hátterében állhat
kiszáradás, túlzott gázképződés, székrekedés, nőgyógyászati probléma vagy krónikus gyulladásos betegség. Nem szabad félvállról venni az enyhébb panaszokat sem,
ha rendszeresen jelentkeznek. Normál
esetben egy kis kerti ruta vagy tárkony
segíthet ellazítani a gyomor és bél traktust.
Mindkét gyógynövény támogatja a bélrendszer működését.

Hasmenés

Székrekedés

A másik véglet a székrekedés, amiről akkor beszélünk, ha a székletürítések száma
kevesebb, mint heti három alkalom. Ekkor
kevesebb és keményebb széklet távozik
(akár nehézségek árán). A székrekedés oka
visszavezethető a lassú bélműködésre, de
betegség vagy gyógyszer mellékhatása is
lehet. A székrekedést először mindig táplálkozással próbáljuk meg befolyásolni.
Fogyasszunk rostos zöldségeket, gyümölcsöket, pl. aszalt szilvát. De az is segít, ha
ébredés után megiszunk 1-2 pohár vizet.
Ha ez nem elegendő, 1-2 evőkanálnyi lenmagot is áztathatunk (3-4 órán át) egy pohár vízben és azt vízzel együtt megisszuk.
Ez sikamlóssá teszi a bélsarat. Hasonló jó
tulajdonságokkal bír a cickafarkfű virágból
készült tea is.

11

A Biocer étrend-kiegészítő vörösborecet egyedi receptúrájának
köszönhetően képes az emésztési
panaszok nagy részét megelőzni.
Összesen 17 gyógynövény kivonatot tartalmaz. Ezek jótékony hatással vannak az emésztőrendszerre,
segítenek a puffadásnál, hasi görcsöknél, támogatják a gyomor és belek megfelelő működését, valamint a
rendszeres széklet kialakulását.
Használata nagyon egyszerű, napi
kétszer egy evőkanál ecetet kell 200
ml vízben elkeverni és meginni. De,
saláta öntetek, szószok, levesek és
mártások készítéséhez is kiváló!

DIOCHI HUNGARY Kft.
Weboldal: www.diochi.hu
Cím: 1132 Budapest, Nyugati tér 4, II. em.
20(nem üzlethelyiség)
Telefonszám: +36 20 298 49 27
E-mail cím: info@diochi.hu

Ajánló
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Egészség

Immunrendszer erősítés természetes növényi
kivonatok és vitaminok segítségével
Az őszi immunerősítés rendkívül fontos
és gondosan meg kell terveznünk, hiszen a nyár végeztével sok-sok természetes forrásból szerzett és étkezéssel
bevitt vitamintól eshetünk el. A másik
nagyon fontos ok, hogy az őszi időjárás kedvez a betegségek és vírusok
terjedésének és szaporodásának, így
megnő a felső légúti betegségek száma. Ilyenkor kezdik meg ismét a gyermekek a közösségi életet is, ami szintén
egy nem elhanyagolható tényező, hiszen sajnos a zárt közösségi terekben
a vírusok egyszerűen és gyorsan terjedhetnek, viszont ha sikerül felkészítenünk erre az immunrendszerünket,
akkor sokkal védettebbé válhatunk.

Hogyan vértezhetjük fel
az immunrendszerünket?

Tudatos táplálkozással tudjuk növelni
a szervezetünk vitamin- és ásványi anyag
ellátottságát, viszont nem tudhatjuk, hogy
szervezetünk mennyit tudott hasznosítani a táplálkozás során bevitt anyagokból.
Ilyenkor nagyon jó megoldást jelenthetnek a
Diamond Family étrend-kiegészítő készítményei, amelyek folyékony kiszerelésüknek köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban
hasznosulnak, valamint könnyen emészthetőek. Táplálékkiegészítőink nemcsak a napi
szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat
tartalmazzák, hanem aminosavakat, antioxidánsokat, zöldség- és gyümölcskivonatokat
is, amelyek elengedhetetlenek a szervezet
normál működéséhez.

Diamod Family vitaminok és étrendkiegészítők legfontosabb összetevői:
Vitaminok
Két fő csoportra oszthatjuk őket, vannak
zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K) és vízben oldódó (B-vitaminok, C-vitamin, folsav,
biotin) vitaminok, amelyek kivétel nélkül
fontosak ahhoz, hogy egészségesek maradjunk. A vízben oldódó vitaminokat szervezetünk nem tudja raktározni, így minden
nap a táplákozás útján kell hozzájutnunk. A
zsírban oldódó vitaminok felszívódásához
zsiradékra van szükségünk, hogy megfelelő

módon tudja őket a szervezetünk hasznosítani. A vitaminok olyan szerves vegyületek,
amelyek létfontosságúak testünk működéséhez, valamint a sejtek, szövetek regenerációjához és a betegségekkel szembeni
ellenálló képesség megőrzéséhez.
Ásványi anyagok
Közismert tény, hogy a vitaminok fontosak szervezetünk számára, azonban azt már
kevesebben tudják, hogy a vitaminok felszívódását a megfelelő ásványi anyag bevitel
is befolyásolja, hiszen nyomelemek nélkül a
vitaminok sem tudnak hasznosulni:
• a kalcium szükséges a normál csontozat
és fogazat fenntartásához, valamint hozzájárul a normál izomműködéshez,
• a magnézium segíti csökkenteni a fáradtságot, hozzájárul az idegrendszer és az
izomzat megfelelő működéséhez,
• a cink a fehérje-, zsír, és szénhidrátanyagcserében is szerepet játszik,
• a vas hozzájárul a szellemi működés
fenntartásához, az immunrendszer normál
működéséhez. Nagy szerepe van a normál
vörösvérsejt és hemoglobin-képződésben.

Aminosavak
A fehérjék építőköveit aminosavaknak
hívjuk, 11-et képes az emberi szervezet
önmaga is előállítani, a fennmaradó 9
aminosav pedig táplálkozás útján vagy
táplálék-kiegészítővel pótolható, hogy
fokozzák az atlétikai teljesítményt, regenerációt vagy javítsák a hangulatot. Ezek
az esszenciális aminosavak elengedhetetlenek az egészségesen működő szervezet számára, hiszen belőlük épül fel az
izomzat, a bőr, a haj, a körmök, az inak, a
kötőszövet.
Bio aktív life keverék
A speciális bioaktív life keverék zöldség- és gyümölcs-, valamint gyógynövénykivonatok egyedülálló keveréke,
amely antioxidánsokkal látja el szervezetünket, erősíti az immunrendszert és
fokozza a betegséggel vagy fertőzéssel
szembeni ellenálló képességet. Tartalmaz gyömbért, brokkoli port, spirulinát,
zöldteát, szőlőmag-, cékla-, tőzegáfonyaés gránátalma port is a sok más hatékony
összetevő mellett.

További információkért kérjük, érdeklődjenek a következő telefonszámon: +36 30 014 6325,
email címen: info@diamondfamily.hu, illetve látogassanak el honlapunkra, ahol részletes leírást találhatnak a termékeinkről: www.diamondfamily.hu.
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Novella

Kosztasz bácsi nyaralója
Ez még a Balaton békésebb idején történt. Vagy hatvan éve, mikor
még a gépek nem haraptak ki sétánynak, villáknak valót a nádasból. Igaz, a szárazon Rákosi pajtás
– Sztálin legjobb barátja - tanította
dühöngve a népet az új módira.

Z

síros kenyérnél nincs jobb a világon!
Pláne, ha az ember megszórja paprikával, igazi somogyi módra. Nyáron meg,
ha még kovászos uborkát is haraphat
hozzá az ember, a király sem kívánhatna
jobbat. Ha maradt a kenyérből és a kutya
sincs a közelben, hogy megegye, akkor
sincs gond. Az ember csak még jobban
megpaprikázza – már csak a színe miatt
– és mehet is a nádas mellé beetetni a
keszegeket. Persze darabonként kell belecsipegetni a vízbe, hogy mindenkinek
jusson kóstoló. Az biztos, hogy este már
családostól jönnek vacsorázni; csak győzze az ember kirángatni őket a partra.
Mindezt csak azért írom le, hogy ne
tartsák furcsának Kosztaszt, a hajóácsot.
A bácsi – szinte hihetetlen – olajjal ette
a zsíros kenyeret. De hát az ő vidékükön
az járta. Valami Szaloniki nevű városból
jött, ahol nagypapa szerint külföldiül beszélnek. A téeszelnök dicsérte is őt úton,
útfélen, hogy Kosztasz elvtárs nagyon
harcos elvtárs, de menekülnie kellett a
burzsujok bosszúja elől. Holott ez nem is
úgy volt.
Az igazat csak tavaly hallottam, mikor a keresztapám átjött pálinkát főzni a
nagypapához. Nekem csak az volt a dolgom, hogy időnként kinézzek az utcára a
fináncokat lesni, hogy nem tűnnek-e fel a
keresztnél a pálinkaszagra. A két felnőtt
vigyázta az üstöt a nyárikonyhában; beszélgettek és kóstolgatták az új termést.
Közben mellettük kitartóan csepegett a
víztiszta ital a rézcsőből. Akkor mesélte
keresztapám, hogy tavaly a Nagyárokról jövet befordult a Máriai kocsmába
egy stampedlire, s ott találta Kosztaszt.

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
Akkor már a görög kapatosan ült a rexasztalon, és onnan magyarázta a vidám
társaságnak, hogy esze ágában se volt,
hogy mártír legyen Lenin vörös csillagos
oltárán. Ő egyszerűen csak megpucolt
az öreg, randaszájú feleségétől.
Leipziger bácsi, a csapos intette is,
hogy csak otthon meséljen ilyeneket, és
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akkor is csak ha egymagában van; mert
könnyen megütheti a bokáját. – És tényleg! – Rövidre rá, Mikulás napján eltűnt a
görög, s csak a húsvéti nyúljáráskor került elő. – Sokáig húzta még a lábát.
– Mégis igaza lett a Leipziger csaposnak. Tényleg megüthette a bokáját valahol.

Novella

Nagypapa néha elengedett Kosztasz

bácsihoz, a csónakkészítőhöz egy kicsit
nyaralni, ahová urak módján, gőzösön
utaztam. Alig félórai száguldás után,
már meg is érkeztem Keresztúrra. A személyvonat éppen kétszer olyan gyorsan
vágtatott, mintha gyalog mentem volna
odáig.
Szép háromlépcsős vagonok voltak,
ugyanannyi osztállyal. Persze én előkelően a harmadikba szálltam. Sárga, öreg
fapadjai voltak a vagonnak, rá is lehetett
ülni, ha volt hely. De én csak álltam a nyitott ablaknál, és időnként előrenéztem,
mint ahogy a masiniszták szoktak. Csak
úgy lobogott a hajam a sebességtől. De
hamar abbahagytam, mert alig láttam a
koromtól. Egy idő után még a szemüvegesek is visszahúzták a fejüket.
*

K

osztasz bácsinál egy darabig jól
éreztem magam, mert nem kellett répát
egyelni. Pedig a nagypapa azt mondogatta, hogy az direkt játék a gyereknek,
mert még hajolgatnia sem kell neki.
Egyébként az egyelés úgy megy, hogy
az ember letépi a legalsó leveleket, és
időnként halomba hordja. Délután meg
felrakjuk a szekérre. Jó az, takarmánynak. Ahogy a bácsinál elteltek az első
vidám napok, már egyre jobban hazakívánkoztam; sőt, még a munkát se bántam volna, mert már nagyon hiányzott a
kutya és a kandúr.
Igaz, itt a vízen csónakázhattam napestig, mert Kosztasz bácsi mólójánál
mindig ringott néhány a karóhoz láncolva. Időnként bérbe adta őket, s ilyenkor
segítettem neki a hajók kiadásánál. Ő
nem ért rá, mert a fészerben rendelésre készítette a speciális vízjárműveket.
Nem véletlen! Balaton-szerte ő volt a
leghíresebb mester. Szerették a kuncsaftok, mert mindig tréfálkozott velük.
Tavaly engem is megviccelt. Igaz, akkor
még kicsi voltam, és mindent elhittem.
Az úgy volt, hogy egy délután szólt nekem, hogy hozzak neki egy pakli nikotex
munkást, meg egy dózni gyufát.
– Ugorj át ide szembe Szigligetre
– mondta –, viheted azt a sárga kílbótot, avval hamarabb megjárod, mint az
egypados bocival. – A boci, az egy egypár evezős, kerek csónak; avval szoktuk
nagymosás után beljebb vinni a tóba a

tisztaruhát öblögetni. – Próbálnák meg
most…
Ennek nagyon megörültem, mert tényleg, innen átellenben, csak egy köpésnyire látszott Szigliget. Később, mikor lelkesen rohanva hoztam a két villakulcsot az
evezőkkel, akkor meg azt mondta, hogy
már mégsem kell neki, mer´ már sötétedik. Menjek csak ide a trafikba a bagóért,
az is elég lesz mára; holott a szigligeti dohány az igazi.
Időnként Kosztasz bácsi iszapot talicskázott az almáskertbe, ilyenkor én pár
apróhalat fogtam neki, hogy éjjel rablóhalra mehessen. Tényleg így mondta. Én
még tavaly úgy képzeltem el a rablóhalat, hogy a nádas szélén leselkedik fekete szemálarccal, és a gyanútlan halnak
elveszi az utolsó pikkelyét is. Ma már tudom, hogy nem rabolja ki, hanem csak
megeszi az illetőt. Legutóbb sokáig vártam rá, és nagyon örültem, mikor végre
megjött, mert a halaim a vödörben már a
fehér hasukat mutatták az ég felé. Éppen
az utolsó iszapszállítmányt teregette szét
fák alá.
– Mért nem láttam még soha vizibujárt,
Kosztasz bácsi? Tetszik tudni, akinek a
képét a múltkor kivágtam a kalendáriumból? – kérdeztem, miközben ő éppen
lepisilte az utolsó piócát is a lábáról.
– Azé’ mer’ még tizennyolcban megették őket, az utolsó vöcsökkel együtt.
Kifogytak, vagy talán más vidékre költöztek, mint ahogy a dolmányos varjak. Azok is átmentek Keszthelyre, meg
Vonyarcra. Még ma is tele van velük ott
a határ. A gödény is szegény már örökre
kihalt. Csak egy él még kitömve Keszthelyen, a Balaton Múzeumban – mondta, és
még hozzátette, hogy hiába is beszélek
mellé, este nem mehetek a vízre fenekezni, mert megesznek a szúnyogok; majd
talán jövőre.
*

M

ég nem meséltem a legjobbat,
amit a Balatonon szerettem. A teknőversenyt. Abban verhetetlen bajnok voltam, Berénytől Fonyódig. A titka az volt,
hogy én gyúróteknővel indultam, míg
a többiek mosótekenővel álltak, illetve
ültek a starthoz. Különben nem is titok.
Ezt tudták a versenyzők is, csak nem sikerült mindig a kezdésnél beülni, mert az
nagyon kicsi ingatag valami volt, s mindig felborult. A közönség meg röhögött
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azon, aki ezt megpróbálta.
Aki tudja mi a különbség a kettő teknőfajta között, már maga is megválaszolhatja, hogy mér´ lettem mindig én
az első. Azért elmondom: a mosó, az egy
mélymerülésű, négyszögletes otromba
tákolmány, míg az én kecses gyúróm, az
egytörzsből kivájt, karcsú, áramvonalas
gyorshajó volt. Persze azok a versenyzők,
akik többet nyomtak húsz kilónál, már
eleve elsüllyedtek, ha beleültek a gyúróteknőbe. De az enyém úgy száguldozott
a vízen, ahogy akart.
Cigány teknővájómesterek árulták, s
vette a nép, mint a cukrot. Ha mást nem
is. Itt nem vitték foltozni a lukas fazekakat, mint nagypapánál, mert itt előkelő,
gazdag népség lakik. Az ilyesmit egyszerűen eldobják
Visszatérve a versenyre. Alig ültem
óvatosan a hajómba, lapát gyanánt belekaptam mancsommal a vízbe, aztán hajrá! A következő pillanatban rögtön tele
lett a szám iszappal, mert belefordultam
a teknőmmel. De csak az első időben.
Később már sose fordult elő velem; hanem rögvest a start után, pár pillanat,
s már a nádas széléről néztem vissza a
partra. Alig láttam a zsebkendőt lobogtató ujjongó tömeget.
Még elárulok valami hasznosat, azoknak, akiknek nincs pénzük, de nálunk
akarnak nyaralni!
Egyszerűen minden nap szednek egy
marék piócát. Az sem baj, ha nem kövérek. Ugyanis a Csatorna utcában, az egészet beváltja Stankowsky úr, a patikus. Az
rögtön pénzt ad érte. De előtte azért számolják meg, és nézzék meg őket maguk
is, mert döglöttért nem ad az öreg egy
fillért sem. A többi lehet dagadt vagy
sovány, egyre megy. Egyszerű tiszta üzlet, nem igaz? Én felhagytam vele, mert
az egész készletem, amit egy dunsztosüvegben tartottam, eltűnt. Tavaly még
azt írtam volna – mert akkor még kicsi
voltam és gyanakvó –, hogy a szomszédban lakó Babócsai ügyvéd úrhoz juthattak a piócáim, mert feltűnően sokat költekezett. Csoda, hogy nem figyeltek fel
rá mások is. Ugyanis fütyülős cukrokat
osztogatott a nyaraló vendéggyerekeknek, de engem mindig kihagyott.
De ma már tudom, hogy talán a csónakból lökhettem bele a vízbe véletlenül. És szegények talán még ma is az
üvegkoporsóban hajókáznak valahol a
Máriai öbölben.
Kisslaki László

Ajánló
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Életmód

Három alga együttes ereje:

AlgaVit – Táplál, tisztít és véd! (III. rész.)
A spirulina, a chlorella és a haematococcus algákkal töltött
AlgaVit kapszulái koncentrált formában tartalmazzák a
szervezet számára elengedhetetlenül fontos tápanyagokat. Ez a magas fehérjetartalmú, könnyen emészthető táplálék-kiegészítő nagyban hozzájárulhat az immunrendszer
erősítéséhez, segítheti szervezetünket az optimális cukorés koleszterinszint megőrzésében, jótékony hatással lehet
az emésztésre és az anyagcsere működésére. De milyen algákról van szó? Mik ezek, mit tudnak? Sorozatunk befejező
részében a Haematococcus alga következik.

A Haematococcus Pluvialis alga

A Haematococcus Pluvialis egy a Haematococcaceae családjába tartozó édesvízi Clorophyta faj. A klorofiták, vagy más néven
valódi zöldmoszatok igen változatos alakú és felépítésű növényi
moszatok. Találunk köztük magányosan vagy épp sejttársulásokban élő egysejtűeket, de többsejtűeket is egyaránt. A zöldmoszatok törzsébe mintegy 11 000 faj tartozik. Fosszilis (kövületes)
maradványaikat már a kambriumkori rétegekből is kimutatták,
vagyis már jócskán 500 millió évvel ezelőtt is éltek.
Maga a Haematococcus Pluvialis jól ismert a magas
astaxanthin tartalmáról, amely az egyik legnépszerűbb antioxidáns a tudatos és/vagy egészséges életmódot követők, s ez által
az étrend-kiegészítők piacán.

Mi az astaxanthin pontosan?

A természetes astaxanthin, egy vörös színű karotinoid, amely
először a tudományos kutatások során kapta a „antioxidánsok
királya” melléknevet, miután megállapítást nyert, hogy 6000szer erősebb a C-vitaminnál, 800-szor erősebb a koenzim
Q10-nél és százszor erősebb az E-vitaminnál.
Az astaxanthin egy kiváló antioxidáns, ami számos oldalról támogatja a szervezet hatékonyabb, egészségesebb működését.
Többek között javítja az állóképességet, segíti az izomműködést, és az immunrendszerre is jótékonyan hat. Erős gyulladáscsökkentő, ezen kívül a stressz negatív hatásaira, vagy a mentális
és testi fáradtság problémáira is megoldást nyújthat.
A Haematococcus pluvialis esetében az alga spórás sejtjeinek
karotinoid tartalmának fő komponense az astaxanthin, amely a
festékanyagainak mintegy 95%-át teszi ki. Ez az organizmus a
legnagyobb mennyiségben termeli az astaxanthint a természetben.
Az astaxanthin védőfunkcóinak köszönhetően, mélyalvás állapotában az algák akár több mint 40 évig is kibírják táplálék és víz
nélkül, így a nyári hőséget vagy a téli, jeges hideget is átvészelik.
Csak akkor ébrednek újra és nyerik vissza eredeti zöld és aktív
állapotukat, amikor az életkörülmények ismét megfelelőek lesznek, azaz elég táplálék és víz áll rendelkezésükre és a természeti
körülmények már nem szélsőségesek. Az astaxanthin történetét
tekintve Girod-Chatrans, francia tudós már 1797-ben megvizs-
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További információt az AlgaVit étrend-kiegészítőről
a www.vitalvar.hu oldalon talál, ahol meg
is vásárolhatja a terméket!
gálta a zöld algák családjához tartozó algát, amely erős napsugárzás vagy tápanyaghiány esetén nyugalmi állapotba kerül, és vérvörösre pigmentálódik. Tisher angol biokémikus pedig később
azonosította a vörös szín fő okát, az astaxanthin karotionidot, ami
a sárgarépa színanyagához hasonlatos.

Próbálja ki az AlgaVitet!
Kinek ajánljuk?
• sportolóknak és fizikai munkát végzőknek
• stresszes életmód esetén
• intenzív szellemi munkát végzőknek
• gyakori fáradtságérzet esetén
• fogyókúra, diéta során
• az immunrendszer erősítésére
• szem- és bőrproblémákkal küzdőknek

Melyek az AlgaVit jótékony hatásai?
• segíthet legyőzni a fáradtságot
• segítheti a szervezet méregtelenítési folyamatait
• serkentheti az anyagcserét és az emésztőrendszer működését
• előnyösen befolyásolhatja a cukor- és koleszterinszint alakulását
• az éhségérzet csökkentésével támogathatja a fogyókúrát, diétát.

Tel: 06-1 238 0742
1136 Budapest, Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu • www.vitalvar.hu

Egészség

D- vitamin, a zsírban oldódó vitamin
- új köntösben!
Egy átfogó D3- vitaminszint felmérés alapján biztosan kijelenthetjük, hogy a magyar lakosság 95%-a az őszitéli időszakban D3-vitamin hiányossá válik. Sok tévhit kering a D3-vitaminnal kapcsolatban. Szükséges-e
folyamatosan pótolni, milyen adagra van szükségünk? Túl lehet-e adagolni?

Mi a szerepe D3- vitaminnak?

A D-vitamint zsírban oldódó vitamin csoport tagjaként ismertük
meg, de ma már (A-, D-, E-, K-vitamin csoport) gyakran emlegetik
a szteroid hormonok családtagjaként. A bőrben képződik napfény
hatására, aktív formája a D3-vitamin a májban, vesében keletkezik
és nincs olyan életfunkciónk melyben ne játszana szerepet.
Legismertebb szerepe a gyermekkori csontfejlődési zavar, az
angolkór (rachitis) megelőzésében továbbá az egészséges fogazat kifejlődésében megtartásában van.
Későbbi életkorban a fő alkalmazási területe a csontritkulás
megelőzése és kezelése.
A D3- vitamin szabályozza a kalcium, foszfát anyagcserét,
továbbá szabályozza a sejtek növekedését és differenciálódását, serkenti az inzulin, mellékvese velő hormonok képződését.
Szabályozza az agyalapi mirigyben a hormonok termelődését,
gátolja a pajzsmirigy működését. Hatással van a vérnyomás szabályozásra és a simaizom és szívizomsejtekre is. Támogatja az
idegsejtek, májsejtek regenerációját, serkenti a spermium képződést, védi a méhizmot, a méhnyálkahártyát a túlburjánzástól.
Most ezekben az őszi-téli hónapokban az immunrendszer működéséhez van nagy szükségünk rá. Nem csak támogatja a tüdő
működését, de védőhatással bír az influenzával és hasonló vírusfertőzésekkel szemben. A természetes immunválasz szabályozó
szerepe miatt biztonságosan alkalmazhatjuk a heveny légúti
fertőzésekben, ahogyan autoimmun betegségekben és a daganatelleni kezelés kiegészítéseként. Hiánya bizonyítottan növeli az
emlő és vastagbélrák kockázatát.

Milyen adagra van szükség télen?

Felnőttek napi D3-vitamin szükséglete:1500-2000 NE, túlsúlyosnak dupla adagra van szüksége. A napi szükséglet töredékét
tudjuk fedezni táplálkozással, ezért kell pótlásáról gondoskodni.
A nehézfémek (ólom, kadmium), és bizonyos gyógyszerek, a dohányzás, alkoholfogyasztás megnövelik a D3-vitamin szükségletet. Vérszintje mérhető. A legalább 75 nmol/l érték megfelelő
ellátottságra utal és a vérben a mellékpajzsmirigy parathormon
szintje tükrözi azt, hogy a D3-vitamin kellően tud-e hasznosulni
a szervezetben. Fontos tudni, hogy a D3-vitamint csak ipari balesettel lehet túladagolni. A biztonsággal bevihető egyszeri adagot 50 000 NE-ben határozták meg.

Mi az a két titkos dolog, ami nélkül a D3-vitamin
nem tudja kifejteni áldásos hatását?

Az egyik titok a K2-vitamin, mely a csontszövetben aktiválja az
oszteokalcinnak nevezett anyag képződését. Az oszteokalcin teszi
lehetővé a kalcium beépülését a csontokba, ez utóbbi képződéséhez viszont D3-vitamin szükséges. A daganatos sejtek elleni küz-
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delemben mind a D3-vitamin, mind a K2-vitamin nagyon hasznos.
A kedvező hatás a daganatos sejtek autofágia által történő elpusztulásában nyilvánul meg. A másik titok a D3-vitamin hatásához a
megfelelő mennyiségű magnézium jelenléte a szervezetben. Jellemzően ezen a területen is óriási hiányosságok mutatkoznak. Ráadásul a magnézium rendkívül nehezen jut be a sejtek belsejébe,
oda, ahol ezt az enzimek, hormonok aktív működése megkövetelné. Az ördögi kör tehát könnyen kialakul, D3-vitaminhiány, K2-vitaminhiány, magnéziumhiány, elmaradt D3-vitamin hatás, inaktív
hormonok, enzimek és ennek következtében krónikus betegségek
garmadája.
A D3-vitamin pótlása tehát a civilizációs betegségek megelőzése
szempontjából fontos. Ősztől tavaszig pedig az egyik hatékony természetes fegyvere az immunrendszernek a légúti vírusfertőzések
leküzdésében. Gondoskodjon a napi megfelelő adag beviteléről!
Látogasson el a www.vitalitasbolt.hu weboldalra és vásárolja
meg most a Béky K2-D3 liposzómás vitamin étrend-kiegészítőt!
Összeállította: Dr. József Erika háziorvos
és Császi András természetgyógyász

www.vitalitasbolt.hu
Tel: 06 30 927 7089

Életmód

Az 5 legismertebb gluténmentes liszt:
kalauz kezdőknek
A gluténmentes liszt tökéletesen helyettesíti a hagyományos liszteket és számos étel, köztük kenyér,
desszert és tészta közös összetevője. Ha rajongsz a
szószokért és levesekért, bátran használhatod sűrítőként a gluténmentes liszteket.

A TENERÉ - Bio és Csomagolásmentes Élelmiszerboltban, illetve
a TENERÉ webáruházban rengeteg féle diétás liszt és lisztkeverék közül válogathatsz kedvedre, a sütemény alapoktól kezdve, a pizza lisztkeveréken keresztül, egészen a friss és roppanós kérgű kenyér lisztig.
Sőt, mi több, ha a csomagolásmentes alternatívákat részesíted előnyben, akkor csak a tároló üvegeidet hozd magaddal és mi megtöltjünk
Neked a kívánt mennyiséggel!

A hajdinaliszt a középkor óta ismert

A hajdina a középkor során került Európába Ázsiából és azóta ismert étkezési növény. Habár növénytanilag a keserűfűfélék családjába tartozik, a megőrölt magjaiból jó búzalisztpótló készíthető.
Miért szeretjük a hajdinalisztet?
A hajdina gazdag a különféle B-vitaminokban, és ásványi anyagokban: vas, folsav, magnézium, cink, mangán és élelmi rost. A
gluténmentes hajdinalisztben szintén magas az antioxidánsok aránya, különösen a rutin, amelynek gyulladáscsökkentő tulajdonságai
vannak. Az egyik legfőbb előnye, hogy mivel nem gabonanövény, így
teljesen gluténmentes. Sajátságos, gazdag ízvilággal bír, egyaránt alkalmas sűrítésre és élesztős kenyér sütésére.

A lenmagliszt régóta velünk lehetne

A lenmagliszt viszonylag új keletű lisztkészítmény, holott a lent, és
a lenmagból préselt olajat évezredek óta ismerik és használják. A lenmaglisztet a konyhában és az élelmiszeriparban egyaránt használják,
különböző módokon lehet főzni vagy sütni vele. Enyhén diós ízének
köszönhetően édes és sós ételek elkészítésére egyaránt alkalmas, kiváló ételsűrítő.
Miért szeretjük a lenmaglisztet?
A lenmagliszt természeténél fogva gluténmentes, vegán, alacsony
szénhidráttartalmú, magas fehérjetartalmú és magas rosttartalmú.
Magas rosttartalma miatt a lenmagliszt folyadék hatására hamar
megduzzad. Sütésnél tojáshelyettesítőként funkcionál: 1 evőkanál
lenmagliszt 3 ek vízzel elkeverve 1 tojással ér fel.

A (földi)mandulaliszt új kedvenc

A földimandulaliszt, vagy röviden mandulaliszt az egyik leggyakoribb gabonahelyettesítő, gluténmentes liszt. Őrölt, kifehérített mandulából készül, ami azt jelenti, hogy a bőrét az őrlés előtt eltávolítják.
A (földi)mandulalisztet általában pékárukban használják, és szemcseméret nélküli alternatívája lehet a zsemlemorzsának.
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Miért szeretjük a földimandulalisztet?
A mandulaliszt sok ásványi anyagot tartalmaz, köztük vasat, magnéziumot, kalciumot, káliumot, rezet és mangánt. Emellett kiváló forrása
az E-vitaminnak és a telítetlen zsírsavaknak. Zsírtartalma azonban 640re növeli kalóriatartalmát csészénként, ami 200 kalóriával több, mint a
búzaliszté, ezért érdemes odafigyelni a felhasznált mennyiségre!

A kókuszliszt hamar meghódította a piacot

A kókuszliszt szárított kókuszhúsból készül, és enyhén kókusz ízű.
Könnyű állaga miatt hasonlóan használható, mint a szokásos búzaliszt, és jó kenyér és desszert sütéséhez. Vegyük azonban figyelembe,
hogy a kókuszliszt sokkal több vizet szív fel, mint a gabonalisztek vagy
a mandulaliszt!
Miért szeretjük a kókuszlisztet?
A kókuszlisztben magas a telített zsírok közül a laurinsav aránya. Ez
a közepes láncú triglicerid energiát adhat a testünknek, és segíthet a
„rossz” koleszterinszint csökkentésében. Ezen túl pedig a kókuszliszt
rosttartalma kifejezetten hasznos az emésztőrendszer számára.

A rizsliszt Ázsiából származik

A (barna) rizsliszt teljes kiőrlésű lisztnek számít, diós ízű. Remekül
használható sütéshez, szószok sűrítésére vagy panírozott ételek, például hal és csirke elkészítésére. A barna rizslisztet gyakran használják
tészta készítéséhez, és jól kombinálható más gluténmentes lisztekkel.
Miért szeretjük a rizslisztet?
A rizsliszt jól ismert a magas fehérje- és rosttartalmáról, és mindkettő segíthet a vércukorszint és a testtömeg csökkentésében. Gazdag
vasban, B-vitaminokban, magnéziumban és mangánban, valamint
lignánoknak nevezett növényi vegyületekben is. A kutatások szerint a
lignánok segíthetnek a szívbetegségek kockázatát csökkenteni.

1033 Budapest,
Reményi Ede utca 1.
+36-20/4053363

www.tenereabolt.hu

Ajánló
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Életmód

Ételérzékeny vagy ételallergiás a gyerekem?
Manapság egyre több szülőben
merül fel a gyanú, hogy csecsemőjénél/gyerekénél az ekcémát,
kiütéseket, hasi panaszokat ételérzékenység vagy ételallergia okozza.
Mielőtt bárki diétába kezdene, mindenképpen keressen fel egy gyermek
gasztroenterológust, allergológust,
aki a tünetek és a vizsgálatok eredményének ismeretében el tudja dönteni, hogy ténylegesen allergén okozza-e a panaszokat vagy teljesen más
áll a háttérben, és amennyiben igazolódik a szülő gyanúja, azaz valóban
étel a tünetek okozója, akkor melyik
allergén(ek) felelős(ek) a tünetekért,
valamint ételallergiáról vagy ételérzékenységről beszélünk-e a gyermek
esetében.
A kettő nem ugyanaz.

Mi a különbség az ételallergia
és az ételérzékenység között?

Legegyszerűbben talán úgy lehet megfogalmazni a kettő között a különbséget,
hogy míg ételallergia esetén az allergént
tartalmazó ételből már kevés elfogyasztása is jelentős allergiás reakciót válthat ki,
addig ételérzékenység vagy -intolerancia
esetén kis mennyiség bevitele még nem
feltétlenül okoz panaszt vagy később,
esetleg csak másnap jelennek meg a tünetek. Ételallergia esetén az immunrendszer kóros túlérzékenységi reakciója áll a háttérben. Az elfogyasztott ételt
az immunrendszer veszélyesnek ítéli meg
és ellenanyagokat (IgE) kezd el termelni,
sok esetben egyetlen falat is arc- és torokduzzanatot, kiütést okozhat.
Ételintolerancia esetén általában a
bélrendszer felszívódási zavara felelős
a tünetekért. Csecsemő és kisgyermekkorban azonban a bélrendszer mellett
immunrendszeri ok is lehet a panaszok
hátterében. Az életkor előrehaladtával
éppen ezért a tünetek náluk változhatnak, egyes tünetek eltűnhetnek, helyettük újak jelenhetnek meg. Az ételintole-

rancia fajtái közül az egyik legismertebb
a laktózintolerancia, amelyet még mindig
nagyon sokan kevernek a tejfehérje-érzékenységgel. Egy tejfehérje-érzékeny vagy
tejfehérje-allergiás semmilyen tejet, tejszármazékot tartalmazó ételt nem ehet,
míg egy laktózintoleráns laktózmentes
tejtermékeket fogyaszthat. A tejfehérje
allergián kívül az ételallergiás reakciók
gyakori kiváltója még a tojás, mogyoró, földimogyoró, valamint a halak/rákfélék. A leggyakoribb tünetek ebben
az esetben a bőrtünetek, az emésztési
zavarok, légzőszervi problémák, de életet veszélyeztető állapot is kialakulhat. A
laktóz- és a tejfehérje-intolerancián kívül
gyakori érzékenység még a tojásérzékenység, a cöliákia (lisztérzékenység), a nem
cöliákiás gluténérzékenység, a búzaallergia, a fruktózérzékenység, a hisztamin-intolerancia és a kukorica-érzékenység. Az
ételintolerancia tünetei széles skálán mozognak. Jelentkezhet puffadás, hasmenés
vagy székrekedés, ekcéma, kiütés, fejfájás,
fáradtság, rossz közérzet, IBS, ízületi fájdalom, súlygyarapodás, felső légúti tünetek,
gyerekeknél idegrendszeri zavarok. A tünetek sokfélesége is indokolja, hogy gyanú
esetén kérjenek kivizsgálást szakorvostól.

Nagyon sokat segíthet az étkezési és
tüneti napló vezetése. Segíthet eldönteni, hogy okoz-e gondot valamilyen
keresztallergén, jelent-e problémát a
nyomokban allergént tartalmazó étel. A
tej mellett jelentkezhet például tojásérzékenység, de okozhat tüneteket a szója,
citrusfélék, marha, hüvelyesek is.

Hogyan tovább,
ha igazolódott a gyanú?

vegabonshop.hu

Ami a legfontosabb, hogy senki ne keseredjen el, még akkor sem, ha esetleg
több allergénre is érzékeny a gyermek.
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Miben segít a vegabonshop.hu
webshop?

A vegabonshop.hu webáruházban
minden termék tej- és tojásmentes,
számos termék glutén-, szója-, mogyorómentes, hozzáadott cukortól
mentes, de gondoltunk az inzulinérzékenységgel, 2-es típusú cukorbetegséggel küzdőkre is. Allergénszűrő funkció segíti az ételérzékenységgel élőket.
Akár több tulajdonságra is lehet szűrni
egyszerre, így például egy tejérzékeny
inzulinrezisztens is könnyedén megtalálja az általa fogyasztható termékeket. Ez
nagyban meggyorsítja a vásárlást.
Nálunk mindent megtalál, amik egy
ételérzékeny/ételallergiás gyerek
étkezését könnyebbé,
változatosabbá tehetik!

Fűben-fában

Az ősz csodái
Ősszel terem az alma, a szőlő, a körte, a birs és még
éppen hogy találunk szilvát a fákon. Érkezik a paprika, a cukkini, a karfiol, a padlizsán, a burgonya,
a cékla, a póré-, a vörös és az újhagyma, a fejes-, a
római és a jégsaláta. A kukorica, paradicsom és az
uborka pedig búcsúznak októberben.
Ugye milyen színes is ez az évszak?

Különleges receptet hoztunk
Egy erjesztett savanyúságot, amely mindössze tíz perc előkészítést igényel.
Kicsit mesélünk az erjesztés előnyeiről:
Ősi eljárás, már az ókorban is alkalmazták, élelmiszer-megőrzési technikaként használjuk.
A fermentáció (más néven erjesztés) egy olyan kémiai folyamatot jelöl, amelyben valamilyen szerves anyagot enzim hatásának kitéve lebontunk. Ez történhet baktériumok, penészek vagy
élesztőgombák segítségével. A mikrobák az általuk előállított,
vagy a táplálékban már meglévő fermentumok (enzimek) segítségével viszik végbe az erjedést. A mikroorganizmusok ugyanis
úgy termelnek energiát élettevékenységükhöz, hogy lebontják a
szénhidrátokat. A leggyakoribb erjedések az alkoholos, tejsavas,
ecetes, vajsavas és az acetonos. Erjedéssel állíthatunk elő tejfölt,
kefirt, joghurtot, vagy például bort, sört, sőt, antibiotikumokat is
(például a penicillint). A fermentáció során keletkezett végtermék
tehát ehető, sőt, kimondottan tápláló, és rendkívül egészséges is,
hiszen jótékony hatással van a bélműködésre, a tápanyagok felszívódására.
A fermentált élelmiszerek rendszeres fogyasztásukkal gátolják a
belekben a nem kívánatos mikrobák növekedését, mintegy pajzsként védik a beleket, erősítik az
immunrendszert.
Az otthonunkban is bátran kipróbálhatjuk, az eljárás egyáltalán
nem bonyolult, sőt!
A Vegital háztartási fermentáló készüléke nagyban megkönnyíti
a munkánkat, az egész folyamatot
rábízhatjuk, miközben még hűti is
az készülő fermentátumokat.
További információk, receptek, alapanyagok: www.vegital.hu

Szilvabúcsúztató recept – SZILVASAVANYÚSÁG
A szilva egy olyan fantasztikus gyümölcs, aminek nemcsak az
édes, de a savanyú, fűszeres aromák is jól állnak. Egy finom, ropogós erjesztett ételt készítettünk belőle. Bármilyen főfogás mellé
ízletes, ami egy kis savanyúságot kíván.

22

Hozzávalók:
• 350 g szilva (mag nélküli súly)
• 5 gerezd fokhagyma
• 1 közepes lilahagyma
• 1 kiskanál mustármag
• 1 kiskanál só
• 1 adagolókanál zöldségek és gyümölcsök fermentáló starter
keveréke
• víz amennyi ellepi a gyümölcsöt
Elkészítés:
A savanyúsághoz legmegfelelőbb gyümölcs,
ami már érett,
de még roppanós. A szilvákat
megtisztítjuk és
kimagozzuk. A lila
hagymát vékony
szeletekre vágjuk.
A zöldségeket és gyümölcsöket egymásra rétegezzük a fermentáló tartályába, majd felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje őket.
A baktériumkultúrát feloldjuk kb. fél dl vízben és jól elkeverjük.
Hozzáadjuk a gyümölcshöz.
Elindítjuk a Kimchi programot, 24 órát állítunk be, és a Cooling
funkciót is benyomjuk.
Tipp: A savanyúság fűszerezését egyéni ízlés szerint változtathatjuk. Adhatunk hozzá színes borsot, rozmaringot, illetve
ecetet is.
Receptjeink megtalálhatóak
a www.tejmentesreceptek.hu oldalon.
További tippek, alapanyagok és készülékválaszték
a www.vegital.hu oldalon!
Telefonszám: + 36 70 777 9220
facebook.com/vegital.tejmentesital

Ayurvéda

5 ayurvedikus immunerősítő gyógynövény
Az Ayurveda gyógyászat szerint a testszövetek lényegi minősége, az ún. ojas (életerő, vitalitás) felelős
az emberek általános egészségi állapotáért, jólétéért, intelligenciájáért, szervezetük védekezőképességéért, valamint gondolkodási folyamataikért. Az
immunrendszer - szanszkritül vyadhikshamatva,
másnéven bala vagy ojas – ayurvedikus elképzelése szerint a szervezet ellenálló képessége nemcsak
a betegségek megelőzése, hanem a betegségekből
való gyors gyógyulás szempontjából is lényeges.
Az Indiai Gyógyszerkönyv és az ayurvedikus szövegek leírják az
olyan életerőt fokozó gyógynövények használatát, melyek különösen hasznosak lehetnek az általános védekezőképesség javításában.

Az 5 legelterjedtebb immunerősítő gyógynövény
Ashwagandha (Withania somnifera), indiai ginzeng
Az ashwagandhát hagyományosan az energiaszint növelésére,
a stressz csökkentésére, immunrendszer-erősítésre alkalmazzák.
A legújabb vizsgálatok kimutatták hatékonyságát a szorongás, a
fáradtságérzet redukálásában, az izomerő javításában krónikus
betegségben szenvedő betegeknél. A gyógynövény rendszeres
használata javítja a memóriát és csökkentheti a koleszterinszintet,
segíthet optimalizálni a cukorszintet. Az ashwagandha erős gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik.
Mulethi (Glycyrrhiza glabra), édesgyökér
Az édesgyökér kiváló házi gyógymód lehet például köhögés és
megfázás ellen. Az Ayurvéda szerint a mulethi minőségét tekintve
édes ízű, nyálkás és nehéz, ezért hatékony az ún. vata-dosha zavar
okozta rendellenességek kezelésében. Az édesgyökérben található glicirrizin (egy szaponin vegyület) antimikrobiális hatásáról
ismert. Az édesgyökeret porított formában, mézzel és tisztított
vajjal (ghee) javasolják fogyasztani a védekezőképesség javítása
érdekében. Természetes revitalizáló és öregedésgátló szer, pozitív
hatással lehet az agyműködésre.
Amla (Emblica officinalis), indiai egres
Talán az egyik leggazdagabb természetes C-vitamin forrás, és
tökéletes az általános erőnlét fokozásához. Az amla hűsítő jellegű,
és segíthet eltávolítani a felesleges testhőt, ezért gyakran ajánlják
pitta-dosha zavar esetén. Segíthet gyomor-bélrendszeri betegségekben is. Az amla serkentheti a vörösvértestek regenerálódását
és javítja a szervezet hemoglobin tartalmát. Gyulladáscsökkentő.
Az amlát gyakran por alakjában használják, de kapszula vagy folyékony kivonatok formájában is kapható. A Garuda Ayurveda
kínálatában például az amla kapszula, por, juice formában is elérhető. Tartalmazza még a Spirulina Plus kapszula, az Immun
Guard kapszula és a Vita Jam (Chyawanprash). Ez utóbbi jól ismert
ayurvedikus gyógykészítmény a mentális és fizikai fáradtság csökkentésére, az immunitás erősítésére.
Ginger (Zingiber officinalis), gyömbér
A gyömbér az Ayurveda szerint forró hatású, így segít szabályozni az egyensúlyukból kimozdult vatta és kapha dósákat. A
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gyömbér nagyon sokoldalú - lehet friss, porított vagy olajos formában, szárított/kandírozott gyümölcsként, vagy gyümölcslé/
tea formájában is fogyasztani. Az ízületi vagy izomfájdalmak enyhítésére szezámolajjal kevert gyömbérport érdemes szedni. Ezen
kívül köszvény, ödéma, ízületi gyulladás vagy más ízületi fájdalmak esetén is használják meleg borogatás részeként. A gyömbérben található antimikrobiális vegyületek segítenek a fertőzések
leküzdésében és az védekezőképesség fokozásában. A gyömbér
számos légúti betegség kezelésére is ajánlott.
Tulsi (Ocimum sanctum), bazsalikom
A tulsit antimikrobiális tulajdonságai miatt elsősorban légúti
fertőzések, például köhögés, megfázás, torokfájás, asztma esetén
használják. Természetes stimuláns hatású, energiával tölti fel a
szervezetünket, fokozza a vérkeringést, és bizonyítottan jótékony
hatású bőrbetegségekben és fekélyekben. A naponta kétszer fogyasztott friss bazsalikomlé segíthet az egészség javításában. Ha
néhány csepp gyömbért és mézet adunk hozzá, az tovább fokozza az immunerősítő hatást.
Éljünk bátran a természet nyújtotta segítséggel!
Magyar Ayurvéda Gyógyászati Alapítvány Garuda Trade Kft.
Aryan Természetgyógyász Oktató és Egészségnevelő Kp.
www.aryan.hu

www.garuda.hu www.ayurveda.hu
1136 Budapest, Tátra utca 24.
T.: 1-331-2316, 06-30-506-3474,
E-mail: garuda@garuda.hu Facebook: Garuda Ayurveda
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Életmód

Vitaminszedési tippek,
hogy ne csak átvészeld az őszt
Az évszakok változása sokunkra hatással van, ez alól az ősz
sem kivétel. Talán te is tapasztaltad, hogy levertebb, tompább vagy ilyenkor. Ez a cikk segítség lehet számodra, hogy
eredményesen leküzdd az őszi fáradtságot és támogasd
immunrendszered!
Sokan a vitaminokra eseti kezelésként tekintenek. Azt javasoljuk, kúraszerű vitaminszedés helyett az aktív és teljes élet, a
jobb életminőség elérése legyen a célod.
Nem mindegy, hogy milyen külső forrást választunk erre a feladatra. Fontos, hogy olyan készítményt válassz, amely a mindennapi életviteledbe beilleszthető. A vitamin piac túltelített,
ráadásul laikusként nehéz kiigazodni a készítmények hatóanyag- nak jelenthet problémát, de a többieknek sem árt minimalizálni a
bevitt fölösleges anyagokat.
tartalmán és azok valós hasznosulásán.
Nemcsak a tabletták, hanem maga a hatóanyag mennyisége
is különös odafigyelést igényel. Főként, ha szívbeteg vagy, esetÚj trend: a személyre szabott vitaminpótlás
leg pikkelysömörrel vagy gyomorfekéllyel küzdesz. Az A-vitamin
– mely szépíti a bőrt és segít fenntartani a látásod élességét –
például nem ajánlott pikkelysömör esetén, ugyanis az orvos által
felírt krémek is tartalmaznak A-vitamint.

Optimális hatóanyag összetétel – hogy ne csak
drága vizelet legyen a végeredmény

A multivitaminoknak általában nagyon hasonló az összetétele,
és sokszor a gyártók nem foglalkoznak azzal, hogy egy adott vitamin felszívódásához milyen kiegészítő anyag szükséges, vagy
milyen arányban lesz a leghatékonyabb ezek kombinációja.
A felesleges hatóanyagok így vizelet formájában távoznak a szervezetből. Innen a szkeptikusok által a vitaminok kapcsán emlegetett „drága vizelet” frázis.
A megfelelő adagok és hatóanyagok kombinálása sok kutatómunkát igényel, ezért érdemes olyan étrendkiegészítőt választanod, melynek gyártói ezt elvégzik helyetted.

Az USA-ban és Európa nyugati országaiban nem újdonság az
életvitelre szabott táplálékkiegészítők szedése. Az olyan vállalatok, mint a Care/of, vagy a Persona Nutrition személyre szabott
vitamin összeállításokat készítenek, amelyek a hagyományos
étrendkiegészítőknél célzottabb megoldást kínálnak.
Hazánkban az egyetlen ilyen termék a Myvital, mely optimális
Miért érdemes kipróbálni a Myvitalt?
összetételben tartalmaz nem csak vitaminokat és ásványi anya• A napi 2x1 kapszula nem terheli feleslegesen a szervezetet
gokat hanem makro- és mikrotápanyagokat is, támogatva a ma• A vitaminok mellett makro- és mikrotápanyagokat is tartalximális biohasznosulást.
maz, melyek számos betegség megelőzésében segítenek
A termékeket egy egészségügyi és életmóddal kapcsolatos
• Egy egészségügyi állapotfelmérést követően a havi adag melkérdéssor kitöltése után állítják össze. A kérdőív elsősorban az lett akár előfizetést is választhatsz
életkort, a testtömeg-indexet, a stressz-szintedet, a meglévő
• Személyre szabott vitaminodat orvosokból és dietetikusokból
vagy örökletes betegségeket méri, hogy minél komplexebb ké- álló szakértői csapat állítja össze
pet kaphassanak a szükséges hatóanyagokról.
• Terméked GMP minősítésű gyárban készül
A GMP minősítés szavatolja, hogy a termék hatóanyagainak
tisztasága, biztonságos alkalmazhatósága, a kész termék minőMire érdemes figyelni
sége, illetve a gyártási folyamatok maximális hazai és nemzetköaz étrendkiegészítő kiválasztásakor?
zi minőséget érnek el. A hazai étrendkiegészítők mindössze
A tabletták mennyisége
Egyes készítményekből napi több tablettát is el kell fogyaszta- 3%-a rendelkezik ezzel a minősítéssel!
Töltsd ki a tesztet és ismerd meg a saját Myvital kapszulád
nod ahhoz, hogy fedezd vitamin- és ásványi anyag szükségletedet. Ha nem multivitamint választasz, hanem magad állítod össze összetételét!
a hatóanyagokat, akkor nem tudsz megállni 5-6 tabletta alatt.
Ezzel rengeteg fölösleges vivőanyagot juttatsz a szervezewww.myvital.hu
tedbe, ami felhalmozódhat. Ez részben a vesekőre hajlamosak-
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Mert „az Élet él és élni akar”!

A globális éghajlatváltozás
problémáiról és következményeiről
a Földön - I. rész
„Uram, hálát adunk Neked a Földért, a természet minden apró, mégis csodálatos részletéért ugyanúgy, mint a hatalmas hegyekért és a mélységes
tengerekért. Kérlek, nyisd fel szemünk ezekre a minket körülvevő csodákra, adj szívünkbe őszinte hálát a levegőért, a vízért, a tápláló napfényért, a
növényekért, az állatokért, a Földért. Segíts nekünk Uram, hogy kilépjünk
kényelmünk bűvköréből, és őszintén belássuk, mit tehetnénk, hogy életmódunkkal támogassuk a természet kincseinek megmaradását, add, hogy
döntéseink valódi változást hozhassanak szokásainkba!
Ámen”

Európában 88 millió tonna élelmiszert dobunk ki évente.
Kedves Olvasó, úgy látszik, hogy a Föld
lakosságát nem nagyon érdekli se rövidebb, se hosszabb távon a jövője. Szinte
érzéketlenül és vakon éli életét a fogyasztói
társadalom az üvöltő, mindent elnyomó
média harsogásától körülvéve. Azt hirdeti,
hogy gond az élelmiszerellátás megszervezése, ezért génmódosított termékek sokaságát állítja elő, és eközben csak Európában 88 millió tonna élelmiszert dobunk
ki évente a szemétbe (2017). Ez fejenként
545kg/év Hollandiában, 175 kg/év Magyarországon, és 72 kg/év Szlovéniában, pedig
a világban sokan éheznek. S közben az európai kultúrát is megszűnéssel fenyegető
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migráns áradatot fogadunk be, most már
mindenki számára látható következményekkel, no-go területetekkel, a bűnözés
növekedésével, a megszokott közbiztonság
fokozatos felszámolása mellett! Valójában
az emberiségnek kevesebb mint 100 éve
van, de lehet, hogy csak 50 éve!
Az Allatra International Public
Movement azonban egy „jobb, élhetőbb
világ megteremtésén munkálkodik”. A
stratégiai tervezési és biztonsági osztály
zárt ülésének anyaga alapján a Föld klímaváltozásáról, a problémákról és a következményekről előadott témát járjuk most
körbe. Reményünk, hogy hatékony mód-
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A globális változások az egész Föld felületére kihatottak, érintették
az ökoszisztémákat a szárazföldön és a tengeren egyaránt
szerekkel fogunk találkozni e problémák
megoldására.
Fel kell figyelnünk a közelgő eseményekre, mert az elmúlt évtizedekben a nagy
mennyiségű külső (exogén) és a belső (endogén) energia felszabadulása a geofizikai
paraméterek zavaró változásai a légkörben,
a litoszszférában, a hidroszférában is megjelentek. A Föld természeti katasztrófáinak
időszakos megerősödése, gyakoriságának,
és mértékének növekedése számos szélsőséges eseményt hozott.
Csak nézzünk rá azokra a jól ismert, vagy
kevéssé ismert tényekre, melyet az utóbbi időszakban megtapasztaltunk, vagy a
témával foglakozó tudósaink megtapasztaltak: a tektonikus lemezek mozgásának
felgyorsulása, a folyamatok aktivitásának
növekedése, beleértve a szeizmikus, vulkáni
és naptevékenységet is. A Föld tengelyének
eltolódása, pálya paramétereinek változása,
ide értve a mágneses mezőjének és mágneses pólusainak megváltozását is. Egyidejűleg emelkedik a felszíni hőmérséklet, olvad
a permafrost, csökken a terület és a jégtakaró tömege a szárazföldön és a sarki tengereken, emelkedik a tengerek és az óceánok
szintje. Felerősödtek az aszályok, árvizek,
tájfunok, és még sok más természeti katasztrófa. Ez a globális klímaváltozás már
a Föld minden kontinensén befolyásolja az
emberek egészségét, életkörülményeit és
megélhetését. A globális kataklizmák dina-

mikájának megfigyelt növekedéséből arra
következtethetünk, hogy civilizációnk egészére nézve katasztrofális következményekre számíthatunk, mind társadalmi,
gazdasági és ökológiai szempontból.
A megfigyelések azt mutatják, hogy a
globális változások az egész Föld felületére
kihatottak, érintették az ökoszisztémákat a

szárazföldön és a tengeren egyaránt, érintették az ember ellátási forrásait, vízellátókat, mezőgazdaságot, egészségügyet. A
sérülékenység foka a különböző, és a következmények váratlanok és visszafordíthatatlanok is lehetnek!
Ha az éghajlatváltozás okozta problémákat az időtengelyen vizsgáljuk meg, akkor
a nemzetek biztonságával foglalkozó politikusok „politikai élettartama” ezen változásoknál lényegesen rövidebb! Azaz, a nemzet a legjobban kiszolgáltatott! A fogyasztói
társadalom világpolitikáját nem érdekli az
emberi tényező!
Az egyes nemzetközi szervezetek tudósai
érzékelték a klímaváltozás okozta probléma
jelentőségét, nemzetközi dokumentumokat hoztak létre, (Pl. Kiotói Jegyzőkönyv), de
a gyakorlat azt mutatja, hogy ezeknek nincs
nagy jelentőségük. A valódi munka helyett
a követelményeket kereskedelmi projektekké degradálták le, kibocsátás-kereskedelmet hoztak létre, ami csak egyes személyek
meggazdagodását segíti elő! Esetleg, ezek
kapcsán nyomást gyakoroltak egyes országok gazdaságpolitikájára! „Sajnos a mi
fogyasztói társadalmunk világa tömegesen
hirdet és népszerűsít olyan klimatikus hipotéziseket, amelyek valójában csak azoknak az
országoknak kedveznek, amelyek kezdeményezik, támogatják és népszerűsítik azokat.”
A valóságban azonban egy igazi stratégiai verseny zajlik a fogyasztói társadalomban a hatalomért és a minél globálisabb

Felerősödtek az aszályok, árvizek, tájfunok, és még sok más
természeti katasztrófa.
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Tény, hogy az emberi tevékenység negatív hatással van a környezetre!
befolyásért. Ez a probléma növeli a világhatalmak közötti konfrontáció kockázatát!
A rendszerelméletből pedig tudjuk, hogy
minden magas jövedelmet biztosító ötletet
egyre bonyolultabb körülmények között
használnák, mindaddig, amíg az nagy katasztrófát nem okoz!
Azt tudjuk, hogy az emberi tevékenység
negatív hatással van a környezetre. Antropogén hatásnak nevezzük az emberiségnek
azt a tevékenységét, mely a környezetre direkt vagy indirekt módon negatív hatással
van! „De ez a hatás minimális ahhoz képest,
ami a bolygón történik, számos természeti
tényező hatására, amelyek a közeljövőben
csak növekedni fognak, és amelyeket a világ
tekintélyes tudósai folyamatosan ismételgetnek. Eddig az antropogén hatás nem okozott
hatalmas bolygókataklizmákat a fent említett okok miatt. A globális éghajlatváltozás
a Földön emberi befolyáson kívül álló okok
miatt megy végbe, és megköveteli a bolygón
élő összes ember erőfeszítéseinek valódi megszilárdítását a civilizáció túlélése érdekében
a közeljövőben. A bolygó minden lakosának
gondolnia kell erre. A bolygón ciklikusan végbemenő nagyszabású természeti katasztrófák többször fordultak elő a Föld és az emberi
civilizáció történetében.”
A globális katasztrófáknak nincsenek államhatárai! Mert ezek mesterséges
megállapodások, melynek célja, hogy az
uralkodók megoszthassák az embereket. A
szeizmikus és a vulkáni tevékenység azonnali katasztrofális következményekkel jár.
Államok tűnhetnek el, emberek sokasága

halhat meg, sokan menedék és ellátási eszközök nélkül maradnak. Éhség és nagyszabású járványok követhetik a katasztrófát.
A történelemből az ember és az emberiség nem tanul. „Az emberi társadalom szellemi és erkölcsi alapon való egyesülésének
hiánya, valamint a bolygón, a kontinensen
és a régióban élő emberek közös fellépései
a nagyszabású kataklizmák és katasztrófák
előkészítése tekintetében az emberek nagy
részének pusztulását eredményezik. A túlélők
pedig meghalnak gyógyíthatatlan betegségekben, járványokban és önpusztításban a
háborúkban és a polgári viszályokban a fenn-

tartási eszközökért folytatott harcban.”
A jelenlegi technológiai fejlettségünk lehetővé teszi a műholdas megfigyeléseket
és bizonyos mértékű előrejelzést, stb. De
nem alkalmas a mikro- és a makrokozmosz
fizikai folyamatait előrejelezni, és így időben
figyelmeztetni a bekövetkező katasztrófákra. Pl. Japánban, 2011. március 11-én bekövetkezett 9,0 erősségű földrengést csak a
bekövetkezése előtt 11 perccel tudta meg
a hatóság. Ez az idő érdemi védekezésre oly
kevés, hogy még csak nem is tudták értesíteni a lakosságot a közelgő szökőárról!
Az időjárás előrejelzése egy könnyebb
eset, de az is vizuálisan történik és nem a
vett jelek alapján! A műholdak adta felvételeket a meteorológusok elemzik, hipotéziseket állítanak fel, valamely esemény bekövetkezésének valószínűségéről, és ezekből
vonnak le végső következtetéseket! Azaz, a
láthatatlan világban már megtörtént fizikai
jelenségekből „jósolnak” és nem pedig a jelenségek eredetéből, a mikrokozmosz fizikájából vonnak le következtetéseket.
„Azonban az elméleti és alkalmazott Elsődleges Allatra Fizika (http://allatra.org/
reports/iskonnaja-fizika-allatra) kifejlesztése
alapvetően új megértést alkot az élő és élettelen természetben előforduló fizikai folyamatokról és jelenségekről az evolúciós áttörést
jelent a tudomány különböző területein, mivel ezen a világon minden a fizikán alapul. Ez
vonatkozik a geofizika részletesebb tanulmányozásának területére is. Az Elsődleges Allatra
Fizika általános törvényei alapján számítások
végezhetők, amelyek a közeljövőben lehetővé
teszik nemcsak a fizikai folyamatok és jelensé-

Képek a japán Natori városról: 2011. március 11-én az Oshikafélszigetet megrázó 8,9-es földrengés előtt (balra) és utána (jobbra).
A képeket a GeoEye Corporation mutatta be
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gek előrehaladásának előrejelzését, hanem a
természet viselkedésének pontos kiszámítását is. Ezért előzetes intézkedéseket kell tenni
egyik vagy másik természeti jelenség teljes
vagy részleges megelőzésére vagy legalább
enyhítésére, vagy végső megoldásként a lakosság evakuálására...”
A komoly kérdés azonban itt az, hogy
kinek a kezébe kerülhet ez a fejlett tudományos ismeret? Mi a jelenlegi helyzete a
modern világközösségnek, amely a túlnyomóan a fogyasztói társadalom gondolkodásmódjában él vagy leledzik! Civilizációnk minden új tudományos eredményét
a hadiparban alkalmazták először! Ezt ne
feledjük!
„A mai globális társadalmat mesterségesen széttördelte a rendszer: határokkal, ideológiákkal, politikai pártokkal, vallásokkal,
társadalmi osztályokkal és még sok mással.
A világ fővárosainak nagy részét birtokló ipari
és pénzügyi „elit” különböző ürügyek alapján
olyan projekteket valósít meg, amelyek emberellenes célokat követnek. Azok, akik felmagasztalták magukat ebbe a „globális elitbe”,
úgy vélik, hogy a civilizáció magasabb tudományos és technikai vívmányai csak a szűk
körükhöz tartozhatnak, és a bolygó lakosságának félelemben, szegénységben és engedelmességben kell léteznie. A világtudat folyamatos agymosása, amely mesterségesen
ráerőlteti a fogyasztói életszemlélet modelljét,
lerombolja a lelki és erkölcsi alapokat, táplálja
az emberek büszkeségét, önzését, irigységét,
félelmét és gyűlöletét. Ez utóbbit a társada-

A folyamatos agymosás, amely mesterségesen ráerőlteti a fogyasztói
életszemlélet modelljét, lerombolja a lelki és erkölcsi alapokat, táplálja
az emberek büszkeségét, önzését, irigységét, félelmét és gyűlöletét.
lom számára különféle ürügyek alatt úgy
emlegetik, mint a „külső vagy belső ellenség”
állandó keresését, de ezt kizárólag azzal a
céllal teszik, hogy a társadalmat könnyen
manipulálható kis klaszterekre osszák fel és
széttagolják.”
Világszerte mesterséges rendszernyomást hoznak létre, amelynek célja a népirtás és a megnövekedett mortalitás a
világon. Különböző ürügyek alatt progra-

A civilizáltságot most a gazdasági mutatók és a fogyasztás
növekedésével, valamint a gazdasági növekedés ütemével mérik!
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mokat vezetnek be a világ népességének
mesterséges csökkentése érdekében, többek között szándékosan létrehozott gazdasági, pénzügyi és élelmiszer -világválságok
révén. A demográfiai pszichózis fokozódik.
A világ médiája révén a világ népeit abszolút hamis információkkal látják el, miszerint
a népességnövekedés a szegénység fő oka
a világon, és ez ökológiai katasztrófával jár;
hogy a „bolygó túlnépesedése” miatt
már a közeljövőben „élelmiszer-, édesvíz- és
erőforráshiány” lesz. Valójában a bolygó 25
milliárd ember befogadására képes, amit a
világ haladó tudósainak számításai is megerősítettek. Az Allatra Fizikán alapuló modern technológia alapján valójában szabad
energiát lehet kimeríthetetlen forrásból előállítani, és ezért a Föld minden népét ellátni étellel, ivóvízzel és az élethez szükséges feltételekkel - ingyen.
Világosan kell látnunk, hogy a „világ
elitje” világbankárok, oligarchák, stb. hatalomvágyát a világ népességének növekedésesével létrejött független közösségek,
szabadon gondolkodók, kreatív egyéniségek, akadályozzák, korlátozzák, ami nagy
veszélyt jelent magára a rendszerre! Tehát
valójában nem a növekedő népesség okozza a problémát!
A mai fogyasztói világban, ahelyett, hogy
segítenének a népesség problémáinak
megoldásában, inkább döntéseket hoznak
a népesség mesterséges csökkentésére!
Hisz nyilvánvaló, minél jobban félnek az

Mert „az Élet él és élni akar”!
Napjaink első számú problémája az az emberi lény, akit
a fogyasztói életszemlélet,
a másik ember életének és
halálának figyelmen kívül
hagyása, és csak önmagával
való törődés rontott meg.

emberek, annál könnyebb irányítani őket! Ha
következetesen tanulmányozzuk az „összeesküvés elméleteket”, akkor mintegy 10 év
után belátjuk, hogy amit állítottak, az mind
valósággá vált. Másképpen fogalmazok: úgy
néz ki, hogy egyedül az összeesküvés elméletek hozzák a valóságot, ha keményebben
fogalmazok, akkor az igazságot! Nos, Kedves
Olvasó! Tessék jobban figyelni, és kipróbálni!
Talán még lesz idő rá!
A közelgő globális klímakatasztrófa elkerülhetetlensége miatt „a színfalak mögött”
különböző számokról beszélnek: Íme, egy
verzió: Most csak 144 000 emberről beszélünk „akiknek joguk van létezni a Földön”,
ebből 4000 a világ elitje, 40 000 az elit személyzete és biztonsága, és 100 000 rabszolga, akik a globális elit maximális életfenntartását biztosítják. Ebből a célból egész
bunkereket építettek, valamint földalatti
titkos városokat, amelyek élelmiszerellátásához szükségesek, a globális természeti
kataklizmák során.
A mai világunkban, a mai fogyasztói világban nem hivatalosan, de szabályossá
vált, hogy elrejtsük a valódi információkat
a nyilvánosság elől, szándékosan alábecsüljük az emberi egészség kockázatát, és cinikusan kezeljük valaki más életét. Továbbá,
nyilvánvalóvá vált, hogy mindenre rátegyék
a kezüket, a tudományra is, és a valódi értékeket, a valódi tudást elrejtsék az emberek
elől!
Tragédia, hogy a fogyasztói társadalom
„embere”, amikor szorongásban, félelemben, pánikban és kétségbeesésben van,
akkor kiváltódik bennük a mások életének

figyelmen kívül hagyása, és csak az önmagukkal való törődés a fontos! Mi ennek következménye?
Nézzünk egy példát: „Amikor a kínai
Hainan tartományban téves előrejelzést adtak a térségben várható földrengésről, akkor
a pánik, a fosztogatás és más, a térségből érkező emberek sürgősségi evakuálása okozta
hatások következtében sokkal többen haltak
meg, mint amennyi a szakértők szerint meghalhatna egy katasztrófa esetén.”
Mostanra már láthatjuk a lelki és erkölcsi
alapok elvesztését, az élet alapját, amelyhez az emberi faj tartozik! Katasztrófa esetén az állam, számolva a kataklizma vagy
természeti katasztrófa által okozott veszteségekkel, az áldozatok számát általában
alábecsülik és a gazdasági veszteségeket
általában túlbecsülik.
Lehet-e az emberi életet egy szintre
hozni a fogyasztással és a digitális statisztikákkal? Emberi áldozatokról beszélünk,
amelyek valóban elkerülhetők, vagy számuk jelentősen csökkenthető. Ki akarja közülünk, hogy mi vagy gyermekeink puszta
figurává váljunk a statisztika adatai szerint,
melyek rendszerint nem is igazak? Senki.
Ebből következik: A globális társadalomban a „kreatív vektorhoz” tartozó fogyasztói életszemléletet sürgősen meg
kell változtatni!
Akkor miért is történik mindez? Mert a
civilizációt most nem a lakosság szellemi
és erkölcsi fejlődése szintjének növekedésével mérik, hanem a gazdasági mutatók
és a fogyasztás növekedésével, valamint a
gazdasági növekedés ütemével. Mert min-
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den államban elsősorban a gazdasági paraméterekkel foglalkoznak! De most figyelj,
az árvíz okozta kár elhárítása növeli a GDP
értékét! A moldvai Apuka fiához intézett intelme jut eszembe: Ha még egy ilyet mondasz, beíratlak az iskolába, és olyan hülye
maradsz, mint most vagy!
Tulajdonképpen mi az állam és kik azok
az emberek, akik „képviselik” az államot? Ez
csak egy kis csoport, amely ellenőrzi a társadalmat, amely bizonyos területeken él.
Ők is emberek, mint mindenki más. Az
egyetlen különbség az, hogy a társadalom
fölé helyezik magukat, és gondoskodnak
róluk. Az emberiség gondolkodás nélkül elfogadta a rendszer ilyen játékszabályait, és
saját kezűleg hajtja végre a programjait. Az
embereknek azonban valódi lehetőségük
van mindent megváltoztatni ...
Napjaink első számú problémája az az
emberi lény, akit a fogyasztói életszemlélet, a másik ember életének és halálának figyelmen kívül hagyása, és csak önmagával
való törődés rontott meg. Ez fraktál módon
megismétlődik az egész társadalomban...
Miről is van szó? Nem titok, hogy a mai
világban a segélyeket szelektíven nyújtják
a nemzetközi mechanizmusok, amelyek
koordinálják az általános humanitárius segélyeket és eljuttatják azokat az érintett
országba. A társadalmi, erkölcsi és pszichológiai helyzet mindenhol ugyanúgy eszkalálódik: „katasztrófa (előre nem látható) - pánik (az áldozatok és az érintettek) - félelem
szerte a világon (a megfelelő tömegtájékoztatási propaganda révén)”. Vagyis katasztrófa következik be, ez pánikot kelt az erre felkészületlen emberek között, és ez a félelem
a médián keresztül felerősödik a világban.
Elsősorban az önző gondolkodás uralmának elve váltja ki mindezt a fogyasztóiban,
mind a fogyasztói társadalom országa felett uralkodó embercsoportban. Ha a társadalom gondolkodásának vektorát időben
megváltoztatnánk a spirituális, erkölcsi és
kreatív prioritások elterjedése felé, sok katasztrófa megelőzhető lenne, amelyek a
mai emberiséget fenyegetik!
Folytatjuk!

Barátsággal,
Erdei István

Ajánló
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Életmód

Kapcsolódás-variációk VIII. - A bőr
A bőr a legnagyobb kiterjedésű szervünk. A
bőr a test tömegének körülbelül 15% -át teszi ki,
súlya 4kg, mérete 2 négyzetméter, valamint több
mint 17,7 km érhálózatot foglal magába. Egy átlagos embernek 300 millió bőrsejtje van. Lenyűgöző adatok, számok. Csak összehasonlításképp,
az USA lakossága 2021-ben 331 millió fő. Képzeljük el, hogy minden egyes bőrsejt egy önálló,
egyedi kis világ, amely mégis összhangban és
együttműködésben dolgozik, létezik a többi bőr
és egyéb kapcsolódó sejtekkel. Micsoda hálózat,
micsoda adatforgalom, micsoda összhang kell
ahhoz, hogy a bőr mindennapi feladatát ellássa.

Acetylcystein 500mg (60db)

Emberi bőrsejt

Mire is szolgál a bőr?

Védőréteget biztosít a mechanikai, hő- és fizikai sérülések, valamint a veszélyes anyagok
ellen. Megakadályozza a nedvesség elvesztését. Csökkenti az UV sugárzás káros hatásait. Segít
szabályozni a hőmérsékletet. Észleli a fertőzéseket stb. és fontos szerepet játszik a D -vitamin
termelésében is. Érzékszervként működik: érzékeli a hőmérsékletet, az érintést, de a mások
által kibocsátott, szemmell kevésbé érzékelhető információkat is.

A bőr egyszerre elválaszt és összeköt

A bőr fedi le és védi a bőrfelszín alatt lévő fizikai önvalónkat, a szerveket, izmokat, inakat, a
csontrendszert stb. A bőr összeköt minket a külvilággal a tapintás, érzékelés által. Az általa közvetített információk befolyásolhatják a lelki intimitást egy másik személlyel vagy önmagunkkal. A bőr állapotán keresztül megmutatkozik testi és lelki állapotunk. Véd a külső behatások
ellen és támogat minket környezetünk és önmagunk megismerésének folyamatában.

A bőr folyamatosan „mozgásban” van

Szervezetünkben folyamatosan minden megújul, átalakul, változik. Bőrünk az egyik legdinamikusabban változó rendszere testünknek. Az elváltozásokhoz, sérülésekhez kapcsolható
mögöttes, lehetséges üzeneteket mindig érdemes mérlegelni, az adott élethelyzeteinkhez
viszonyítottan megfigyelni, figyelembe venni. Ilyen üzeneteket takarhatnak például a következők: a bőrdaganat a külvilágtól, a kapcsolatoktól való totális elzárkózást szimbolizálhatja;
bőrallergia esetén a külvilág nem figyel fel, vagy nem vesz rólam tudomást; a gennyesedés
valamilyen idegen test vagy dolog életembe, testembe hatolását jelképezheti, amelyet el
kellene távolítani, vagy szükséges lenne foglalkozni vele; a vitiligo a gyengédség hiányát, a
határok megerősítésének szükségességét szimbolizálhatja…
Az önmegfigyelés lehetővé teszi számomra azt, hogy felismerjem, mit üzen a testem a bőrömön keresztül. A bőröm létem minden pillanatában velem van, véd és szolgál engem. Csak
én vagyok az, aki mindennap képes megadni a bőrnek azt, amire szüksége van táplálék szinten, lelkemnek meg azt, amire vagy aminek hiányára bőröm állapota figyelmeztet. Az odafigyelés és tevés lehetősége a saját kezemben van. Hogy mihez kezdek vele, az csak tőlem függ.

Mindig érdemes rendszerekben gondolkodni

Minden mindennel kapcsolódik valamilyen módon, formában. Amennyiben egy tényezőben változás áll be, az minden további tényezőre (kisebb, nagyobb mértékben), de hatással
van, s azokban is elmozdulást eredményez, beszéljünk akár szellemi, akár fizikai irányú„elmozdulásról”.
A ThétaHealing® spirituális filozófiai rendszer mélyreható támogatást nyújt az önmegismerés folyamatában olyan módszertan mentén, amely könnyedén elsajátítható azok számára, akik elhívást érzenek annak megismerésére.
Táplálék kiegészítő terméket úgy válasszunk önmagunk számára, hogy figyelembe ves�szük a test, mint egész működését, valamint az esetleges gyógyszeres kezelések vonatkozó
hatásait.
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Az acetilcisztein egy esszenciális aminosav, az L-metioninnal, taurinnal és
az L-glutationnal együtt a kéntartalmú
aminosavak csoportjába tartozik. Antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik,
így fokozza a szervezet antioxidáns védelmét, megvédi a sejteket a szabadgyököktől. Képes aktiválni a fehérvérsejteket, így erősíti az immunrendszert és
segíti a károsodott sejtek regenerációját.
Az égési– és műtéti sebek gyógyulását
kedvezően befolyásolják.
Egyéb hasznos hatások és felhasználási területek mellett, részt vesz a bőr,
a haj, a szaruhártya és köröm felépítésében. Segíti a szervezetből kiüríteni a
méreganyagokat.
Termékrendelés:

dreletero.com
+36 30 45 27 803
ThétaHealing®:

elektrahatzopoulos.com
+36 30 74 35 497

Fűben-fában
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Egészség

D-vitamin: a hormonszerű vitamin
A D-vitamint a zsíroldékony vitaminok között tartjuk számon. Noha a közelmúlt kutatásai számos újabb,
inkább hormonszerű hatására világítottak rá. A D-vitamin előanyagai eléggé elterjedtek a természetben.
Növényekben az ergokalciferol (D2), állati szervezetekben a kolekalciferol (D3) fordul elő. Ez utóbbi képződik kellő mennyiségű napfény hatására az emberi bőrben is. Ezekből a máj és a vesék állítják elő az aktív,
hatásos D-vitamint, a kalcitriolt.
A D-vitamin legrégebben és legáltalánosabban ismert hatása a csontképzésben és kalcium anyagcserében játszott
szerepe. D-vitamin hatására épül be a vérplazma oldott kalciumja a csontokba, és
akadályozza ennek későbbi kioldódását
is. Gyermekkorban hiánya csontfejlődési zavart, angolkórt okoz, míg felnőttkorban a már meglévő csontozat romlásához
(csontritkulás, csontlágyulás) vezethet.
Természetesen, a kalcium anyagcsere
hatása nem korlátozódik a csontokra,
hanem nélkülözhetetlen az egészséges
izom- és ideg-izom kapcsolat működéséhez, ahogy a szívizom és a szív ingerületvezető rendszerének egészségéhez
is. Kiderült, hogy a D-vitaminhiány egyes
szívbetegségek kockázatát növeli.
Viszonylag friss tudásunk, hogy D-vitaminhiányos populációban nő egyes
rákbetegségek (vastag- és végbél, prosztata, emlő, petefészekrák) gyakorisága is.
Sőt, ilyen esetekben a gyógyhajlam és a
kezelésre való fogékonyság is romlik. A
D-vitamin szerepet játszik a fiatal sejtek érésében, fejlődésében is. Hiányában
meghosszabbodik a fiatal sejteknek az a
sérülékeny, mutációra hajlamos „serdülőkora”, amikor legvalószínűbb a rákos
elfajulás. A normális sejtérés ütemének
fenntartásával a D-vitamin ezt a kockázatot is csökkenti!
Még frissebb kutatások igazolták és
részben feltárták a D - vitamin immunvédekezésben való szerepét is. Ez a vitamin
szükséges – többek között – az immunsejtek „felfegyverzéséhez. Hiányában
nem, vagy tökéletlenül alakulnak ki az immunsejtek felületi receptorai. Ezek azok a
„fegyverek” amelyekkel az immunsejtek
felismerik, azonosítják és megragadják a
betolakodó idegeneket. D-vitamin hiányban, tehát az immunsejtek száma nem
csökken, de védekező erejük igen.

Miért fontos erről beszélni? Azért,
mert az utóbbi évek magyarországi - de
világszinten hasonló – felmérései a D-vitaminhiány nagymértékű elterjedését
igazolják, különösen serdülők és 60 év
felettiek körében. Tél végén, kora tavas�szal viszont ez a hiány jóval túllépi e két
említett korcsoportot is, a magyar lakosság
95%-át érintve!!

Ma Magyarországon sokkal nagyobb
népegészségügyi kockázat a terjedő
D-vitaminhiány, mintsem a D-vitamin
túladagolás veszélye. Hazai adatok figyelembevételével a D-vitamin pótlás
gyakorlatilag mindenkinek ajánlható. A
provitaminok, D2 és D3, felszívódása korlátozott. A D3 némileg hatásosabb, de ez
is csak kb. 60%-os biohasznosulást jelent.

Vajon veszélyes-e
a D-vitamin pótlása?

Ajánlatunk:
Life Spirit Ratio Bono folyékony
liposzómás étrendkiegészítő

A D-vitamin túladagolásának veszélye
inkább elméleti, mint gyakorlati. A természet gondoskodott, arról, hogy egy ilyen
életfontosságú vegyület, emberi figyelmetlenség mellett se okozzon károsodást.
Először is a szervezet toleranciája ezzel a
vitaminnal szemben óriási: az átlag felnőtteknek javasolt napi 1.000 NE (nemzetközi
egység), illetve terheseknek és időseknek
javallott 2.000 NE adaggal szemben több
hétig, folyamatosan szedett napi 100.000
NE esetén észleltek mellékhatásokat kísérleti állatokon. Ilyen mértékű véletlen túladagolás pedig nem életszerű! Továbbá a
D3-vitamin (kolekalciferol) formában való
elfogyasztása esetén, az esetleges élettani
fölösleg, egyszerűen nem alakul át a májban-vesékben aktív D-vitaminná.
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Speciálisan formulázott, liposzómás
D3, K2, A és E-vitamint tartalmazó, folyékony étrendkiegészítő a hiányállapotok és
szövődményeik megelőzésére vagy felszámolására. A napi adag 50 µg (2.000 NE)
liposzómás D3-vitamint tartalmaz! Kitűnő felszívódás, maximális biohasznosulás.
Várjuk szeretettel, látogasson el
áruházunkba!

web: www.vitalitaswebaruhaz.hu
mail: info@vitalitaswebaruhaz.hu
telefon: 06 1 510 0211

Egészség

Mit tehetünk különböző fertőzések tüneteinek
enyhítésére és gyorsabb lefolyásuk érdekében?
Mik a különböző fertőzések?

A fertőzés kórokozók káros megtelepedését jelenti egy gazdaszervezetben. A fertőzéskor a fertőző organizmus a gazdaszervezet erőforrásait kívánja felhasználni annak
érdekében, hogy szaporodjon. A fertőző élőlény a normálistól eltérő funkciót is okozhat,
esetleg el is pusztíthatja a gazdaszervezetet.

Milyen tünetekkel járnak?

A baktérium- és vírusfertőzések legjellemzőbb tünetei az alábbiak: láz, végtag fájdalom, ízületi fájdalom, orrfolyás, orrdugulás,
torokfájás, köhögés, tüsszögés, fejfájás,
gyengeség, levertség, hidegrázás, emésztési
problémák (székrekedés vagy hasmenés), kiütések és egyéb bőrproblémák stb.

A vírus és baktérium
fertőzések kezelése

Az orvos felkeresése és tanácsainak betartása mellett az alábbiak a legfontosabbak:
lázcsillapítás, köhögés csillapítás, orrdugulás
csökkentés, fájdalomcsillapítás, bő folyadék
fogyasztás, megfelelő táplálkozás, vitamin –
ásványi só – nyomelem pótlás stb.
A fentieken túl a népi gyógyászatból és a
tudományos kutatásokból ismert gyógynövények is hatásosak a különböző baktérium
és vírus fertőzések tüneteinek enyhítésében,
lefolyásának gyorsításában, melyek közül az
alábbiak megtalálhatók az AntiBac készítmény összetevői között is.
Fekete bodza
A bodzavirág évszázadok óta része az európai népi gyógyászatnak: elsősorban láz és
meghűlés esetén alkalmazzák.
A bodzatermés nagy mennyiségű
antociánt tartalmaz, ami antioxidáns hatású, vírusellenes hatású a légúti vírusokkal
szemben (pl. influenzavírus), valamint az
immunrendszerre hatva segíti a vírusellenes
védekezést. A bodzatermés vizsgálataiban
kimutatták, hogy influenza fertőzötteknél
gyorsítja a gyógyulást és mérsékli a betegség
tüneteit. Hasonló hatást figyeltek meg megfázás esetén is.
Keserű andrográfisz
Az andrográfisz leveléből és gyökeréből
Indiában és Kínában már az antibiotikum feltalálása előtt is készítettek orvosságot

Egy metaanalízisben több mint 7000 beteg adatai alapján elemezték a megfázás
kezelésében. Az eredmények azt jelzik, hogy
enyhíti a köhögést, a torokfájást, a megfázás
tüneteit és gyorsítja a gyógyulást a placebóhoz képest.
Az andrográfisz kivonatának különféle
kórokozók (pl. E. coli, Staphylococcus aureus,
Candida albicans) elleni, gyulladáscsökkentő, immunmoduláns és görcsoldó hatását
kísérletesen igazolták.
Fokhagyma
A különböző kultúrákban a fokhagymát
gyógyító- (emésztési panaszok, reuma, bőrbetegségek, sebek) és fűszernövényként,
illetve a középkorban járványos betegségek
megelőzésére használták.
A fokhagyma számos légúti kórokozó
(baktériumok, vírusok) szaporodását gátolja.
Egy vizsgálat szerint a megelőzési céllal,
tartósan szedett fokhagyma jelentősen csökkentette a légúti fertőzések kialakulásának
kockázatát.
Pemetefű
A pemetefű annyira közkedvelt gyógynövény, hogy még cukorkát is készítenek
belőle. A pemetefű immunmoduláns hatását a szalmonella kórokozóval megfertőzött
állatokon mutatták ki. Több kórokozó ellen
(Gram+ baktériumok, gombák, paraziták)
antimikrobiális hatást mutatott. Vírusellenes
hatásúnak bizonyult herpeszvírus ellen.
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Epesavak
Az epesavak nélkül nincs megfelelő zsíremésztés a szervezetben, megfelelő epekörforgás szükséges az ételeinkben lévő
zsírok feldolgozásához, mely epehiányos
állapotban hátrányt szenved. Emellett védi
a szervezetet a bélben mindig jelen lévő
endotoxinoktól (baktériumok lebomlásakor
keletkező belső mérgek), mert azokat atoxikus részekre hasítja. Enélkül az endotoxionok
a szervezet különböző szerveiben gyulladásokat, majd betegségeket válthatnak ki.
Kiderült, hogy ez a védelem minden zsír burok szerkezetű vírus ellen is védelmet jelent,
pl influenza vírus. Ez az epesavak detergens
hatásán alapuló védelmi rendszer a fizikokémiai védelem (Prof. Dr. Bertók Lóránd kutatásai alapján).

Az AntiBac egy új
étrendkiegészítő a piacon!

Az AntiBac-ot több száz nemzetközi kutatásból származó szakcikk alapján fejlesztettük, összetevőit úgy választottuk ki, hogy
segítse a szervezet védekező képességét!
A jelenleg aktuális fertőzések kiegészítő
kezeléséhez optimalizáltuk a 30 kapszulás
kiszerelést!

Többet megtudhat az alábbi honlapon:

www.antibacvir.hu

AntiBacVir Kft. 6500 Baja, Szarvas G. u. 3.

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 170. rész

K

A cikksorozat célja az, hogy ábécé sorrendben
végigvegye a testi-lelki betegségeket, valamint
természetes gyógymódokat mutasson be.

A kakukkfű jótékony hatásai a gyógyítás és a megelőzés során
A kakukkfű (Thymus) az ajakosvirágúak
rendjébe tartozó, fűszeres illatú, évelő növény. Örökzöld, talajtakaró félcserje, mely
a szárazabb, füves helyeket kedveli. Mindegyik fajtája gyógynövény. Népies nevei:
balzsamfű, démutka, kakucskafű, timián,
tömjénfű, vadcsombor. Őshazájának a
Földközi-tenger térségének sziklás legelői
számítanak, honos Európa, Ázsia és ÉszakAfrika mérsékelt övi területein is.

A szárazságtűrő, fényigényes növény
Magyarországon főleg a mészkőhegységekben és a szárazabb, füves réteken nő
szabadon, de gyakori kertekben termesztve is. Jellegzetes illatú és ízű, közkedvelt
fűszernövény, amely a petrezselyem, a rozmaring és a zsálya mellett a leggyakrabban
használt konyhai fűszernövényeink egyike.
A kakukkfű tápdús, semleges kémhatású,
jó vízáteresztő képességű talajkeverékben
fejlődik megfelelően. Sziklakertekben, kővályúkban vagy kőfalakon mi magunk is
nevelhetjük. Sok napfényt kíván.
Gyógyteához a legjobb a virágzáskor
szedett hajtásokat használni. Hajtásait
a fás részek fölött vágjuk le, így újra kihajt. A virágos-leveles hajtásokat szárítsuk
ki, majd morzsoljuk szét, a szárrészektől
megtisztított morzsalékot pedig aromaőrző csomagolásban tároljuk.

A kakukkfű a népi gyógyászat szerint is
sokoldalú növény, a házipatikák kedvelt
szere. Növényi gyógyszerként (Thymi herba) illóolajat, cseranyagokat, triterpéneket
és flavonoidokat tartalmaz. Illóolajai fertőtlenítő és antimikrobiális hatásúak, vírus-,
baktérium- és gombaölő hatással rendelkeznek. A kakukkfű nyálkaoldó, köptető
hatása kifejezetten jelentős. A friss levelek
rágcsálása, gyógyteaként történő fogyasztása, illetve az azzal történő gargarizálás
csillapítja a torokgyulladást. Immunerősítő
hatása miatt újabban vírusos betegségekre
is javasolják. Nem szárítja ki a nyálkahártyát,
így orrdugulás esetén is ajánlott inhalálásra.
Kitűnő étvágygerjesztő, emésztésjavító,
görcsoldó és szélhajtó. Magas csersav- és
keserűanyag-tartalma miatt élénkítőleg hat
az emésztésre. A nők növényének is nevezik, mivel megszünteti a vérzési rendellenességeket és a görcsöket.
Éjszakára alvópárnában alkalmazva elősegíti a pihentető alvást. Vérbőséget fokozó
hatása javítja a vérkeringést, vérszegénység
esetén kiváló, és emeli az alacsony vérnyomást. Külsőleg bőrfertőtlenítő, sebgyógyító
hatású, csillapítja a rovarcsípés okozta viszketést. Kisgyermekek fürdővizébe adagolva
enyhíti a hasi görcsöket, de frissítő illatanyagainak köszönhetően felnőttek fürdővizében alkalmazva is hatékony.
A kakukkfüvet már az ókorban is használták ételek tartósítására. A szertartásokon
az áldozati állatokat gyakran behintették
kakukkfűvel, hogy a kellemes illat hatására
azokat az istenek kedvezőbben fogadják.
A növény gyógyhatása is ismert volt: a rómaiak köhögéscsillapítóként és emésztésserkentőként használták, járványok idején
pedig a fertőzések terjedésének megakadályozására alkalmazták.
Tudományos népszerűségét mutatja,
hogy az anatómusok a csecsemőmirigyet
(thymus) a kakukkfűről nevezték el, annak
virágához hasonló alakja miatt. Érdekesség,
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hogy a lelki minőségek közül a középkorban a kakukkfüvet a bátorsággal hozták
összefüggésbe. A nemes hölgyek ezért a
keresztes hadjáratba induló lovagjuknak
olyan kendőt adtak, melyre kakukkfűágat
hímeztek.

Amire a kakukkfű használata
esetén figyelni kell

Érdemes figyelembe venni, hogy a kakukkfű lassíthatja a véralvadást, használata során könnyű vérzések és véraláfutások
előfordulhatnak, így a kakukkfű bármilyen formában történő használatát a tervezett műtét előtt legalább két héttel fel
kell függeszteni. Óvatosan kell alkalmazni
továbbá magas vérnyomásra gyógyszereket szedő embereknél is, mivel az együttes szedés kóros vérnyomásesést okozhat. Várandósság idején a kakukkfű csak
rövid ideig és módjával használható!

A kakukkfű alkalmazásának
lehetőségei
Fitoterápia
Megfázások, meghűlések esetén a kakukkfű teaként való használata javasolt.
Heveny hörghurut esetén hurutoldásra
a lándzsás útifű és kakukkfű keverékéből
ajánlott naponta három-négy csészével
fogyasztani. A teakeverékkel inhalálás,
gőzölés és teljes testfürdő is végezhető. A
fürdő elkészítéséhez 500 gramm szárított
virágot adjuk 3 liter forralt vízhez, majd a
leszűrt folyadékot keverjük a kádban lévő,
37 Celsius-fokos vízhez és maradjunk a
kádban 15-20 percig.
Kakukkfűtea készítése: egy teáskanálnyi mennyiségre öntsünk negyed liter forró, de nem lobogó vizet. A teát fogyasztás
előtt hagyjuk állni 15 percig lefedve. Köhögés, hörghurut, illetve szamárköhögés esetén napi 1–5 csészével fogyasszuk.

Öngyógyítás abc-je
Teakeverék görcsös köhögésre: a 40 g
kakukkfű, 20 g harmatfű, 20 g lándzsásútifű-levél, 10 g ökörfarkkóró-virág, 10 g ánizsszem felhasználásával készült keverék enyhíti a hörgők görcsét, antibakteriális hatású,
és enyhíti az asztmás panaszokat is.
Kakukkfüves reumafürdő: 100g kakukkfűből és 1 liter forró vízből készítsünk
teát, majd a leszűrt folyadékot adjuk a fürdővízhez. AJótékony hatású reuma, bronchitis, ideggyengeség és bőrhibák esetén.
Illóolaj-keverék hurutos esetekre: az
5 csepp kakukkfűolaj, 3 csepp eukaliptuszolaj, 2 csepp szegfűszegolaj keveréke
egyúttal tisztítja és fertőtleníti a betegszoba levegőjét is.
Szájöblögető szernek ajánlható a cickafarkból, zsályából és kakukkfűből készült
keverék: a virágokból külön-külön egy-egy
evőkanálnyit használva forrázatot készítünk oly módon, hogy összesen 3/4 liter
vizet osztunk el a három forrázatra. Leszűrést követően összeöntve egy éjszakán át
pihenni hagyjuk, majd az étkezéseket követően végzett öblögetéssel ezt a mennyiséget felhasználjuk a nap során.
Régóta ismert a kakukkfű fájdalomcsillapító és görcsoldó tulajdonsága is. Iráni ku-

tatók egy kísérlet során 84, menstruációs
görcsöktől szenvedő egyetemistát három
csoportra osztottak. Az egyik csoportnak naponta négyszer kakukkfűtartalmú
táplálékkiegészítőt adtak, egy másiknak
naponta háromszor ibuprofén (nem-szteroid gyulladáscsökkentő) tartalmú gyógyszert, míg a harmadik csoport placebót
kapott. Két hónap után a kakukkfüvet és
az ibuprofént használó csoport hasonló
mértékű javulásról számolt be, ez pedig
azt sugallja, hogy a kakukkfű életképes
alternatíva lehet, sokkal kevesebb mellékhatással.
Homeopátia
A Thymus serpyllum homeopátiás szerként elsősorban a gyermekek nehezen
gyógyuló légúti fertőzései esetén ajánlott, főként, ha száraz, görcsös, ugató köhögés a vezető tünet. Jól reagál a szerre
a száraz asztma is. Eredménnyel alkalmazható olyan fülcsengésnél, melyhez
nyomó jellegű fejfájás társul. A garat égő
fájdalmával kísért szájszárazság is jól reagál a Thymus alkalmazására. Mindegyik
esetben közepes (D12-es vagy C9-es)
erősségből kell 3×5 golyót elszopogatni

a tünetek megszűnéséig, maximum 5 napig. Ha ez idő alatt nincs javulás, szakemberhez kell fordulni.
Antropozófus gyógyászat
Az antropozófus gyógyászat 5 százalékos kakukkfűolajat ajánl a mellkas külső
bedörzsölésére a száraz, görcsös, ugató
köhögés enyhítésére. A növény görcsoldó
és váladékképző hatását annak tulajdonítják, hogy a levélkékben képződő olaj
dinamikus és jó hőtároló képességgel
rendelkezik, ily módon lágyító-melegítő
hatást fejt ki a görcsös, megkeményedett
hörgőizomzatra.
Virágesszencia
A Bach-virágterápiás eljárás szerint készült Kakukkfű virágesszencia akkor adandó, ha nehézségünk van az idővel, ugyanis képes felgyorsítani vagy lelassítani a
szubjektív időérzékelést. Más esszenciákkal együtt használva erősíti és felgyorsítja
a gyógyulási folyamatot. Nagyon hasznos
esszencia stressz ellen ható virágesszencia-keverékek összetevőjeként is.
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

NAPFÉNYES ÉLET A LAPÍTVÁNY
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 Budapest, Belgrád rakpart . • Tel.:   - vagy   -

napfenyes . hu • webaruhaz.napfenyes.hu

Szeretettel várjuk
WORKSHOPJAINKON!
Bach virágterápia a gyakorlatban

2021. nov. 6. • (szombat) 9:00-17:00

VÁRADI TIBOR

Az önszeretet művészete

ONLINE ELŐADÁSAI +1 AJÁNDÉK AKCIÓ!

2021. nov. 8-tól • 3 alkalom, 17:00-20:00

3 különböző normál hosszúságú előadás vásárlása esetén
a 4. előadás ajándék! 2 egész napos előadás vásárlása esetén
a 3. normál hosszúságú előadás ajándék!

Gyermekkori lelki sebeink gyógyítása

2021. nov. 9-től • 3 alkalom, 17:00-20:00

ÚJ!
A magasvérnyomásbetegség

megelőzése és szelíd gyógymódjai
Napfényes egészségkalauz 3.

A sorozat további tagjai

Allergiás betegségek

megelőzése és szelíd gyógymódjai

Pajzsmirigy-betegségek

megelőzése és szelíd gyógymódjai

Keresse a webaruhaz.napfenyes.hu-n vagy a napfenyesgyogykozpont.hu-n
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Bőrápolás

Fáj a feje étkezés után? Sajt szindróma is lehet az oka
A sajt szindróma összefoglaló név, hiszen nem csak a sajt, hanem a csokoládé,
a vörösbor, egyes citrusfélék, a halételek, a sokáig érlelt sonkák, sőt a dió vagy
mogyoró is okozhatja. A sajt szindróma egy allergiás reakció, amit a fent említett ételek hisztamin tartalma okozza. Ha túl sokat fogyasztunk ezekből a termékekből, és érzékenyek vagyunk rá, úgynevezett hisztamin mérgezés alakul ki.
A hisztamin egy biogén-amin, ami a
legismertebb és aminosav dekarboxiláció
útján keletkezik. Ez az anyag az allergiás reakciók fő kiváltója, viszont kisebb
mennyiségben a szervezet számára nélkülözhetetlen.

A sajt szindróma tünetei:

• (migrénszerű) fejfájás, szédülés
•bőrpír, csalánkiütés, ekcéma, viszketés
•heves szívdobogásérzés
•orrfolyás, orrdugulás
•nehézlégzés, ritkán asztmás roham
•torokfájás, torokviszketés
•puffadás, gázosodás, hasfájás, görcsök, hasmenés
•hányinger, hányás
Magas hisztamin-tartalmú ételek fogyasztása után már pár órán belül jelent-

kezhetnek ezek a tünetek, de gyakran
előfordul, hogy a panaszok nem étkezés
után, hanem akár napok múlva jelentkeznek. Sőt, a nap folyamán összeadódhat az
élelmiszerek hisztamin-tartalma.
Hisztamin tartalom tekintetében a pálmát vitathatatlanul a halak és a sajtok viszik el, pl. a szardíniában, egy kilogrammban akár 2000mg hisztamin is lehet, de
a füstölt makréla és a tonhal sem sokkal
marad le mögötte. A sajtok hosszas fermentációja szintén kedvez a hisztamin
kialakulásának, ez az oka, hogy a sajtok
hisztamin tartalma szintén kiemelkedően magas. A camembert, a cheddar és az
ementáli még a szardíniában mért értékeket is felülmúlhatja.
Minél magasabb egy ételféleség aminosav tartalma és minél tovább áll, azaz
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kevésbé friss, annál jobban megemelkedik benne a hisztamin mennyisége. A halak fehérje, következésképpen aminosav
tartalma igen magas, ezért gyorsan veszítik el frissességüket, a biogén aminok
mennyisége (hisztamin) az állás során hamar megnövekszik bennük.

Természetesen

A természetes alapanyagok és a gyógyszerészi szakértelem harmonikus találkozása: CREMEDIQ
Ez év tavaszán CREMEDIQ néven új natúrkozmetikai termékcsalád került a magyarországi piacra. A márka szakmai vezetőjével, Dr. Pallagi Edinával beszélgettünk!
- Mit kell tudni a termékcsaládról?
- A CREMEDIQ márka 100%-ban
természetes alapanyagokból készülő,
gyógyszerész által, tudományos szakirodalom alapján tervezett és fejlesztett, károsanyag-mentes, minőségi,
magyar, kozmetikumokat és aromaterápiás olajokat takar.
- Hogyan jött létre a CREMEDIQ?
- Az előbb említett termékfejlesztő
gyógyszerész én vagyok. Szegeden
szereztem gyógyszerészi diplomát,
majd tudományos doktori fokozatot
(PhD), illetve két szakgyógyszerészi
Dr. Pallagi Edina
képesítést is. A Szegedi Tudományegyetemen éveken keresztül dolgoztam kutatóként és oktatóként,
de egy idő után új kihívásokra vágytam és ekkor döntöttem el, hogy
saját kozmetikai termékek összetétel-tervezésével, gyártásával szeretnék foglalkozni.
- Mi a márka fő célkitűzése?
- A márka célja, hogy az érzékelhető minőség mellett a készítmények megbízhatóságának és biztonságosságának tudatát is nyújtsa
a vásárlói számára. Ezt úgy értem, hogy szeretnénk elérni, hogy a
vevőink tudják, amikor CREMEDIQ terméket vásárolnak, bátran támaszkodhatnak a készítmény mögött lévő szaktudásra, megbízhatnak a termék összetételében, minőségében és abban, hogy az mindenben megfelel az előírásoknak. Hogy nem kell böngészniük az
összetevőket, mert a készítmény garantáltan „károsanyag-mentes”,
igazoltan természetes eredetű, ellenőrzött komponenseket tartalmaz, hatékony és biztonságos mennyiségben.
- Mesélnél kicsit részletesebben is a CREMEDIQ termék-kínálatáról?
- Olyan termékeket kínálunk, melyek használatával nemcsak
szebb lesz a bőr, hanem a közérzet is javul! Mindezt úgy érjük el,
hogy az optimálisan ható alapanyagok kiválasztása mellett a kozmetikumok aromaterápiás hatására is odafigyelünk.
Az arcápolási termékek közül a No.1 arc-szérum és az EYES
szemkörnyékápoló például amellett, hogy simítja és táplálja a
bőrt, a belélegzett illata stressz- és szorongáscsökkentő hatású.
EX-M-A néven kínálunk száraz, kipirosodott, ekcémás jellegű bőrre balzsamot, amely a test bármely részén használható, de készült
egy sarok-, lábápoló készítmény is, HEEL néven, amelyben az
illatot szolgáltató illóolajok antibakteriális és gombaellenes tulajdonságuk miatt kerültek a készítménybe. A termékek nagy része
terhesség és szoptatás alatt is biztonsággal alkalmazható, amelyek
pedig jelenleg nem ilyenek, azokból már elérhető vagy hamarosan
elérhető lesz a kismamák által is használható „MOM” változat.
A „MOM” termékek esetében is figyeltünk az illatra, azazhogy ép-
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pen arra, hogy lehetőleg egy illatsemleges, natúr illat legyen hiszen a kismamák szaglása sokkal érzékenyebb.
- Jól hangzik, hogy az illatok hatására is figyeltek!
- Így van, sőt van egy külön aromaterápiás célra szánt termékcsoportunk is, az „AURA kollekció”. Ide 4 db olaj-komplex tartozik, amelyekkel mentális fáradtságra (MEMORY), fizikai fáradtságra
(ENERGY), stresszre (RELAX), illetve alvási problémákra (INSOMNIA)
kínálunk aromaterápiás megoldást.
- Mi az, amit még fontos elmondani a márkával kapcsolatban?
- A márka által képviselt alapvető értékek tehát a gyógyszerészszakmai tudás, a magas minőség, illetve a letisztultság. Ez utóbbi
azt jelenti, hogy a termékekbe csak olyan hatékony komponensek
kerülnek, amelyet szakirodalom igazol és amelyek a legjobb választást jelentik az adott bőrápolási és aromaterápiás cél érdekében, a
segédanyagok jelenléte pedig minimalizált. A környezettudatosság
is hangsúlyosan jelen van a márka életében. Csak újrahasznosítható
csomagolást alkalmazunk (pl. megfelelő UV-védelmet biztosító üveget), a gyártóhelyen pedig kizárólag megújuló energiát használunk.
- Hol kaphatók a CREMEDIQ termékek?
- Jelenleg 11 termékünk van, ezek mindegyike beszerezhető a
webshopunkból, a www.cremediq.com oldalról, illetve kiemelt
gyógyszertári szakmai partnereink forgalmazzák őket, Budapesten,
Szegeden, Kalocsán és Mátészalkán.

Információk és webshop:

www.cremediq.com

Bőrápolás

Bőrápolás a hideg hónapokban
A hideg hónapokban a bőrünkről
még jobban szükséges gondoskodnunk. Különösen a kéz és az arc
van legjobban kitéve az időjárási
viszonyoknak. Ennek az eredménye a durva, repedezett és száraz
bőr. Tudjuk, hogyan kell megfelelően gondoskodnunk a bőrünkről?

A bőrünk és a hideg

Hidegben a vazokonstrikció jelenséggel
találkozunk. Az erek összeszűkülnek, a vért
pedig azokba a létfontosságú szervekbe
továbbítják, amelyeknek meg kell tartaniuk
a 37°C –os hőmérsékletet. Ha ismét meleg
környezetbe kerülünk, akkor ennek a fordítottja történik, vagyis az ún. vazodilatáció.
Az apró erek kitágulnak és a bőr kipirosodik.
Különösen a világos, finom bőr rendkívül
érzékeny a hőmérséklet változásaira, akár
helyi gyulladás is kialakulhat. Így a forró, hideg vagy száraz levegő károsítja a bőr egészének természetes védelmi funkcióit.

A megfelelő gondoskodás

A hőmérséklet változásaira reagáló receptorok legnagyobb része pont a bőrön
található. Ezért fontos, hogy a bőrünket
óvjuk a hideg és az esetleges gyulladások
ellen. A gyulladás ugyanis különféle típusú
bőrproblémák kiindulópontja lehet – okozhatja az érzékeny vagy túlságosan száraz
bőr kialakulását, ekcémát, szeborreát vagy
pszoriázist. Ilyenkor nagyon fontos, hogy
milyen kozmetikumokat válasszunk. A
megfelelő termék az, amely nem tartalmaz
parabéneket, illatanyagot, színezéket és
SLS-t sem (sodium lauryl szulfát, habosító).
Az összetevők között viszont olyan biológiailag aktív anyagoknak kell szerepelniük,
amelyek a gyulladás ellen hatnak, illetve
további kiegészítőknek, amelyek javítják a
bőr állapotát. Az ideális aktív anyagok közé
tartoznak a növények, amelyek többféle
pozitív hatást tudnak kiváltani a bőrben. A
leghatékonyabbak közé tartozik az indigó,
a rebarbara, a porcsin, a csucsóka vagy az
édesgyökér. Kedvező hatásaikat már ezredévek óta ismerik, főként Kínában. Nemcsak a gyulladás ellen hatékonyak, hanem
baktérium- és gombaölő képességgel is
rendelkeznek, emellett antioxidánsokban

is gazdagok és elősegítik a hasznos baktériumok tevékenységét. Kedvezően hatnak
a bőr természetes védelmi funkcióinak
megújítására. A bőr védelmi vonalának további támogatói a ceramidok, a szkvalén és
a glicerin. Utóbbi ezenkívül intenzíven hidratál és kellemesen puhává teszi a bőrt. A
bisabolol megnyugtatja a bőrt, a pantenol
és a shea vaj pedig nemcsak hidratálja,
hanem táplálja is. További fontos anyagok
még a hialuronsav vagy a vitaminok (B5,
E). Ezen összetevők megfelelő kombinációjával számos bőrproblémát kezelhetünk
hatékonyan, ezért olyan kozmetikumokat
keressünk, amelyek ezeket tartalmazzák.

Elég csupán egy krém?

A legtöbben csak a krémre fektetik a
hangsúlyt, megelégszenek a hagyományos tusfürdővel, szappannal vagy csak
vízzel mosakodnak. Fontos azonban azt is
tudatosítani, hogy éppen az arcmosó gél,
a szappan vagy maga a víz lehet ártalmas
a bőr számára, ha nem tartunk be bizonyos
alapelveket. Kézmosásnál például kerüljük
a túlságosan forró vizet és az SLS-tartalmú
készítmények használatát, vagy az alkoholt
is tartalmazó micellás arclemosókat. Ezek
ugyanis még inkább kiszárítják a bőrt és
megzavarják a védelmi funkciókat. A megfelelő tisztítógél, akárcsak a krém, szintén
képes kialakítani egy védőréteget és csökkentheti a kipirosodást és viszketést. A leghelyesebb tehát, ha a megfelelő tisztítógélt
együtt alkalmazzuk a krémmel. A krémet
mindig a bőrtípusunk alapján válasszuk ki.
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A gyógynövények is segítenek

Vannak akik csak a gyógynövények hatására esküsznek, mások inkább kételkednek
ebben. Nemcsak belsőleg, főzet formájában,
hanem külsőleg, gőzöléshez vagy fürdőkhöz
is használták őket. Ma is számos kozmetikai
készítmény tartalmaz gyógynövény-kivonatot, ám nem mindegy, mekkora koncentrációban, hiszen ez határozza meg a bőrre
kifejtett hatásuk eredményességét.
Tudják, melyek azok a gyógynövények, amelyeket már több ezer éve ismerünk? Ismerkedjünk meg legalább kettővel közülük:
Kínai rebarbara
Fogyasztásával tisztítja a vért és a bélrendszert. Gyógyászati célra elsősorban a gyökerét alkalmazzák. A bőrön tápláló és nyugtató
hatását fejti ki, tonizál.
Festő indigó
Az indigó a korpásodást és a pikkelyesedést csökkentő és megszüntető tulajdonságairól is ismert. Tonizáló és átfedő hatása van.
Ing. Alena Agoštonová Mydlová
táplálkozási szaktanácsadó

Kamedis termékeinket keresse a
gyógyszertárakban vagy az alábbi
weboldalon: www.kamedis.hu
E-mail: kamedis@kamedis.hu
Facebook: Kamedis HU
Instagram: kamedis_hu

Zöld megoldások

Ismered a Beteg Ház Szindrómát? Megoldás: építs kenderházat!
A „Beteg-ház Szindróma” alatt azt értjük, hogy a házban lévő rossz minőségű levegő miatt súlyosan károsodhat az
egészségünk. Ezt a jelenséget már az 1980-as években a WHO (Egészségügyi Világszervezet) felismerte és vizsgálta.
A fentebb említett szindróma azt jelenti, hogy a beltéri levegő összetevői egymás hatását felerősítve komoly egészségügyi gondot okozhatnak, és ez a koncentrált szobalevegő károsan hathat az emberi szervezetre.

Első jelek:
Orrdugulás, orrfolyás, torokirritáció, köhögés, kiütés, viszketés, allergia. Valamint
megjelenhet a tünetek között a fáradtság,
a levertség és az álmosság is. Súlyosabb
esetben asztma alakulhat ki.

A kenderbeton előnyei:
A világ Co2 kibocsátásának tehetős részéért az építkezések a felelősek. Nem
gondolnánk, de az építkezések után az
épületek környezetet terhelő Co2-ot bocsátanak ki. És itt el is érkeztünk a lényeghez. Miért is másabb a kenderbeton? A
kenderbeton nem csak széndioxid semleges, hanem karbonnegatív is.
Mit is jelenthet ez? A kenderfal nem
egy High-tech megoldás az éghajlatváltozásra, viszont egyszerű és hatékony. A

fal beton-kender, víz, és mész kötőanyag
könnyű keveréke. A gyártók állítása szerint annyira környezetbarát, hogy a ház
esetleges lebontása után szétszórható a
termőföldeken műtrágyaként vagy komposztként.
A kenderbeton legfontosabb előnye,
hogy nem tartalmaz méreganyagot, így
nem is tud kipárologni. A mésztartalma
miatt fertőtlenítő- baktériumölő-, és vírusölő hatású, valamint nem támadják
rágcsálók és bogarak.

hatékony, építése egyszerű, és gyors,
• Szinte karbantartásmentes
• Tetszőleges falvastagsággal építhető
• Kiemelkedő hőszigetelő hatású és jó a
hőtároló képessége
• Kellemes akusztika és zajszigetelés
• Nem allergizál és nincs az egészségre
káros hatása
• Ellenáll a tűznek, kártevőknek
• Kendercell-kenderbeton teljes egészében visszafordítható a természet részére,
akár újra felhasználható

További előnyei:

Hogyan lehet egy modern, egészséges,
környezetbarát családi otthonod?
Érdekel? Ha igen keress a lenti elérhetőségeink egyikén!
Örömünkre szolgál, ha segíthetünk
megvalósítani lakáscéljaidat!

• Nem penészedik – A légáteresztő falak
szabályozzák a belső pára háztartását,
• Jól szellőzik - 1m3 kender szigetelőanyag kb. 165 kg. szénmonoxidot képes
megkötni,
• Fal és szigetelés egyben - így költség-
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ECO hose Kft. Csapata!

Tudatos gazdi

Kisállat kozmetikumok a Napvirág Manufaktúrától
A házi kedvenceink is megérdemlik a törődést, így a minőségi, természetes összetevőket tartalmazó ápoló natúrkozmetikumokat is. A Napvirág Manufaktúra a kisállatok ápolására is figyelmet szentel, éppen ezért egy külön termékcsaládot
fejlesztett ki számukra. Idén ősztől pedig a jól bevált kisállat
szappanok új, természettudatos csomagolást kaptak.

Megújuló csomagolás

Szerencsére egyre több kisállattartó gazda ismeri fel, hogy milyen
fontos kedvenceik egészsége, melyhez a megfelelő ápolószerek gondos kiválasztása is hozzátartozik. Hiszen a bőrön, bundán keresztül
ugyanúgy könnyen és gyorsan szívódnak fel a vegyszerek, toxikus
anyagok, mint az emberek esetében. Éppen ezért fontos, hogy a
megfelelő, kifejezetten kisállatok számára kifejlesztett natúrkozmetikumokat használjunk, melyek nem szárítják ki a házi kedvencek bőrét,
hanem egészségesen csillogóvá teszik a bundát, tisztán, és élősködőmentesen tartják a szőr alsóbb, bőrhöz közeli rétegeit is. A Napvirág
Manufaktúra „Kedvenc” termékcsaládjában két szappant és egy
mancsápoló krémet is találunk, melyek mind összetételükben, mind
azok arányaiban is alkalmazkodnak és illenek a kisállatok bundájának
és bőrének az ápolásához. A szappanok és a mancs krém is természettudatos, azaz lebomló vagy újrahasznosítható csomagolást kapott,
hiszen a Napvirág Manufaktúránál fontos a környezetünk védelme.

tott, mely fényessé teszi a bundát, hatékonyan ápolja, regenerálja a
szőrszálakat és finom illatot kölcsönöz. A két szappan méretben és
alakjában is eltér egymástól, így a nagyobb szappant a nagytestű kutyák vagy kisebb virgoncabb kedvencek fürdetéséhez ajánljuk, hiszen
a belefűzött, csuklóra akasztható zsinegnek köszönhetően a fürdetés
közben egy pillanatra sem kell elengednünk kedvencünket. A kisebb,
mancs alakú szappan pedig jól illeszkedik a tenyérbe, mindemellett
pedig remek ajándékul is szolgálhat a gazdik számára. A szappanok
használata egyszerű: a benedvesített bőrfelületet vagy szőrt habosodásig mossuk, majd bő vízzel leöblítjük. Fontos tudnunk, hogy
a szupermarketekben, állatkereskedésekben kapható átlagos kutyasamponok esetében sokkal több víz szükséges a bundából való
kiöblítéshez, mintha természetes növényi alapanyagú szappant használnánk. Így azoknak a kedvenceknek, akik nem szeretnek sokáig a
zuhany alatt állni, könnyebb a dolguk, ha a gazdájuk vegyszermentes,
az állatok szőréhez, bundájához kifejlesztett natúr szappant használ,
mint amilyen a Napvirág „Kedvenc” szappanjai.

Mancs krém – a gondoskodó szeretet

Neem olaj – a kisállatok kényeztető testápolója

A„Kedvenc” termékcsalád két vegyszermentes szappanja csak kinézetében különbözik egymástól. A szappanokat kifejezetten a bundás
kis kedvencek fürdetésére, koszos tappancsok és mancsok tisztítására
kísérleteztek ki. A szappanok alapját a kókuszolaj adja, mely jól habzik és erőteljesen tisztít, miközben puhává és csillogóvá varázsolja a
kisállatok szőrét. A natúrszappanok másik összetevője a shea vaj,
mely hatékonyan ápolja és hidratálja a kisállatok bőrét. Ezen túlmenően mindkét szappan tartalmazza a különleges neem olajat (Melia
Azadirachta), amit egy trópusi örökzöld fa termésének magvaiból
hideg sajtolással nyernek ki. Ez az olaj erőteljes illatú, és évszázadok
óta használják rovarűző, parazita ellenes szerként. A neem olaj erős
gyulladáscsökkentő tulajdonsággal is rendelkezik, és kiváló bőrmegújító regeneráló hatású, így abszolút jól illeszkedik a kisállat-szappan
összetevői közé. Továbbá mindkét szappan az ilang-ilang (Cananga
odorata), azaz a virágok virágaiból kinyert esszenciális olajjal illatosí-
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A télen, nyáron egyaránt használható mancs krém egy kiváló
ápolószer. A kis tappancsok puha párnái és a körmök is könnyen sérülhetnek, főleg az egyre szélsőségesebb időjárás következtében felmelegedett vagy éppen nedves, jeges aszfalton. Ám nem csak akkor
hívhatjuk segítségül a Mancs ápoló krémet, ha beszakadt, felsértett
bőrt kell hámosítani, a kirepedezett, kiszáradt mancsokat hidratálni, de megelőzésképpen is használhatjuk, így a kedvencek mancsai
ellenállóbbak, egészségesebbek lesznek. A Napvirág Manufaktúra
kifejezetten kutyák és macskák mancsainak ápolására kifejlesztett
Mancs kréme olyan organikus összetevőkből áll, mint a shea vaj, és
a körömvirág olaj. Az előbbi adja a krém alapját, mely gazdag A és E
vitaminban, erős gyulladáscsökkentő hatással bír, a körömvirág olaja
pedig egy regeneráló, sebgyógyító olaj, melynek a bőrre gyakorolt jótékony hatása köztudott.
Ápold, szeresd kedvenced, a Napvirággal!

Látogass el környezetkímélő,
hulladékmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu

Tudatos gazdi

3 receptjavaslat a kutyák őszi immunerősítéhez
Mielőtt elárulnám a recepteket, szeretnék beszélni kicsit a gyógynövényekről. A holisztikus szemlélet teljesen eltér a konvencionális
orvoslástól. Nekem is, mint más kutyaherbológusoknak, a fő célom
az okok megkeresése. Íme, egy egyszerű példa – amikor gyógynövényekhez nyúlunk, mindig ez lebegjen a szemünk előtt:
A gyógyszerek megölik a vírusokat, baktériumokat és elnyomják a tüneteket, míg a gyógynövényekkel olyan környezetet teremtünk, amelyben képtelenek megtelepedni a vírusok és baktériumok. Érezhető a különbség, ugye?
Mindig az a cél, hogy megvizsgáljuk és átgondoljuk, hogy mi
okozhatja a kutya betegségét. Nem vagyok gyógyszerellenes. Tudom, hogy sokszor nincs más lehetőség és az orvosok munkáját is
maximálisan tisztelem, hiszen rengeteg csodát tesznek. Azt viszont
ugyanúgy hiszem, hogy sok betegséget meg lehet előzni.
A gyógynövényeket viszont nem lehet ész nélkül adagolni és
bármennyit adni a kutyának. A több nem lesz jobb. Ha beteg a
kutya, nem lesz gyorsabban túl rajta attól, hogy emeljük a gyógynövény adagot. Sőt, sok gyógynövény más hatással lehet, ha többet kap a kutya az előírt mennyiségnél. Ezért mindig pontosan kell
követni az adagolási útmutatókat.

Miért fontos ősszel erősíteni
a kutyánk immunrendszerét?
Egész egyszerűen az immunrendszer véd meg minket és kutyánkat is a vírusoktól, baktériumoktól, sőt a szervezetünkben képződő
káros anyagoktól, gyulladásoktól, daganatoktól.
Nézzük át a recepteket!

evőkanál ibolya levelet tegyünk egy befőttesüvegbe. Forrásig melegítsünk 250 ml vizet, majd ha felforrt, pihentessük 2 percig. Öntsük
a gyógynövényes befőttesüvegbe. Tegyünk egy szilikonmentes sütőpapírt a kupak alá (hogy megóvjuk a főzetet a kupakból kioldódó
káros anyagoktól), majd zárjuk le. Hagyjuk állni 20 percet. Szűrjük le.
Hűtőben tárolva 3-4 napig eláll.
Adagolás: 2 teáskanállal minden 5 kg-ra, az ételre adagolva.

2. Immunerősítő és méregtelenítő mix

Hozzávalók:
• Bojtorján gyökér (Arcticum lappa)
• Csűdfű (Astralagus membranacus)
Elkészítés: 1 evőkanál bojtorján gyökeret és 1 evőkanál csűdfűt te1. Immun- és nyirokrendszert támogató gyógynövénybomba gyünk egy befőttesüvegbe. Forrásig melegítsük 250 ml vizet, majd ha
felforrt, pihentessük 2 percig. Öntsük a gyógynövényes befőttesüvegHozzávalók:
be. Tegyünk egy szilikonmentes sütőpapírt a kupak alá (hogy megóv• Bíbor kasvirág (Echinacea purpurea)
juk a főzetet a kupakból kioldódó káros anyagoktól), majd zárjuk le.
• Körömvirág (Calendula officinalis)
Hagyjuk állni 20 percet. Szűrjük le. Hűtőben tárolva 3-4 napig eláll.
• Illatos Ibolya levél (Viola odorata)
Adagolás: 2 teáskanállal minden 5 kg-ra, az ételre adagolva.
Elkészítés: 1 evőkanál echinaceat, 1 evőkanál körömvirágot és 1

3. Immun- és bélrendszert támogató gyógynövénybomba

Hozzávalók:
• Csipkebogyópor
• Bíbor kasvirág (Echinacea purpurea)
• Kamilla (Matricaria recutita)
Elkészítés: 60 g csipkebogyóport, 60 g echinaceat és 60 g kamillát összekeverünk. Tároljuk üvegben vagy papírban, de kerüljük a műanyag tárolókat.
Adagolás: ½ evőkanállal kétszer naponta közepes méretű
kutyáknak (12kg-25kg). Kistestű kutyáknak felezzük az adagot.
Nagy és óriástestű kutyáknak pedig duplázzuk.

My Bulldog Herbs – Megelőző csomag
A kutyád immunrendszerének támogatását nem szabad soha elhanyagolnod. Megfelelő gyógynövényekkel és a megelőzésre törekvéssel rengeteg betegség elkerülhető. Sőt még a szőrhullás, szőrtüsző atka, gombás fertőzések is megelőzhetőek.
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Még egy jó tanács arra az esetre, ha gyógynövényt vásárolunk.
Csak olyat érdemes vásárolni, ami nem műanyagzacskóban van,
mert nem csak környezetterhelő a műanyag, de a gyógynövények
hatása is gyengül tőle.
Magyari Detti - kutyaherbológus

www.mybulldogshop.com

Hasznos

Így biztos elállnak tavaszig!

Zöldségek és gyümölcsök hagyományos téli tárolása
Régebben zivatar után az emberek rögtön kimentek, hogy a
kertben, út mentén nevelt fák alól
és a szórványgyümölcsösökben
összeszedjék a lehullott gyümölcsöt. Annak idején a zöldség-gyümölcs értékes kincs volt, és főleg
a tartalékkal bántak gondosan.
Az almákat például selyempapírba csomagolták, a káposztát
pedig a pincében egy szárítókötélen fejjel lefelé lelógatták.

Jó tudni! A zöldséget és a gyümölcsöt
nem szabad egy helyiségben tárolni, mert
akkor a zöldségfélék idő előtt megfon�nyadnak. A zöldségek hűvös, jól szellőző,
magas páratartalmú helyiségben sokáig
frissek maradnak. A száraz levegőjű pincékben vízbe mártott agyagtéglákat helyeztek ki, hogy ezzel is növeljék a levegő
páratartalmát, és megakadályozzák az
összefonnyadást. A rendszeres szellőzésről viszont nem szabad megfeledkezni.

Alma és körte

A régi bölcsesség szerint minden gyümölcsfa megmutatja, mikor szeretné
terméseinek leszedését, azáltal, hogy
egyes gyümölcseit a földre hullatja. Ha
reggelente látunk pár érett gyümölcsöt
a fa alatt, elérkezett az idő a termések
betakarítására. A szüret után gondos-

kodnunk kell arról, hogy termések átvészeljék a telet és kitartsanak a következő
betakarításig. Az alábbiakban a téli tároláshoz adunk néhány tippet.
Csak az ép, sértetlen gyümölcsök alkalmasak tárolásra, az éretlen vagy sérült
gyümölcsöt minél előbb fel kell használni. A nagy almák azonban a tárolás során

Tipp: A fokhagyma kihajtását
2000 éve úgy akadályozták meg
a kertészek, hogy a hagymákat
parázsló szén fölé lógatták
gyakran foltosodnak, ezt nevezzük taplófoltosodásnak, barnás színű elhalt szövetcsomók alakulnak ki a húsában.
A tapasztalt kertészek, a fiatal almafák
első, nagyméretű terméseit csak rövid
ideig tárolják.
A téli almák magas (80-90%) páratartalmú helyiségben hosszú ideig tárolhatóak.
A rendszeres szellőztetéssel megakadályozhatjuk, hogy az almák megrothadjanak vagy megpenészedjenek.
Az almatároló pince az egerek kedvenc
telephelye, ezért rendszeresen ellenőriznünk kell. A nedves-párás pincékben
gyakran megtelepednek az érdes pinceászkák (helytelen néven pincebogarak),
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Hasznos
amelyek szintén igen kedvelik a lédús almákat. Ha korhadó deszkát helyezünk a
földre, akkor a pinceászkák előszeretettel
telepszenek meg alatta. Mindössze csak
annyi a dolgunk, hogy időnként felemeljük a deszkadarabot, egy vödörbe seperjük a deszka alján megtelepedett pincebogarakat, és utána a komposzt halomra
szórhatjuk őket.
Az almákat és körtéket kocsánnyal felfelé,
egymás mellé, egy rétegben deszkákra rakjuk. Csak a durva héjú, kemény húsú fajtákat
tárolhatjuk egymásra helyezve két-három
sorba, hogy megakadályozzuk a párolgást
és az emiatt fellépő összefonnyadást.
Ha nincs megfelelő helyiség, akkor az
almákat fajták szerint, köztük a szalmával
vagy anélkül, elkülönítve olyan ládákba
vagy kis hordókba rakjuk, melyeknek aljára, oldalára és fedelébe szellőzőlyukakat
fúrtunk. Ha a tároló helyiség nem fagymentes, akkor szükség esetén pokrócokkal
takarjuk be a ládákat vagy a tárolóedényt.

A zöldségek
biztonságos tárolása

A zöldségfélék tárolásának széles körben elterjedt módja a vermelés 60-100
cm mély és 1-1,5 méter széles gödrökbe.
A fejes káposztáról a gyökérzetét levágva,
a gyökérzöldségekről a leveleket leszedve,
de a középső hajtáscsúcsot nem megsértve kell a tárolásra előkészíteni.
A lila és a zöld fejes káposztát, valamint a
kelkáposztát valamint a karfiolt lefelé kell a
verembe helyezni, a gyökérzöldséget tetszés szerint a verem szélétől 10 cm-nyire.
A zöldségeket szalmával kell letakarni, erre

pedig földet teríteni.
A földbeni tárolóhelyet sűrű lyukú dróthálóval védjük meg az egerek pusztítása
ellen. Ha a vermet vízáteresztő, száraz talajon alakítottuk ki, akkor a benne tárolt
zöldségek sokáig frissek maradtak. Nedves talajokon ezt a módszert nem alkalmazhatjuk.
Ha csak kis mennyiségű fejes káposztát
szeretnénk tárolni, akkor azokat gyökerestül kiszedve, a nagy földdarabokat lezárva, fejjel lefelé nedves, hűvös helyiségben kifeszített zsinegre felakasztva vagy
fapolcra helyezve is tárolhatjuk.
A krumplit mindig hűvös, sötét és jól
szellőző helyen tárold. A mosogató alatt,

az ablak mellett vagy a háztartási gépek
közvetlen közelében nem lesz jó helye,
mert ha hőhatás éri, gyorsabban meg fog
romlani. Ügyelned kell arra is, hogy járni
tudjon körülötte a levegő – nem véletlen,
hogy a boltokban is hálós csomagolásban
kapható. Az étkezési burgonya tárolására azok a pincék, vermek, tárolók a legalkalmasabbak, amelyek fagymentesek,
hűvösek, ahol a tárolási időszak alatt nem
éri fény a gumókat, ugyanis a világosban
tartott burgonya bezöldül, szolanin termelődik benne – egy kémiai anyag, mely
a színváltozást okozza. (Az ilyen burgonya
íze kesernyés, és nagyobb mennyiségben
fogyasztva mérgező.) Megfelelő helyeken
a gumók hosszú ideig eltarthatók, nem

Tipp: Ha ősszel a spenót külső leveleit tépjük, és nem vágjuk, akkor
a tövek jobban áttelelnek. A vágás
közben ugyanis gyakran megsérül
a hajtáscsúcs, amely különösen
érzékeny a fagyokra. Kora tavas�szal viszont újra szedhetjük késsel
is a spenótot.
zöldülnek, nem csíráznak ki, és itt a legalacsonyabb az apadási veszteség is.
A téli tárolás során a „lecsírázást” nem
szabad kihagyni, ha azt szeretnénk, hogy
a termés minél tovább elálljon. Vagyis
időnként át kell nézni az eltárolt burgonyamennyiséget, és le kell tördelni a gumókról a csírákat. Ha ezt elhanyagoljuk, a
csírák lassan felemésztik, összefonnyasztják, kiszárítják a burgonyánkat.
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Kertészkedjünk!

Milyen örökzöldre cserélje a kényes tujákat?
A klímaváltozás szélsőségeinek
köszönhetően az elpusztíthatatlannak és gondozásmentesnek
hitt smaragd tuják egyre gyakrabban okoznak bosszúságot a
kertészkedőknek.
Az elmúlt években megjelentek a
gombás betegségek és egyre többféle kertevője is akad az örökzöldeknek, ami miatt könnyen vegyszeres
rémálommá válhat a gondozásuk.
Ahhoz, hogy ne kelljen folyamatosan
küzdenie az „elemekkel”, érdemes olyan
fajtákat választani, amelyek ellenállóbbak
hagyományos társaiknál. A nemesítésnek köszönhetően ma már az örökzöldek
palettája is rendkívül széles, így valóban
minden helyre és igényre létezik tökéletes
megoldás.
Egy kedves ügyfelem éveken át küzdött
a borókáival: szinte minden héten kellett
permeteznie a borókaszú ellen, míg végül
2019-ben nagy lépésre szánta el magát, és
az egész sövényét kivágta.
A helyére csodálatos Taxus Media Hillii
tiszafák kerültek, amelyek kevésbé érzékenyek a kártevőkre és jobban bírják a szárazságot is.
A gyepápolás után az új örökzöldjeinél
is bevezette a preventív kezeléseket, és a
vegyszermentes gondozást, hogy végleg
megszabaduljon a mérgek használatától.
Persze ez sem ment egyik pillanatról a
másikra. A sövény egy részén néhány tiszafa látványos hanyatlásnak, sárgulásnak
indult. Mivel egy adott területet érintett a
probléma ezért leszűkült a kör a behurcolt
betegségekre és a talajra, így célzottan kezelve megoldottuk a problémát, és ma már
gyönyörűen hajtanak a tiszafái.
Ahhoz, hogy egy örökzöld szárazságtűrő és ellenálló legyen, jó kondícióban
kell tartani. Ehhez dolgoztam ki az Örökzöld Rutin nevű eljárást. A kezelések 3
fronton veszik fel a harcot a növényekért:
- huminsavval (javaslom a Humin
Garden Plus és az új Humin Garden
Plus-Sol granulált és folyékony humuszkoncentrátumokat, a rendkívül magas
hatóanyagtartalmuk miatt) a talaj és a növény táplálásáért

Jó, ha tudja!
Egy szárazságtűrő fajta is elkényelmesedhet! A rossz öntözési gyakorlat felszoktatja a gyökereket a talajfelszínhez, ami miatt a növény instabillá válhat és ki lesz téve az aszálynak. A
helyes öntözési gyakorlat az időjárás függvényében heti 1-2 alkalommal alapos beöntözés,
öntözőtányéros kialakítással, nem pedig a folyamatos csepegtetés!
- Amalgerollal a talajélet helyreállításáért, hiszen a jó mikroorganizmusok közössége nélkül nincs elégséges tápanyag-,
víz- és levegő körforgás
- és Smaragd Extra Mg-vel a növény
tápanyazavarának gyors enyhítéséért, illetve a gyökér stimulációért.
Ha jó erőben van az örökzöld, akkor a
légszárazságnak, az aszálynak, a kártevőknek és a gombás betegségeknek is
hatékonyan ellenáll.
Fontos tudnia, hogy a növények növekedése során az úgynevezett Liebig-féle
minimum elv érvényesül, ami kimondja,
hogy a növekedés során mindig az a tényező a meghatározó, ami minimumban
van (pl. tápanyagok, víz, napfény). Azaz
hiába van valamiből többlet, a hiányos
elem korlátozza a növekedést.
Ezért kell folyamatosan komplexen
biztosítani minden tápanyagot a növény
számára (az egyoldalú műtrágyázás ezért
nem hatékony hosszútávon).

Ellenálló fajták:

Az, aki telepítés előtt áll, könnyen alakíthatja a terveit úgy, hogy minél kevesebb
gond legyen az örökzöldekkel (persze az
elején babusgatni kell őket, majd rendszeresen
tápanyagozni, de egy jó fajtaválasztással sok
problémától kímélheti meg magát).
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Szárazságtűrő és ellenálló
örökzöldek például:

- nehézszagú boróka (Juniperus sabina)
- babérmeggy (Novita)
- balkáni babérmeggy
(Prunus
Laurocerasus)
- kínai boróka (Juniperus chinensis
Keteleeri)
- korallberkenye (Photinia x fraseri Red
Robin)
- leylandi ciprus (Cupressocyparis
leylandii)
A már elültetett, gyengélkedő növények
gyógyítását instant a Myr Klórózissal
permetezve kezdheti meg (ez azonnal
felszívódó nyomelemekkel segít megállítani a sárgulást), majd jöhet az Örökzöld
rutin kezelés.
A gombás betegségek ellen pedig az
aktív réz tartalmú Scudo lombtrágyát
ajánlom prevenciós és kezelési céllal egyaránt.
Egészséges szép örökzöldeket kíván:
Molnár Gábor Éva
a füvesasszony

www.kertfuvesites.hu
www.evakert.hu
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Fűben-fában

12 ok, amiért érdemes szőlőt fogyasztani
Az alma után a legkedveltebb őszi
gyümölcsünk a szőlő. Az édes szemek
nem csak az ízlelőbimbóinkat kényeztetik, de kimondottan jót tesznek az
egészségünknek is. A szőlőben található többek között B1-, B2-, K- és C-vitamin, kálium, kalcium, magnézium,
niacin. Folsav-és biotintartalma révén
segíti az anyagcserét és jótékony hatással bír az immunrendszerre. Íme 12
olyan jótékony hatás, ami miatt érdemes beiktatni a szőlőt a mindennapi
táplálkozásunkba.

Serkenti az agyműködést

Nem mondunk újdonságot senkinek azzal, hogy a szőlőcukor mekkora segítséget
jelent a vizsgákon a diákoknak. Segíti a koncentrációt és a tiszta gondolkodást, sőt még
a fáradt izmokat is regenerálja. A szőlő pedig még ennél is többet tud, hiszen magas
magnézium és B-vitamin tartalmánál fogva
nyugtatja a stresszes idegeket.

Támogatja a szívet
és az érrendszert

Az erek rugalmasságának megőrzésében, valamint az érelmeszesedés megelőzésében a szőlőben található procianidin a
felelős, ami által csökkenti a vérnyomást, és
megakadályozza a vérrög kialakulását. Javítja az erek állapotát, megerősíti a hajszálereket, ezzel a szívkoszorúér betegségekkel
küzdők számára nagy segítség lehet. Magas
vas és folsav tartalmának köszönhetően
nagyban segíti a vérképzést, így vérszegénységben szenvedők számára kifejezetten javasolt a szőlő fogyasztása.

Javítja az emésztést

A szőlőben található gyümölcs- és csersavak megtisztítják a gyomrot és fokozzák
a vese, valamint a máj működését. Hatásukra a salakanyagok gyorsabban kiürülnek,
helyreáll a sav-bázis háztartás, az immunrendszer megerősödik, ráadásul karcsúsodni is fog. Az emésztésen túl a szőlő képes
megszüntetni a kövesedést a szervezetben,
azon belül is a vesében és a hólyagokban.

A szőlő nem csak elősegíti az emésztést,
de a székrekedés elleni küzdelemben is
melletted áll, hiszen a benne található cellulóznak, cukornak és egyéb savaknak köszönhetően lazít a beleken, ami elősegíti a
széklet ürítését.

Gyulladáscsökkentő hatású

A szőlő gyulladáscsökkentő, hiszen a
hogy a szőlőben nagy mennyiségben található rezveratrolnak köszönhetően hatékonyan küzd a szabadgyökök ellen, ez az
anyag bizonyítottan akadályozza a rákos
sejtek terjedését is.

Csökkenti a koleszterinszintet

Magas oxidáns- és polifenol-tartalma
van, csökkenti az összkoleszterinszintet, de
emeli a védő hatású koleszterin szintjét a
vérben.

Csökkenti az asztmás tüneteket

A szőlő kiválóan alkalmas az asztmás tünetek csökkentésére vagy akár teljes megszüntetésére. A gyümölcsök közül messze a
szőlőnek van a legjobb asszimilációs hatása,
ami a tüdő nedvességtartamát növeli, ezzel
egyidejűleg csökkentve az asztmás reakciók gyakoriságát.

Védi a szemet

A szőlő húsában, de leginkább a szőlőmagban található oligomer proanticianidin
nevű vegyület segíthet megelőzni vagy
lassítani a makuladegenerációt, mely a köz-
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ponti látómező elvesztésével jár, és csökkenti a számítógép használat által okozott
vizuális stresszt.

Enyhítheti a migrénes tüneteket

A migrén korai stádiumában érdemes
szőlőt, vagy frissen facsart szőlőlevet fogyasztani, a magnézium és a B-vitamin különösen jó hatással van az idegekre. Viszont
vannak, akiknek kimondottan a szőlő okozhat fejfájást, ugyanis található benne egy
tiramin nevű anyag, egy természetes aminosav, amelytől megemelkedhet az ember
vérnyomása, így fejfájást okozhat.

Fehéríti a fogakat

A szőlő, pontosabban a savanykás szőlő
segít megőrizni a fogak fehérségét, valamint a fogakon található elszíneződés megszüntetését. Ezt a benne található almasavnak köszönhető.

Kiváló bőrápoló

A szőlőben fellelhető vitaminok, savak és
antioxidánsok megújítják a bőrben található sejteket, ezáltal feszessé, fényessé és puhává varázsolva bőrünket.

Természetes ránctalanító

A szőlőmag olajban nagy mennyiségben
találhatóak antioxidánsok, köztük a szelén,
amelyek felelősek a sejtek regenerálásáért.
A sejtek regenerálása pedig magában foglalja a bőr frissítését, ami által csökkennek a
ráncok.

