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Aktuális

Összemegy az ember
a globális felmelegedés miatt?
Előre jelezheti az ember jövőjét az, ahogy korábban
más emlősfajok reagáltak a klímaváltozásra – idézte
a Guardian Steve Brusatte-et, az Edinburgh-i Egyetem paleontológusát, aki szerint a globális felmelegedés hatására úgy fogunk járni, mint a lovak.
Brusatte az ember jelenlegi helyzetét az ősi lovakéhoz hasonlította, amelyek kisebb termetűek lettek mintegy 55 millió évvel
ezelőtt, az úgynevezett paleocén-eocén hőmérsékleti (termális)
maximum (PETM) korszaka idején.

Zöldül az Alpok - és ez nagy baj!
Az űrből készült felvételeken látható, hogy jelentősen zöldebbé vált az Alpok hegyvonulata – állapították meg tanulmányukban osztrák és svájci tudósok. Az Alpok fahatár
feletti területének 77 %-a zöldebb ma, mint 1984-ben.
A növényzet erős növekedése mellett 1700 méter felett a hótakaró kicsi, de mérhető csökkenését is felfedezték. A tudósokat a
kizöldülés mértéke lepte meg leginkább.
A kutatók számítottak a felmelegedés hatásaira, de egyikük se
várta, hogy ilyen jelentős és kiterjedt lesz a zöldülés.
A klímaváltozás következtében az Északi-sarkvidék növényzetének erős növekedését már dokumentálták. A Franciaországtól
Ausztriáig terjedő alpesi régióról azonban még nem készült átfogó elemzés – közölték a tudósok.
A Science tudományos lapban most megjelent tanulmányban
kimutatták, hogy az alsóbb régiók klímaváltozáshoz alkalmazkodó növényei új területet nőttek be a vizsgált időszakban. Ezen
kívül a vegetáció sűrűbb lett, a növények magasabbra nőnek a
műholdfelvételek szerint. Az 1700 méter feletti alpesi területeknek csak egy százalékán csökken a növényzet.
A zöldebb hegyvidék kevesebb napsugárzást ver vissza, mint a
hó, így a klíma további melegedéséhez vezet. Ezek a változások
felborítják az alpesi rendszert, ami fokozza a föld- és sárcsuszamlások esélyét, negatívan hat a turizmusra és hó- és jégmennyiségtől függő ivóvízellátásra.
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„Nagyszerű kövületek állnak rendelkezésünkre a legutóbbi nagy
földtörténeti felmelegedés idejéből. Hátborzongató a hasonlóság a
jelenlegivel” – mondta a tudós. Könyvében – The Rise and Reign
of the Mammals (Az emlősök felemelkedése és uralma) – megjegyzi, hogy a mai világ melegebb részein élő emlősök gyakran
kisebbek, mint a hűvösebb területeken élők, ez a Bergmann-szabályként ismert ökológiai elv.
Noha az okok nem teljesen ismertek, valószínű, hogy a kisebb
állatok bőrfelülete a térfogatukhoz képest nagyobb a termetesebbekhez képest, így könnyebb levezetni a felesleges hőt.
A könyv megjelenése előtt a lapnak elmondta, hogy a zsugorodás a klímaváltozással való megküzdés gyakori módja.
„Ez nem azt jelenti, hogy minden emlős kisebb lett, de úgy tűnik,
ez az általános trükk, amikor gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Ha a
hőmérséklet valóban gyorsan nő, könnyen lehetséges, hogy az emberi testméret csökkenni fog” – mondta Brusatte.
Nem minden szakértő vallja, hogy az emelkedő hőmérséklettel mérséklődik az emlősfajok testmérete. Adrian Lister, a londoni
Természettudományi Múzeum kutatója szerint gyenge a bizonyíték, amelyet a tanulmány bemutat, ellenben a hőmérséklet és az
emlősök mérete közti összefüggés oka gyakran a rendelkezésre
álló élelem szűkössége.
Lister azt a vélekedést sem osztja, hogy az ember „összemegy”
a globális felmelegedés miatt.
„Az embernél már nem igazán működik a természetes szelekció.
Ha így lenne, akkor azt kellene látnunk, hogy a nagyobb testű emberek a klímaváltozás miatt meghalnak, mielőtt utódaik születnének.
Nincs ilyen a mai világban. Ruhát viselünk, fűtünk, és klímaberendezésünk van arra az esetre, ha túl nagy a meleg” – mondta a kutató.
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Új bemutatkozási lehetőség
madárfotósoknak
Magánszemélyek kezdeményezésére új fotópályázat
indult Birdo – Az év madárfotósa néven. Nevezési díj
nincs, a pályázat mindenki számára nyitott.

A Birdo - Az év madárfotósa ma Magyarországon az egyetlen olyan fotópályázat, amelynek a madarak a főszereplői. Miért
éppen a madarak? Mert jelen vannak mindenütt, mert látványosak, mert a madárfajok változatossága színes versenyt ígér, mert
a madarakat nem lehet megunni, állítják a kiírók. Remélik, hogy a
pályázók őket fogják igazolni.
A Birdo elindítói a madárfotókkal nem csak a természet szépségét és gazdagságát kívánják bemutatni. Szerintük a fotók jó
lehetőséget nyújtanak arra, hogy képbe kerüljön a természetvédelem is. Kizárólag etikus elvek alapján fotózott képeket
fogadnak el, amelyek készítése a madarakat szaporodásukban,
pihenőhelyükön, vagy természetes mozgásukban nem akadályozta, így például drónfotókkal sem lehet pályázni. A természetvédelem fontosságát hangsúlyozandó a kiírók külön kategóriát
hirdettek, a Dokumentum – fotósorozatot. Ebben olyan fotókat
várnak, amelyeknél az esztétikai értéken túl a fókuszban egy
madárfaj vagy élőhelye megmentéséért végzett szakmai munka
vagy civil erőfeszítés bemutatása áll.
A Birdo – Az év madárfotósa pályázat több fordulós. Fotót csak
a pályázati időszak alatt, 2022. június 1. és 2022. július 31.
között lehet beküldeni, előzetes regisztráció után. Ezt követi a zsűri kétkörös értékelése, majd szeptemberben a második
fordulóba jutott fotók számára közönségszavazást tartanak. A
nyilvános eredményhirdetés helyszíne és időpontja: Tatai Vadlúd
Sokadalom, 2022. november 26.
A madárfotósok 10 különböző kategóriában versenyezhetnek,
nevezési díj nélkül. A pályázat sem fotós szakmai múlthoz, sem
életkorhoz nem kötött. Az összesített győztes Az év madárfotósa
címet és a fődíjat is hazaviheti. A 18 évesnél fiatalabb fotósok Az
év ifjú madárfotósa címért és a vele járó fődíjért pályázhatnak. Az
értékes díjak mellett a Birdo – Az év természetfotósa 2022 pályázat publikációs lehetőséget is biztosít a pályázóknak.
A kiírás részletes feltételei a pályázat weboldalán olvashatóak:
birdo-azevmadarfotosa.hu (bird-o.hu).
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Forgácsok
A nagyok semmit sem értenek meg maguktól, a gyerekek pedig belefáradnak,
hogy örökös-örökké magyarázgassanak
nekik.
Antoine de Saint-Exupéry

A nyíló értelem
Szeretem a kicsiket! Úgy kettőtől
négy éves korig egy fantasztikus
időszak! Persze utána is, de az
már egy más világ! Szeretem azt a
kort, amikor elkezdenek beszélni,
amikor a világra rácsodálkoznak,
és nyíló értelmük szintjének és
aktuális anyanyelvi tudásuknak
megfelelően nagy kinyilatkozásokat és számtalan esetben nagyon
logikus kérdéseket tesznek fel.

Forgácsok...
nemes fából...
Minden szülőnek azt javaslom, örökítse meg ezeket a jeles pillanatokat, elég csak annyi, hogy felírja a naptárba, vagy egy kis
füzetbe. Néha azonban a körülmények leírására, kis magyarázatra is szükség lehet. Szűkebb-tágabb családi körből most néhány
„szösszenetet” teszek ide! A szereplők 2-4 évesek, és el-elcsodálkozhatunk azon, hogy néha már milyen spontán használnak pontos nyelvi kifejezéseket, vagy ha a helyzet úgy kívánja, alkotnak
egy új szót.
Békesség: Anya és apa harmóniában élnek. A 3 éves gyermek
számára világos a különbség, és megszólításra a papa, mama szavakat használja. Majd, amikor egyszerre megy hozzá a két szülő,
felcsillan a szeme, és nevetve azt mondja: „PaMa”!
Nyelvújító: Amikor egy gyermek közelében nagy a csend, akkor ott mindig történik valami vagy éppen történni fog. Apa és
három éves kisfia otthon vannak, és az apának feltűnik a nagy
csend. Szólítja gyermekét, aki a másik szobában valamit ügyködik. Többszöri hívásra se válaszol. Majd kis idő múlva fülig érő
szájjal kijön, kezében egy bottal, a bot végén egy madzag, annak a végén egy mágnes, és diadalmas arccal azt mondja: csak
„horgantottam” egyet!
Egyszerűsítés: „szamalámi”,(szalámi), „pockucul”, (porcukor)
Öntudat: a két éves „mindenütt ott vagyok” fiú egy földbuckán
elesik a kis motorjával, majd feljajgat: „A! Aaa! Aaa! Megint valami
történt magammal!”
Megszemélyesítés: A homokbuckáról legurul a kis háromkerekű. Megszólal kis barátunk: „Magától legurult és elesett a motor,
azért nem sír.”
Birtoklás az ikreknél: „Menjél el az ölemből! Ez az én ölemb!!”
Pontosítás: Nehezen lehet bírni a kis csapattal, nehéz berakni
az ikreket az autóba. Anya megszólal: „Ha jól viselkedtek, kedves
vagyok, de ha ilyen sokat rosszalkodtok, attól sárkány leszek.” Az
egyik ikerfiú bájos hangon, tiszta érdeklődéssel megkérdezi: „Piros sárkány?”
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Forgácsok
A szabadság illata: „Majd nagypapával jövök a Városligetbe hőlégballonozni, mert ő olyan beleegyezős.”
A csend varázsa: Anya koncertre viszi a krampuszokat, és próbál kedvet csinál nekik: „Ott izgi hangszerek lesznek, gamba, csembaló stb.” „Tudom, - mondja a négyéves -, a cselló úgy szól, hogy:
„trrrrrr”. De van olyan is, ami halkan szól, az a „csendbaló.”
Viszonyítás: A függő vasútra: „Ez a vonat csimpaszkodik!”
Méltányos büntetés: A kétéves kis krampusz megsértődik!
„Anya, menjél el! Be a szobába.” Kicsit kedvesebben utána szól:
„Azért ne sírjál.”
Kiegészítés: Az egyik kicsi ki akarja rakni az autóból bátyját, és
ezért az egész utat végigordítja. A hatás olyan erős, hogy a bátyja
kezd félni, esetleg tényleg ki is rakják. Aztán szent a béke. Másnap
Anya megkérdezi: „Azért szereted a bátyádat?” „Szeretem... (kisvártatva kaján vigyorral) ...hogy kiszálljon!”
Személyiségvédelem: A hosszú kézmosás után, vizes lett
az ing ujja. Anya meglátja, kicsúszik a száján a méltatlankodás,
(„basszuskulcs”) A kis „áldozat” felkapja a hangját: „Nem vagyok
basszuskulcs! Én SZÉP kis gyerek vagyok”
Pontos szóhasználat: Előkerül egy ketchupos nyalóka: „Hú, ez
ízletes!”
Játékosság: Íme egy SZÍV, mutatja kis barátunk Anyának a szívecske díszt! Majd a szájához teszi, és azt mondja: „SZÍVom!”
Filozófus: „Te vagyok!”
Finomság: A 2 évesek beszélgetéséből: „Hülye vagy, édeském!”

Komoly kérdés: A négyéves „filozófus” kérdése: „A Mennyország milyen messze van a házunktól?”
Kifogás: Eljött az esti lefekvés ideje. Anya kéri csemetéjét, feküdjön le. Csak nem fogad szót! Kérdezi, miért nem fekszel le?
„Mert úgy nem fog látszani a hátam!!”
Prioritás: Vacsit várva, kis barátunk énekelget: „Szeretem a narancsot, a mandarint is szeretem, anyát is szeretem, a tesómat is szeretem!”
A tudat keresése: Kis négyéves gondolkodónk, egy gyógyszeres flakont akar kinyitni. Annak a teteje könnyen elforog, de mégsem tudja levenni. Hosszú próbálkozás után megkérdezi Anyát,
miért nem tudja kinyitni? Anya egyszerű és világos választ ad.
Úgy van tervezve, hogy 4 éves gyerekek ne tudják kinyitni! Nagy
csend, újabb próbálkozás, majd megkérdezi: „Honnan tudja, hogy
négy éves vagyok?”

„A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni,
hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani.”
Plutarkhosz

Barátsággal,
Erdei István
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Gondolkodó

Egészséges elme, egészséges én
Az egészséges, erős test nagyon
fontos. De ahhoz, hogy jól éljünk,
természetesen más is kell a fizikai
egészségen kívül. Kevés dolog fontosabb, mint az elme egészséges
működése. Hogy frissek és tisztaeszűek maradjunk, az egész életünk
során döntő fontosságú, de a bölcsesség éveiben különösen.

Sajnos a mentális leépülés olyan gyakori a fejlett világ idősei között, hogy sokan
úgy gondoljuk, ez természetes, elkerülhetetlen része az öregedésnek. Olyan mértékben azonosítjuk a memóriavesztést az
öregséggel, hogy amikor elfelejtünk valamit, gyakran így kiáltunk fel: „Na, ez már az
öregség.” Azokban a kultúrákban (például
abházok, a hunzaiak és az okinawaiak),
melyek példát mutatnak az egészséges
megöregedésre, egészen más a helyzet:
a demencia még a legöregebbek között
is igen ritka. A fejlett országokban többen
és többen szenvednek Alzheimer-kórban
vagy a demencia más formájában, gyakran megállíthatatlanul hanyatlanak addig
a pontig, ahol már nem ismerik föl szeretteiket, s nem emlékeznek arra sem, ők maguk kicsodák.
Az Alzheimer-kór a demencia legelterjedtebb formája, degeneratív rendellenesség, melynek hatására a betegek egyre
inkább elvesztik memóriájukat és ítélőképességüket, amíg végül aztán a legelemibb dolgokra sem képesek. 1901-ben a
német orvos, Alois Alzheimer azonosította
ezt a kórt, mely előbb csak a rövid távú
memóriát támadja meg, végül pedig minden kapcsolatot elvág a múlttal. Általában
nyolc-tíz év alatt teljesen tönkreteszi az
elmét.

Mit tehetünk?

Sajnos az Alzheimer-kór igen nehezen
kezelhető, bár az utóbbi időben jó pár
kísérlet bíztató eredményeket hozott. Léteznek gyógyszerek, amelyek kitolhatják a
képességek leépülését néhány hónappal.
Az, hogy képtelenek vagyunk gyógyítani vagy hatásosan kezelni az Alzheimer-

Nem a halál az életben a legnagyobb veszteség.
A legnagyobb veszteség az, ami bennünk hal meg, amíg élünk.
Norman Cousins

kórt, fokozza a megelőzés fontosságát. Tehetünk egyáltalán bármit, ami biztosítaná,
hogy szellemileg és testileg egészségesek
maradunk? Léteznek olyan gyakorlati lépések, melyek segíthetnek abban, hogy
gondolkodásunk tiszta maradjon? Persze.
Szerencsére rengeteget tudunk arról,
hogyan előzhetők meg az Alzheimer és a
demencia egyéb formái. Arról, hogy miként őrizzük meg szellemi frissességünket
százévesen is.
1. A mozgás szerepe
Akadnak, akiket meglep, hogy a mozgás fontos szerepet játszhat az Alzheimer
megelőzésében. De sok vizsgálat tanulsága szerint ez így van.
Például a mozgás és a szellemi képességek megőrzésének ilyen összefüggését mutatja egy ötéves vizsgálat, melyről
2001 márciusában számolt be az Archives
of Neurology. A tanulmány szerint azoknak, akik fizikailag aktívak, fele az esélye
az Alzheimerre, mint az inaktívaknak, és
jelentősen kisebb a kockázata a demencia
és szellemi leépülés már formáinak esetében is. Jelentős a kockázat csökkenése már
azoknál is, akik csak keveset mozognak. A
tanulmány azt a következtetést vonta le,
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hogy minél többet mozog valaki, az agya
annál jobban megőrzi egészségét, ahogy
öregszik.
2004 szeptemberében a Time Journal of
the American Medical Association is közölt
egy tanulmánysorozatot, amely ugyancsak
megerősítette, hogy a rendszeres testmozgás előrehaladott korban is segít megőrizni a tiszta elmét. Az egyik írás azt mutatta,
hogy azok a 70 fölötti nők, akik fizikailag
aktívak, sokkal jobban teljesítenek a teszteken, és kevesebb közöttük a szellemileg leépült, mint az inaktívak között. Már heti két
óra lassú séta is kimutatható különbséget
eredményezett, de az igazi ugrás azoknál
volt, akik heti hat órát sétáltak. Egy másik
tanulmány azt mutatta, hogy azon férfiak
között, akik napi három kilométert gyalogolnak, feleolyan gyakori a demencia, mint
azok közt, akik kevesebb mint felet.
2. A helyes étkezés kulcsfontosságú
Ahogy a mozgás, az étrend is fontos. Az
antioxidánsok olyan anyagok, melyek hozzásegítenek ahhoz, hogy fiatalok és egészségesek maradjunk, mégpedig úgy, hogy
erősítik az immunrendszert, csökkentik a
fertőzések és a rák kockázatát, és ami a legfontosabb, megvédenek a szabad gyökök

Gondolkodó
pusztítása ellen. A szabad gyökök tulajdonképpen „sejtbanditák”, amelyek kulcsszerepet játszanak az öregedési folyamatokban,
pusztításukat gyakorlatilag minden szerv
megsínyli. Így aztán mindenféle betegség
számára előkészítik a terepet, beleértve az
Alzheimert is. Az antioxidánsok semlegesítik és kordában tartják a szabad gyököket.
Antioxidánsokat tartalmaznak a friss
zöldségek, a teljes kiőrlésű gabona, a friss
gyümölcsök és hüvelyesek, mint a szója.
A karotinoidok, amelyek a zöldségek és
gyümölcsök gazdag színeit adják, antioxidánsok. A C-és az E-vitamin szintén
antioxidáns, akárcsak a magnézium és a
cink. Ha az étrendünk antioxidánsokban
gazdag, sok, öregedéssel kapcsolatos
betegség – így a rák, a szívbetegségek, a
pigmentproblémák, a szürkehályog – kockázatát csökkentjük.
Ha az Alzheimer vagy a szenilitás és szellemi összeomlás más formáinak megelőzéséről van szó, az antioxidánsok különösen
fontosak. A kognitív leépülés hátterében
a szabad gyökök pusztítása áll. Ellenük
pedig az antioxidánsok jelentik a legjobb
védelmet. Sok tudós meggyőződése, hogy
a növényi étrendet követők között azért
kisebb a demencia aránya, mert a növényi
ételek antioxidánsban gazdagok.
Táplálék-kiegészítők fogyasztásával is
sokat tehetünk a demencia kialakulása ellen. Az Archives of Neurology 2004. januári
számában az Egyesült Államok különböző
egyetemeiről közzétettek egy tanulmányt,
mely szerint pótlólagos C- és E-vitamin-bevitellel 78 százalékkal csökkentheti az Alzheimer kialakulásásnak esélyét.
3. A homociszteinről
A homocisztein egy toxikus aminosav,
fehérje-anyagcsere végterméke, amely szoros kapcsolatban áll az Alzheimerrel, a szívrohammal, a stroke-kal, a depresszióval és a
vakság egy fajtájával. Már a homociszteinszint kis emelkedése is jelentősen növeli
ezeknek a betegségeknek a kockázatát
Mindenkinek van a vérében homocisztein, akárcsak koleszterin. A kérdés csak
az, hogy mennyi. Azoknál, akiknek az étrendje húsban gazdag, de zöldségben,
teljes gabonában, hüvelyesekben szegény,
magasabb ez a szint. (A hüvelyesek folsavakat és más B-vitaminokat biztosítanak,
melyek segítségével megszabadulhatunk a
homociszteintől.) Ha viszont jellemzően az
utóbbiakat fogyasztjuk, nemcsak az Alzheimer kockázatát csökkentjük, de más betegségekét is.

A legfontosabb dolog, amit az Alzheimer
megelőzése érdekében tehetünk, az az,
hogy alacsonyan tartjuk a homociszteinszintünket.
A folsav és a B12-vitamin kulcstényező
az Alzheimer megelőzésében, hiszen a
bevitelükkel a homocisztein-szint csökkenthető. Egy kutatás szerint az Alzheimer
gyakorisága 3,3-szoros azok között, akiknek a folsavszintje az első harmadban van
és 4,3-szoros azoknál, akiknek a B12-szintje
a legalacsonyabb.
Az ideális forgatókönyv, magas folsav
és alacsony homocisztein szinttel legkön�nyebben növényi alapú, zöldségekben és
B12-vitaminban gazdag teljes értékű táplálkozással valósítható meg. Azoknak, akiknek magas a homocisztein-szintjük, folsav,
B12-vitamin és B6-vitamin pótlólag bevitele segítségükre lehet. A trimetil-glicerin
ugyancsak segíthet. A B12-vitamin metilkobalamin formája egyértelműen jobb,
mint a ciano-kobalamin forma.
A folsavnak szüksége van a B12-vitamin
egy bizonyos szintjére, hogy megfelelően
működhessen. Azok a vegetáriánusok és
vegánok, akik nem fogyasztanak B12-vitaminnal dúsított termékeket, különösen
ki vannak téve a magas homociszteinszintnek. Akik azonban igazán veszélyeztetettek, azok a húsevők, hiszen az állati
eredetű ételek (és különösen a hús) hozzájárulnak a homocisztein termeléshez. Egy
tanulmány szerint azok között, akiknek a
hús a fő fehérjeforrásuk, háromszoros a
demencia kockázata, mint a vegetáriánusoknál. Egy kutatás az Alzheimer és a hús-
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fogyasztás kapcsolatával foglalkozó orvosi
irodalmat vette számba. Találóan azt a címet kapta: Megőrülni egy hamburgerért.

Étkezzünk helyesen,
gondolkodjunk tisztán!

Vannak határozott lépések, melyeket
megtehetünk annak érdekében, hogy az
Alzheimer és más betegségek kockázatát
csökkentsük. Ha egészséges, szellemileg
tiszta öregkort szeretnénk magunknak,
akkor:
• Kövessünk egészséges, növényi alapú
étrendet sok friss zöldséggel, teljes gabonával, hüvelyesekkel, gyümölcsökkel,
magvakkal. Ez rengeteg antioxidánst és
rostot tartalmaz, tisztán tartja az artériákat,
biztosítja az agy megfelelő vérellátását.
• Kerüljük a zsírban, telített zsírsavakban,
koleszterinben gazdag élelmiszereket.
• Tartsuk alacsonyan a homocisztein
szintünket, fogyasszunk sok B12-vitamint,
folsavat, B6-vitamint; húsból a lehető legkevesebbet együk.
• Figyeljünk, hogy megfelelő mennyiségű DHS-t, hosszú láncú omega-3-zsírsavat
vigyünk be.
• Mozogjunk rendszeresen, minél többet.
Döntő lépéseket tehetünk egy hosszú,
egészséges élet felé, melyet erő és szellemi
frissesség jellemez. Még ha eddig rosszul
táplálkoztunk és mozgásszegény életet éltünk is, egy életmódváltás nagyban javítja
kilátásainkat.
John Robbins
- Százévesen egészségben
című könyve nyomán

Érdekes

Miért rózsaszín a lazac?
Ha a lazacra gondolunk, azonnal beugrik húsának rózsaszínes-narancssárgás színe. Pedig sokkal közelebb
járnánk az igazsághoz, ha inkább egy fehéres-szürkés szín ugrana be, hiszen a hazai fogyasztókhoz kerülő
lazac jórészt tenyésztett, és ezek színe kivétel nélkül ilyen eredetileg. Ám így eladhatatlan lenne. Itt jön egy
kis trükk, egy kis kémia!
A természetes közegében élő lazac húsa
az egész évben nagy mennyiségben elfogyasztott apró rákocskáktól lesz a jól
ismert rózsaszín. A rákok egy speciális festékanyagot tartalmaznak, és ez az anyag
halmozódik fel a halak húsában, és meg is
változtatja annak színét.
De naivítás lenne azt gondolni, hogy az
ipari méretű tartásnál a rákocskák adják a
fő eledelt. A halfarmokon a lazacok haltápot kapnak. Ebben nincsen olyan összetevő, ami megszínezné a húsukat, úgyhogy a
tenyésztők ételszínezéket tesznek a tápba.
Ez a kantaxantin (E161g), aminek használatát az Egyesült Államokban és az Európai
Unióban is engedélyezik. A színezőanyag
fő szállítója egy gyógyszeripari konszern, a
Hoffman-La Roche.

Nem mindegy,
milyen rózsaszín!

A Roche igyekszik kielégíteni a vásárlói
igényeket, ezért széles skálán kínálja a speciális színezőanyagot. A vörösbe hajlótól a
halvány rózsaszínig bármit kérhetnek. Létezik egy ún. lazac-színskála is.
Lehet ellenérzésünk a színezett halhús
miatt, de lássuk be: a festés nélkül nem lenne nagy igény a lazachúsra. A farmon nevelt halak szürkésebb, fakó színe nem vonzaná a vevők hatalmasra duzzadt rajongói
táborát. Persze át lehetne térni a vadlazac
forgalmazásra/fogyasztásra, de akkor közel háromszoros árral kellene kalkulálni.
Az amerikai élelmezésfelügyeleti szerv
1995-ben kötelezővé tette a festett lazac
felcímkézését, de a szabályozást nem tartják be - pedig becslések szerint a fogyasztóhoz kerülő lazacok 90%-a farmon nevelt,
noha ez a címkéjükön egyáltalán nem szerepel.

Ügyes norvég húzás

A hal általános ismertsége a norvég
halászati marketing elmúlt húszévnyi tevékenységének köszönhető. A hatvanas
évekig a norvég lazachalászat kiszolgálta
a világ lazac-igényének jelentős hányadát.
Ám a lazacállomány megritkult, így a nor-

A lazacnak nagyon jó a marketingje - mondják róla.
Nem is ok nélkül.
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Érdekes
végok a hetvenes évek elején belekezdtek
a tenyésztésébe. Hamar világossá vált,
hogy ez remek üzlet, a lazacfarmok gyorsan szaporodtak, mára az atlanti lazac Norvégia egyik legjelentősebb tengeri terménye, ez teszi ki a halexport majdnem felét!

Így élnek a lazacok

A lazac természetes körülmények között
tíz évig is elél. Az első éveit folyókban tölti,
a következő egy-négy évet a tengerben,
majd ivarérett korában visszatér ívni az
édesvízbe. A tenyészetekben nincs lehetőség erre a vándorlásra. A lazacokat mesterségesen keltetik, édesvízi tankokban
nevelik, majd kb. 10 dekásan a farmokra
szállítják őket.
A telepeket általában szélvédett, nyugodt vizű norvég fjordokban építik fel, a lazac ugyanis rossz időben tengeribeteg lesz.
Nagyon érzékeny a vízfrissességre és az
oxigénmennyiségre is, és hőmérséklet-,
só- és fényigényük is folyamatosan változik. Egy kamerákkal, érzékelőkkel ellátott
bonyolult informatikai rendszer szabályozza a tartási körülményeket. Ebben a
mesterséges közegben kb. 3,5 évesen érik
el a vágósúlyt.

A farmon nevelt állatnak nem jut nagyobb élettér, mint a hipermarket akváriumában várakozó pontyoknak. Ezért nem
lehet csodálkozni azon, hogy az állatok
egészségét csakis oltásokkal és gyógyszerezéssel tudják biztosítani.
Az ipari termelés ellenére a tenyésztett
lazac húsa nem sokkal rosszabb, de más,
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mint a vadaké. A vadlazac teste izmosabb,
a húsában kevesebb a zsír. A tenyésztett
lazac íze markáns, köszönhetően a húsban
lévő 12-13 százalékos zsírtartalomnak.
Végül egy rossz hír: ha valaki ragaszkodna a természetes körülmények között élő
vadlazac fogyasztásához, azt csak Európán
kívül kaphatja meg.

Egészség

A Kalcium paradoxon és a K2- vitamin
Az érelmeszesedés és a csontritkulás a leggyakoribb népbetegségek hazánkban. Az oszteoporózis a lakosság
10%-át, férfiakat és nőket egyaránt érinti. A csontritkulással járó csontdeformitás, csigolya-, csípőtáji törések rengeteg szenvedést okoznak és gyakran pecsételik meg az idős emberek sorsát. Mi lehet vajon a közös tényező abban, hogy az erek falába, billentyűkre kalcium rakódik le, miközben a csontokból hiányzik a kalcium? Mi ennek a
kalcium paradoxonnak a titka? Mi a megoldás, hogy a kalcium a helyére épüljön be?
Testünk szilád vázát alkotó csontok fejlődése bár a 20-as éveink
elején befejeződik, a csontszövetben egész életünk során folyamatos átépülés zajlik. A csontok állományát 65%-ban szervetlen anyagok, főként hidroxil-apatit, kalcium-, magnézium karbonát, kova,
alkáli sók és 35%-ban szerves anyagok: osteokollagén, osteokalcin,
sialoprotein alkotják, melyeket a csontképző sejtek termelik.
A csontbontó sejtek lebontják a sérült, elöregedett csontszövetet. Ha az építés, lebontás egyensúlya felborul, a csont meggyengül, megritkul, törékennyé válik.
Ezt a mechanizmust számos tényező szabályozza, pajzsmirigy,
mellékpajzsmirigy, nemi mirigyek hormonjai. A D-vitamin az egész
kalcium/foszfor anyagcserében és csontfejlődés teljes folyamatában kulcsszerepet játszik. Ahhoz, hogy a kalcium a csontszövetbe
beépüljön, osteokalcinra van szükség, ez azonban csak D- vitamin
jelenlétében képződik. Az osteokalcin viszont csak akkor lesz biológiailag aktív, ha K2 vitamin is jelen van a szervezetben. Hiába van
a vérben ott kalcium, ott a D vitamin, hormonok, ha nincs jelen a
K2- vitamin, a kalcium le fog rakódni az erek falába, billentyűkre,
lágyrészekbe. Azaz elmeszesedünk, miközben csontjaink összeomlanak.

Milyen tényezők károsítják a csontokat?

Dohányzás, rendszeres és mértéktelen alkohol fogyasztás, mozgásszegény életmód, magas foszfor tartalmú ételek, italok, gyorséttermi ételek a legrombolóbbak.
Gyógyszerek közül a vízhajtók, a véralvadásgátlók (heparin,
kumarin, warfarin), szteroidok, pajzsmirigy működését gátló szerek,
melyek a csontbontás irányába hatnak.
A krónikus veseelégtelenség, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy betegségei, cukorbetegség, változókor szintén csontvesztéssel jár.

Miért ilyen gyakori a csontritkulás hazánkban?

Az életmódbéli hibák, a felborult bélflóra és krónikus D- vitaminhiány mellett az alacsony K2- vitamin bevitel az oka ennek a problémának. Sokan azt sem tudják, hogy mi az a Menaquinon, mi a szerepe a K2-vitaminnak. Sajnos a hagyományos ételeinkben elenyésző
mennyiség van ahhoz képest, hogy minium 180 mikrogrammra
volna szükségünk naponta a megelőzéshez. Ezt legfeljebb a japán
emberek tudják nemzeti eledelükkel, a fermentált szójából készült
nattoval fedezni.
Akik rendszeresen pótolják a K2-vitamint, azoknál ritkábban fordul elő a csípő tájéki törés. Ezt a Nurses Health Study eredményeiből,
72 ezer nővér 10 éven át történő követéséből tudjuk. A szívhalálozást pedig a felére lehetne csökkenteni, ha mindenki pótolna K2- vitamint. Erre a Rotterdam vizsgálat adott bizonyítékot
Még egy fontos kiegészítés: kalcium pótlás K2 vitamin nélkül
műhiba, mert elősegítjük vele az érelmeszesedést!
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Melyik a megfelelő K2- vitamin?

A K2 vitaminon belül több molekulát ismerünk, a biológiailag legaktívabb a csoportban a menaquinon -7. Ezek közül is a természetes
transz izomer fajta fejti ki a megfelelő biológiai hatást.
A K2-vitamin tehát egy elfeledett és újra felfedezett, zsírban oldódó
vitamin, amely amellett, hogy képes feloldani a kalcium paradoxont,
még számos fontos területen áldásos hatást fejt ki. Ilyenek az öregedéssel járó folyamatok fékezése, vagy bizonyos tumorok kialakulásának, kiújulásának, szóródásának megakadályozása.
Óvja meg Ön is csontjai és szíve egészségét, 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
06 30 927 7089

Életmód

Így hat a mák a szervezetedre

Vízen lebegő napelemek

A mák (vagy kék mák) évszázadok óta ismert, és kedvelt
gyógyhatású növény volt. Fertőtlenítő, fájdalomcsillapító hatását már az ókorban is kihasználták, olaját pedig a
csontritkulásra alkalmazták.

Több százezer hektárnyi vízfelületet lehetne hasznosítani a nap energiájának begyűjtésére. Ne a Balatonra vagy pl.
a horgásztavakra gondoljunk: ott vannak az öntözésére ös�szegyűjtött esővíz,vagy akár a szennyvíztározók vízfelülete is,
ami energiaforrássá válhat, ha lebegő napelem szigeteket telepítenek rá. Így nem csak zöld energiát nyerünk, hanem a víz
természetes hűtő-hatását kihasználva hatékonyabban is működtethetjük a napelemeket. Ráadásul a vízen lebegő panelek
gátolják a párolgást és az algásodást, tehát segítségükkel több,
és jobb minőségű víz áll rendelkezésre.

Csillapítja a köhögést, oldja az enyhébb görcsöket; csökkenti a lázat, a gyulladást, enyhíti a székrekedést és az alhas irritációját. Gazdag
kalciumban, rézben, foszforban, vasban, jódban, magnéziumban és
mangánban. A mákban telítetlen zsiradék található, a belőle kivont
olaj fogyasztása rákmegelőző hatású lehet. A mákban a linolénsav
pedig segít egészségesen tartani a szívet. Ismert idegerősítő, idegfájdalom csökkentő, feszültségoldó, nyugtató, altató hatású. A belőle
kivont olajat kifejezetten alvás támogatására (is) ajánlják.
A mák hatása a vérnyomásra
Aminosavakban, zsírsavakban, ásványi anyagokban gazdag.
Elősegíti a magas vérnyomás csökkentését. Kedvező zsírsav ös�szetételének köszönhetően segít megelőzni a trombózis és embólia kialakulását, normalizálja a vér koleszterinszintjét.
A mák hatása az emésztésre
Az eddig említettek mellett, rostban gazdag és ennek köszönhetően pozitívan hat emésztésünkre, támogatja bélrendszerünk
egészséges működését.
A mák hatása az epére
Az epebántalmakat illik komolyan venni, a napi zsírfogyasztást
pedig ellenőrizni, felügyelni. Amennyiben bármilyen epepanaszunk van, úgy a mákot jobb kerülni, magas zsírtartalma miatt.
(Nagyon kis mennyiségben, darálva, valamely sütemény, étel részeként, de mindig orvossal konzultálva.)
A mák hatása a májra
Azt fontos szem előtt tartani, hogy a túl sok cukor nem tesz jót
a májunknak, márpedig sokszor a mákos ételek, desszertek, sütemények viszonylag sok cukrot tartalmaznak. Alapvetően a mákot
fogyaszthatjuk máj problémák esetében is, de ezt mindig a kezelőorvossal egyeztetve tegyük!
A mák mindezek mellett természetesen csodás ízéről is ismert.
Megannyi recept alapvető hozzávalója. Fogyasszuk rendszeresen!
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A vízfelületekre telepített úszó napelemes szigetekkel hektáronként 1,5 millió kWh zöld energia termelhető évente.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint Magyarországon több százezer hektár mesterséges vízfelülettel lehetne számolni, vagyis telepítésre alkalmas vízfelület bőven állna rendelkezésre.
Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője korábban így nyilatkozott:
„Az öntözővíz puffer tározók napelemekkel történő lefedése hasznos
környezetvédelmi fejlesztés lehet, hiszen nem csak csökkenti a párolgási
veszteséget, illetve a fosszilis energia előállítást, de “barna mezős” beruházásként sem foglal el hasznos termőföld területeket. Amint elindul a
tisztított szennyvíz hasznosítása Magyarországon, a tározók lefedésével és hasznosításával az öntözővíz szétosztása, az öntözés energiaellátása és további energia előállítása is megoldhatóvá válik.”
A környezeti hatásoknak ellenálló, ezért sok éven át használható
csövek könnyen egymáshoz pattinthatók, mégis stabil és erős rácsot
alkotnak. Az illesztőelemek valóságos lebegő ösvényt képeznek,
amelyen sétálva a rendszer könnyen karbantartható, illetve különböző méréseket is el lehet végezni rajtuk.
Az úszó felületek tetejére szerelt napelemeket a víz hűti is, és minden 1°C-nyi hűtés legalább 0,5%-kal magasabb hatásfokot eredményezhet, mint a földre vagy a tetőre telepített napelemek esetében.
Ez a magasabb kilowatt-csúcsérték miatt nagyobb hozamot is jelent, tehát a rendszer önköltségi ára is csökken, hiszen a napelemek
több és olcsóbb energiát biztosítanak.
A Wavin napelemes szigetei egyelőre pilot projektként működnek
a Benelux államokban, a tesztüzem eredményei pedig bizakodásra
adnak okot. Magyarországon jelenleg még nem alkalmazzák, de pár
éven belül biztosan elterjed.

Novella

Az elbasani vadkecske
Már májusban elkezdődött a Cefrelekvár és Műcsirke Trösztben a leépítés. Először azokat rúgták ki, akik
legalább fél napot betegeskedtek az
utolsó öt évben. Velük együtt távoztak a negyven éves koruk felé közelgő öregek. Júniusban már sor került
mindenkire, akinek a neve nem magánhangzóval kezdődik. Csak legvégén kaptak a kezükbe egy útilaput
az olyan munkások, akik nem néztek ki már húsz méterről, tősgyökeres, árja magyarnak.
Éppen ezért, Kuti Jani nem volt meglepve, mikor Ho Shi Min Ubul, a Magna Hungáriából hazatelepült diplomás táltos, már
utcai ruhában ácsorgott mellette.
– Csak búcsúzni jöttem –, legyezte magát
csak úgy sámán módra a felmondólevéllel.
Jani résztvevően átölelte, de azért félszemével a futószalagot figyelte, nehogy egy renitens üveg szabotázsakcióra vetemedjen.
– Azért ne ess kétségbe, hiszen elmehetsz
még mindig táltosnak. Keresik az ilyet – vigasztalta a barátját.
– Persze, különösen a kóser mészárszékben. – Azzal sietve elköszönt Janitól, mert
egy öngyilkos palack leugrott a szalagról,
magával rántva négy ártatlan társát.
Jani azért örült, hogy most, mikor mindenki reszket a munkahelyéért, őneki, mint
agronómusnak nincs mit félnie. Itt szükség
van rá. Nem csoda, hiszen vagy harminc
éve, mióta az amerikai Blackgold cég megvette az államtól jelképesen egy dollárért
az ország összes cukorgyárát, őt is átvette a
Mister a tudásáért.
Egyébként a cég olyan feltétellel ment
bele az üzletbe, hogy csakis ők látják el az
országot az enyhén sózott lekváros szaharinnal. Ami egyben egészséges és ízes cukorpótló. - Avval a gyár gőzerővel áttért a
cefrelekvár gyártására.
Ahhoz viszont nagymennyiségű parlagfű
kellett. Kuti tudta, hogy ehhez az ugaron
maradt cukorrépaföld és a környező legelő
a legalkalmasabb. Mindezt átadta neki az
önkormányzat személyzete, fejenként egyegy nyalókáért.

Takács Zoltán festőművész illusztrációja
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Novella
Hogy a tehenek meg ne tegyenek kárt a
jövendő parlagfűben, levágták a marhákat,
s mint „hazai húst” - eladták jó pénzért.
Evvel egy időben, tej helyett megjelent a
piacon egy ízes palackozott mészfehér valami, amit még a babák is olcsóbban ihattak
a reggeli csecsemőtej helyett. Ezt az italt a
helyi tőgyfeldolgozó állattápszer cég szállította.
Így tényleg érthető, hogy Jani nem félt
a jövőtől. Pláne, hogy most már ő vezeti a
részleget; – egyedül. A kéttucat embere
már rég segélyen él; – már aki nem máshol
keresi tisztességes, feketemunkával a fehérkenyerét.
Vagy egy héttel a táltos távozása után,
Kuti rosszat sejtett, mikor az irodapalotába
rendelték a főnökhöz. Meghökkenve vette
észre, hogy az ajtón Mr. Blackgold réztáblája
helyett, már az új tulaj, az albán milliárdos
Hodzsa Naibire neve szerénykedett. Természetesen aranylapba cirádázva, diszkrét
gyémántkeretbe foglalva. Jani még nem
látta az albánt, de tudta, hogy most a hecsedlilekvárt kiiktató Kinder-golyó gyártására térnek át. Ehhez csak az Elbasan vidéki
bió kecske kellett, mint alapanyag-ellátó
tényező. Jani még emlékezett arra, amikor
a cégváltásnál, azon a bizakodó udvari röpgyűlésen, a szakszervezet főnöke nyugtatta
társait:
- Ne féljetek, a munkahely marad! Ha kell,
sztrájkolunk!
Nem csoda hogy végig sem szívta a cigarettáját, már repült is a gyárból. Tíz percre rá,
követte őt az egész vezetőség.
Mikor Jani belépett a fogadóbudoárba,
a cég jelképe, az elbasani dög, már az íróasztal alatt falatozta a zöldet. Az állatvédő
Nagyúr, mint természetbarát, támogatta a
környezetóvók céljait. Néhány tisztességes,
demokratikusan megválasztott párt, kapott
tőle egy jelképes komatálat.
A jelkép, egy drágakövekkel megtömött
koffer volt. Evvel már biztosította a cége
jövőjét. Bármi is történjen a jövendő választáson, ő biztosan nyer. Csak a szélsőséges
szervezetek, - vagy mi a ménta - nem kaptak
egy vasat sem.
Hiszen tudta, hogy csak nyugodt piacon
lehet kereskedni. Ha valami nem stimmelne
itt az országban, gyárastul, mindenestől átvonulna a békés Afganisztánba.
Az albán főnök – meg kell hagyni –, adott
magára. A leborotvált koponyája közepén,
meghagyott egy arasznyi lófarkat. A harcsabajsza is a mellényéig lógott. Csak éppen a
jatagánját nem az övén viselte, hanem az
íróasztalán.

Ahogy Jani állva várta, hogy a főnők
efendi észrevegye, kipillantott az ablakon.
Éppen egy kocsi rakás kecske riszált le a teherautó platójáról.
A Hodzsa váratlanul odafordult a tolmácshoz, és általa megkérdezte, hogy ismeri-e Kuti úr Elbasan környékén a sziklás
hegyi legelőket, és van-e tanári diplomája
a félvad állatok neveléséhez? – S ha még
az albán nyelvet is anyanyelvi szinten beszéli, semmi akadálya, hogy maradhasson a
gyárban. – Jani csak hebegett, hogy sajnos
csak három nyugati nyelven tud; -, és ami a
kecskéket illeti, az agrármérnöki karon, elég
helytelen módon kihagyták a tananyagból.
Az ex-részlegvezető már az utcán sétált,
mikor eszébe jutott Hodzsa Nairibe kegyes
intése, ahogyan útjára bocsátotta. Elérzékenyült. Hálás volt neki, mert este nyolcig
kifizette a bérét, pedig még csak dél volt, s a
kantinban ki se hűlt a finom kecskepörkölt,
mikor lekísérték a portára.
A tolmács a gyárkapuban búcsúzásképp
még iszonyúan fenéken rúgta, hogy érezze, hogy ő itt már nemkívánatos személy.
Egyébként minden elbocsátott dolgozót,
evvel az ősi ceremóniával búcsúztattak.

Az Európai Unió új élelmiszerként
engedélyezte a vízidara forgalomba
hozatalát. A békalencséhez hasonló
apró vízinövényt Délkelet-Ázsiában,
különösen Laoszban, Mianmarban és
Thaiföldön fogyasztották eddig, de az
engedély következtében Európa országaiban is meg fog jelenni.

Vízidara kerülhet a tányérra!

A vízidara kétszeres rekordtartó: a világ
legkisebb virágos növénye, és nagyon
gyorsan növekszik.

Miért jó a vízidara?

***
Még korán volt hazamenni, ezért Kuti
Jani beugrott egy fröccsre, az első előkelő
csapszékbe. Tehette, mert autóját eladta,
hogy fizethesse a hitelt, amit felvett a házra.
Tényleg - direkt örült, hogy a felesége megszökött az ószeressel, és magukkal vitték a
gyerekeket is. Most aztán nehéz lenne a családot etetni.
Az ötödik fröccs után Jani előtt egy pillanatra elsötétült a világ. Villámcsapásként
érte a sokk. Csak most eszmélt rá, hogy elvesztette családját, munkáját; – mindenét,
amiért élni érdemes. Asztalra koppant a
feje, és hogy zokog, csak a válla rángásaiból
látszott. Hirtelen felugrott s vadul rohangálni kezdett az ivóban.
- Ez ármány! – ordította, és beborult ag�gyal, sikoltozva szidalmazta a kultuszminiszter urat, mert nem mondta neki, hogy
albánul is kell tanulni, ha biztos kenyeret
akar.
Ervin a csapos rögtön megállapította a
diagnózist. Mikor a két markos ápoló, kedvesen a kocsiba invitálta Janit, Ervin együtt
érzően, nézett a vendége után. Kivételesen
nem a ki nem fizetett öt fröccsöt sajnálta.
Kisslaki László
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A vízidara az Antarktika kivételével minden kontinensen megtalálható édesvízi
növény. Egy milliméteres, a vízfelszínen
lebegő szerkezet, amelynek nincs gyökere, és egymagában képviseli a növény
szárát és levelét is. Hasonlóan szaporodik,
mint az élesztőgomba: az anyanövény
oldalából rügyszerűen kinő a leánynövény, és ehhez egyetlen nap elegendő a
számára. Délkelet-Ázsiában már most is
fogyasztják.
A kutatók úgy vélik, hogy a növekvő
népesség növekvő fehérjeigényét is segíthet majd kielégíteni a fogyasztása. A
vízidara fehérjetartalma a szójáéval megegyező arányú.
Tartalmaz még rostokat, polifenolokat,
vasat, cinket, és B12 -vitaminban is gazdag.

Vigyázni kell vele!

A vízidara friss növényeinek minőségét
erősen befolyásolja azon vizek környezeti
állapota, ahol ezeket termesztik. Ezért a
bennük található egyes nyomelemek –
például a réz, a molibdén, a cink, a bór és
a mangán – bizonyos szintjeit is megállapították az engedélyezett új élelmiszerek
uniós jegyzékében az ide vonatkozó specifikációiban.

Ajánló
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Egészség

Miért is fontosak a vitaminok
a szervezetünk számára?
A mindennapi táplálkozásunkban az elfogyasztott ételeinkben lévő tápanyagokat két nagy csoportba bonthatjuk: a makro- és mikrotápanyagok. A makrotápanyagok
újabb három nagy csoportja a proteinek, szénhidrátok,
zsírok mindegyike fontos szerepet töltenek be különböző élettani funkciókban. A tudomány azonban folyamatosan vizsgálja a makrotápanyagokat, azoknak megfelelő arányait az emberi táplálkozásban.
A másik fontos csoport a makro-tápanyagok mellett a
mikrotápanyagok csoportja, amely tartalmazza a vitaminokat
és ásványi anyagokat. A makró és mikró elnevezések utalnak a
szükséges mennyiségére is az egyes csoportokra vonatkozóan.
A vitaminok létfontosságúak a szervezet számára, többek között
elősegítik a sejtek megfelelő működését, az egészségi állapot
fenntartását. Jelentős szerepük van például a szív- és érrendszeri,
kognitív funkciók és szem és bőr egészségi állapotában.
A vitaminok két csoportra bonthatóak, a zsírban-- és vízben
oldódó vitaminokra. A zsírban oldódó vitaminok A-, D-, E- és Kvitaminok, amíg a vízben oldódó vitaminok a B-vitaminok, B1, B2,
B3, B4, B5, B6, B7, B9, illetve a C-vitamin. A vitaminok kutatásában
jelentős áttörésre a huszadik század elején került sor. Jelentése a
„vita” után, ami létfontosságú, vagy életet jelent, és az „amin”, az
ammónia szerves származéka, azonban később vitaminok néven
vált ismertté.
Az immunrendszer és sejtjeink megfelelő működéséhez mindenképpen nélkülözhetetlen a megfelelő vitamin ellátottság,
hiszen köztudott, hogy a hosszabb ideig tartó, vitaminokban
hiányos táplálkozás akár hiánybetegségek kialakulásához is vezethet. Köztudott, hogy a vitaminok részt vesznek direkt vagy
indirekt módon többek között a zsírok, szénhidrátok, fehérjék
metabolizmusában, a sejtszabályozásban, a fizikális és kognitív
egészség fenntartásában, a szív és érrendszer működésében,
valamint a szem egészségének fenntartásában. Nézzük végig a
fontosabb élettani hatásokat az egyes vitaminok esetében:
• A-vitamin – az egyik legfontosabb funkciója, hogy a szürkületben való látást biztosítsa.
• D-vitamin – legfontosabb feladata a kalciumháztartás szabályozása, valamint a csontok ásványosítása
• E-vitamin – antioxidáns hatású, vagyis véd a szabad gyökök
károsító hatásától, az egyes sejtek sejthártyáját védi, hozzájárul
az öregedési folyamatok gátlásához
• C-vitamin – fokozza szervezetünkben az immunrendszer
működését, növeli a fehérvérsejtek számát, melyek szembeszállnak a testünket megtámadó kórokozókkal
• B1-vitamin – hangulatra és az idegrendszerre hat
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• B2-vitamin – előnyösen hat a szervezet növekedésére, javítja
a látást, megelőzi a nyálkahártya-gyulladások kialakulását, segíti
a szénhidrátok, a fehérjék és a zsírok anyagcseréjét
• B3-vitamin – nélkülözhetetlen az emésztőrendszer, az idegrendszer, és a bőr normális működéséhez és egyes hormonok
szintéziséhez
• B5-vitamin – stressz elleni vitamin néven is ismert, létfontosságú szerepet játszik a mellékvese hormonok termelésében és az
antitestek képződésében – amelyek stressz helyzetben szükségesek
• B6-vitamin – görcsoldó hatású, az emésztőrendszer, az idegés immunrendszer megfelelő működéséhez, valamint a hemoglobin-szintézishez szükséges
• B7-vitamin – nélkülözhetetlen szerepet játszik a cukor felhasználásában, a fehérje-anyagcserében, a szénhidrát-anyagcserében, az aminosav anyagcseréjében és a koleszterin-anyagcserében, megőrzi a bőr, a körmök és a haj egészségét, épségét
• B12-vitamin – a DNS- és RNS-szintézis során társenzimként
működik, így szerepe van a fehérje- és nitrogéntartalmú vegyületek anyagcseréjében, a vörösvérsejt normális képzésében

A Diamond Family folyékony termékeinek széles
skálájában minden korosztály megtalálja a számára
megfelelő vitamint és étrend-kiegészítő készítményt, amelyek
tartalmazzák az összes létfontosságú vitamint egyéb hasznos
összetevők mellett. Bővebb információkért látogasson el a
weboldalunkra, ahol megtalálható termékeink részletes
leírása és összetétele:
https://www.diamondfamily.hu/Termekek/Vitaminok_
es_etrend-kiegeszitok.html

Életmód

Más, mint a többi!
Ismerje meg a MAKKA Okos C-vitamint!
Mitől lesz okos egy C-vitamin? Attól, hogy többet nyújt, mint hagyományos társai. Nem csupán a C-vitamin közismerten jótékony hatásai
érvényesülnek ebben a tablettában,
hanem a támogatást nyújtó különleges összetevői is, amelyek betegségek esetén, a gyógyulás során,
vagy akár a kimerítő hétköznapokon is szinte nélkülözhetetlenek a
szervezet számára. Nézzük, miért
állítottuk a címsorban, hogy ez a vitamin több, mint aminek látszik.
A MAKKA Nyújtott felszívódású C-vitamin tablettánként 1000 NE D3-vitamint,
100 mg feketebodza-kivonatot és 20 mg
csipkebogyó-kivonatot is tartalmaz. (A
javasolt adag napi 2 tabletta). Ezekről az
összetevőkről külön-külön is köteteket
tölt meg a szakirodalom, mi most röviden
összefoglaljuk jelentőségüket.
A C-vitamin (L-aszkorbinsav) szervezetünk számára nélkülözhetetlen. Erre a
vitaminra van a legnagyobb mennyiségben szükségünk, ugyanakkor önállóan
nem tudjuk előállítani, tehát külső forrásból kell bevinnünk. Az aszkorbinsavnak
két tükörképi párja (enantiomere) létezik,
ezek a D- és L-aszkorbinsav (a D és L betűk
a dexter - jobb, laevus - bal latin szavakból
származnak). Az emberi szervezetben
csak az L-aszkorbinsav hasznosul jól vitaminként (azaz ez tölt be olyan funkciókat,
amelyek szükségesek szervezetünk normális működéséhez). Ugyanakkor, bár vitaminként haszontalan, a D-aszkorbinsav
ártalmatlan vegyület, fogyasztása nem jár
veszélyekkel, jellemzően élelmiszerek tartósítására használják.
Az L-aszkorbinsav támogatja az immunrendszer működését, növeli a fehérvérsejtek számát és fokozza a működésüket. Hatékonyan csökkenti a meghűléses

A MAKKA Nyújtott felszívódású C-vitamin D3-vitaminnal
és növényi kivonatokkal webáruházunkban kapható:
www.vitalvar.hu
betegségek, a nátha tüneteit és lerövidíti
a lábadozási időszakot.
A C-vitamin antioxidáns hatásánál fogva véd a szervezetet fenyegető rákkeltő
anyagokkal szemben. Gyorsítja a fogíny,
a vérerek, a csontok és a fogak fejlődését, megújulását és gyógyulását, segít
az égési sérülések, sebek, fogínyvérzés
gyógyításában és gyorsítja a műtét utáni
sebgyógyulást, hegképződést. Az L-aszkorbinsav emellett a kollagén képződéséhez nélkülözhetetlen anyag, hiányában a bőrünk ráncos és száraz lesz.
Régóta bizonyított már, hogy a D-vitamin szükséges a csontképződéshez.
Növeli a kalcium és foszfor felszívódását,
ezzel erősíti a csontokat és a fogakat,
lehetővé teszi az ízületek megfelelő működését, javít rugalmasságukon, hozzájárul a magas vérnyomás csökkentéséhez is.
Kevésbé ismert, hogy erősíti az immunrendszerünket, így védhet a gyulladásos, a daganatos és az autoimmun betegségek ellen is. A megfelelő D-vitamin
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szint segíthet elkerülni a kettes típusú
cukorbetegség és a szív- és érrendszeri
betegségek kialakulását.
Ez az egyetlen vitamin, amelyet a szervezetünk jelentős részben magától is elő
tud állítani, ehhez azonban a napsütés is
szükséges. A napsütésben szegény és hidegebb hónapokban, vagy ha szervezetünk kevesebb természetes fényhez jut,
jelentősen csökkenhet a szervezetünkben a D-vitamin szint. Ez az állapot nemcsak a csontritkulás esélyét növeli meg,
de szív- és érrendszeri problémákhoz,
depresszióhoz és akár autoimmun betegségek kialakulásához is vezethet.
A fekete bodza apró, lédús, sötét bogyójú termése kiemelkedő vitamin- és
energiaforrás. Sejtvédő, „szabadgyökgyilkos” antioxidáns tartalma a többi bogyós gyümölcs között is kimagasló.
Nagy mennyiségben tartalmaz A-, Bés C-vitamint. Különösen magas a vas-,
kálium-, kalcium-, magnézium- és foszfortartalma. Ezeknek köszönhető, hogy

Életmód
remekül csillapítja a köhögést, enyhíti a
torokfájást és erősíti az immunrendszert.
Termésének fájdalomcsillapító hatása
van, a népgyógyászatban a migrénes fejfájás enyhítésére használják.
Dr. Madeleine Mumcuoglu (1998) doktori témája a fekete bodza aktív kivonata
volt. A bodza hatását vizsgálta a sejtekre,
miközben influenzavírusokkal „bombázta” azokat. Kísérleteiben a sejtek vírusokkal szemben ellenállóak voltak a fekete bodza kivonat jelenlétében. A kivonat
hatását nem befolyásolták a különböző
influenza törzsek közötti változások, tehát
minden-fajta variációval szemben ugyanolyan hatásosnak bizonyult a kivonat.
Herpesz ellen sejtkultúrákban vizsgálták a fekete bodza kivonatot, és meglepő
eredményre jutottak. A vírus szaporodása
teljesen leállt a fekete bodza kivonat jelenlétében.
A csipkebogyót senkinek sem kell bemutatnunk. Ez a nagyszerű, vadon termő
gyümölcs a rózsafélék családjából származó, közös néven csak vadrózsaként
emlegetett fajok termése. A csipkebogyó húsos áltermésében számtalan apró,
szőrös aszmagtermés rejtőzik, amelyek
bőségesen rejtenek C-vitamint. Emellett
sokféle értékes, biológiailag aktív, gyógyhatású anyagot is tartalmaz, mint például
likopint, amely egyfajta karotin, az A-vitamin provitaminja (előanyaga). Az A-vitamin védi a sejteket a szabad gyökök
károsító hatásai ellen, a szaruhártyát a
kiszáradástól, a nyálkahártyákat a vírusok és a baktériumok okozta fertőzésekkel szemben. A csipkebogyó még egy
fontos antioxidáns anyagot tartalmaz, és
ez az E-vitamin. További értékes összetevői a B1-vitamin, a kalcium és a vas. A
csipkebogyó a természet csodafegyvere,
véd a fertőzések és a meghűlés ellen,
erősíti az ereket, segít a vénák, a visszér
betegségeiben, jó az idegi működésre, a
koncentrációs képességre, sőt serkenti a
libidót és a nemi potenciát.

Érdekességek a pipacs virágáról
Pár évtizede még a mezőgazdaságban nem használtak annyi gyomirtó
szert, így a búzaföldeket sokszor hatalmas piros foltok, pipacsmezők színesítették. Ennek persze a gazda nem örült... Aztán sok éven keresztül nem lehetett látni sem pipacsot, sem búzavirágot. Aztán a tarlókon, szántók szélén újra megjelent.

Kevesen tudják, hogy a pipacs nem gyomnövény, hanem gyógyító hatása is van. A
pipacs virágának szirmaiból enyhén nyugtató hatású tea készülhet, de köhögéscsillapító keverékek összetevőjeként is ismert. Toroköblögetésre és alvászavarok ellen is használják.
Figyeljünk a virágszirmok begyűjtésekor. Csak száraz időben, június-júliusban történjen és ügyeljünk arra, hogy a virágok minél kevésbé nyomódjanak, tapadjanak
össze, mert akkor befeketednek. Kiterítve, napfénymentes helyen szárítsuk vagy használjuk fel mielőbb. A teljesen megszáradt szirmok lilás színűek, ezért természetes
élelmiszerszinezékként is használják.

Pipacstea

A pipacs szirmaiból készült tea csillapítja a köhögést, de asztmára, heveny hörghurutra és mandulagyulladásra is szokták alkalmazni. Köhögéscsillapító keverékek összetevőjeként is ismert, de hatékonyabb, ha rgyszerűen teát készítünk belőle.
Ehhez forrázzon le 2 kávéskanálnyi szirmot 2 dl forró vízzel, majd hagyja állni 10-15
percig, ízesítse mézzel és citrommal, majd fogyassza el. Naponta két alkalommal igyon
ebből a teából. Ezt a teát idegesség és ingerlékenység, illetve álmatlanság esetén is
érdemes kipróbálni.

A pipacsból gyönyörű színű szörp is készíthető:

A pipacsszirmokat tegyük egy lábosba és öntsük rá annyi vizet, amennyi éppen ellepi.
Közepes hőfokon kezdjük el melegíteni és néha keverjünk rajta egyet. Amikor a szirmok
elvesztik élénk piros színüket, akkor kapcsoljuk ki a tűzhelyet és hagyjuk állni 10 percig.
Ezután szűrjük le és adjunk hozzá annyi cukrot, amennyi pipacslevünk van (vagyis 1
dl pipacsléhez 100 g cukor szükséges). Melegítsük addig, míg eléri a 72, de maximum
85°C-ot és már tölthetjük is üvegekbe. Csak kis mennyiségben fogyasszuk!

Érdekes tények a pipacsról:

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

Rokona a máknak, így hatása is hasonló, de enyhébb. Közös jellemzőjük, hogy zöld
részeik tejnedvet tartalmaznak, melyek erős hatású alkaloidokban gazdagok. A mezei
pipacs a vérehulló fecskefűnek is rokona.
Balaton-felvidéki mezei pipacs szirmok felhasználásával készült egy egyedi, hazai termék: kézműves dry gin. Az íze citrusos, roppanós, könnyed, a virágos mező friss illatával.
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Ayurvéda

Komplex gyógynövényi támogatás Indiából - nőknek
Emésztőrendszerünk állapota nagyban befolyásolja
általános egészségi állapotunkat. Az elfogyasztott
táplálékkal és ivóvízzel számos káros vegyület kerülhet szervezetünkbe. Méreganyagok a szervezet
természetes működése során is keletkeznek, például tökéletlen emésztés esetén, melyek a véráramba
kerülve eljutnak a szövetekbe. Egyéni hajlamoktól
függően hosszú távon különböző betegségek kialakulásához vezethetnek, rövid távon rontják közérzetünket, ellenálló képességünket, csökkent energiaszintet eredményeznek.
A bélrendszer egészséges működésnek biztosítását az emészthetetlen ballasztanyagok végik. Rostdús táplálkozással, természetes rosttartalmú étrend-kiegészítők fogyasztásával elősegíthetjük a bélbolyhok porózusságának helyreállítását, a bélfalakon
lerakódott salakanyagok megkötését és kiürülését. A természetes
rostanyagok vízben oldható és vízben nem oldható kategóriákba
sorolhatók; a szervezet ideális működéséhez mindkét típusú rostanyagra szükség van.
A rosttartalmú természetes anyagok közül kiemelkedő élettani
hatással rendelkezik az indiai útifű (az ún. Psyllium, vagy Isgabol)
maghéjkorpája.
Ha a bélrendszer optimálisan működik a felszívódás is hatékonyabb, igazán jól hasznosulnak a bevitt tápanyagok, vitaminok,
ásványi anyagok.
Ha egy jól megtervezett tisztító folyamaton túl vagyunk, testsúlyunk is csökkenhet, hisz az addig cipelt, felhalmozódott méreganyagok szépen ürülni kezdenek. Ezzel a folyamattal összhangban
a megkötött vízmennyiség is redukálódik, a „védelemként” felhalmozott zsírszövet mennyisége is változik.
Tudatos táplálkozással, rendszeres mozgással, minőségi pihenéssel harmonikusan kordában tarthatjuk belső folyamatainkat,
a kibillenéseket észlelhetjük s rögtön korrigálhatunk. Mindebben
jól megválasztott gyógynövények, gyógynövény-keverékek is segíthetnek.
Egy igen hasznos készítmény a tisztító folyamattal elindult testsúly-optimalizálásban, további anyagcsere-javításban lehet segítségünkre: GARUDA AYURVEDA EZISLIM kapszula
Az Ezi Slim alkalmazása biztonságos, természetes és hatékony
segítség a fölösleges kilók leadásában. Célzott összetevői csökkentik az étvágyat, gyorsítják az anyagcserét, gátolják a szénhidrátok zsírrá történő alakulását.
Hosszútávon is biztonságosan alkalmazható étrend-kiegészítő.
Jó közérzetet, duzzadó energiát biztosít és egyenletes súlycsökkenést.
Összetevői: indiai balzsamfa, fekete bors, indiai cserzőgubacs, gömbér, indiai szövőfű, fokhagyma
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Egy másik hatékony formula a GARUDA AYURVEDA ZEST
WOMEN kapszula multi-gyógynövény készítmény női szükségletekre hangolva. Többek között az alábbi gyógynövényeket tartalmazza:
- Ashwagandha: Támogatja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fenntartja a szervezet ellenállóképességét stressz, kimerültség,
fáradékonyság és koncentrációhiány esetén.
- Giloy: Támogatja az ízületek egészségét átfogó tisztító hatásával
és az immunrendszer serkentésével.
- Indiai cserzőgubacs: Természetesen magas antioxidáns-tartalommal rendelkezik, amely védelmet nyújt a szabadgyökök káros
hatásaitól, segíti a szervezet sejtjeinek, szöveteinek védelmét.
- Maláj zafírbogyó: Segít fenntartani az ízületek egészségét és rugalmasságát.
- Arjuna: Támogatja a májfunkciókat, szívműködést.
A női működéseket kiegyensúlyozó, tradícionális, tonizáló
gyógynovény: GARUDA AYURVEDA SHATAWARI kapszula
A Shatawari az Ayurveda gyógyászat legfontosabb női tonikuma,
amelyet például a rendszertelen menstruációs ciklus szabályozására, a menopauza kellemetlen kísérő tüneteinek csökkentésére ajánl. Szoptató anyák esetén közismerten fokozza a
tejtermelést. Mindezek mellett támogatja a keringési rendszer
és a szív egészségét és hozzájárul a bélrendszer egészségének
fenntartásához, az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. További előnye, hogy támogatja a mentális egészség fenntartását
és segíti az elalvást, valamint a stressz leküzdését.
Keresse a NŐI EGÉSZSÉGET TÁMOGATÓ készítményeket
a www.garuda.hu webáruházban!

www.garuda.hu www.ayurveda.hu
1136 Budapest, Tátra utca 24.
Tel.: 06-30-506-3474,
E-mail: garuda@garuda.hu
Facebook, YouTube: : Garuda Ayurveda

Életmód

Egy kis kitérő az előző számokban elkezdett cikksorozatból, mert ez most nagyon aktuális!

Hamarosan aratják a levendulát!
Mit tudunk erről a csodálatos növényről? Mi köze az allergiákhoz és autoimmun betegségekhez?
Vegyük szemügyre az egyik legrégebben használt virágvizet: a LEVENDULA AROMAVIZET

Ami pedig a legfontosabb, hogy most az
AROMADOKI.hu oldalon óriási kiárusítást
tartunk ebből az anyagból!
Az akció június végéig szól!
15.000 Ft-helyett most 5 liter virágvíz
1200 Ft/l áron, azaz bruttó 6000Ft-os áron
kapható!

Amikor a levendulát gőzlepárlóba teszik és áthalad rajta a 120 C-os gőz, akkor
a keletkező anyag két részre válik az üvegben. Felül úszik a levendula illóolaja, alatta
pedig egy nagyon kellemes illatú, rendkívül széleskörűen használható virágvíz keletkezik, ez a levendula aromavíz.
Ez a csodás anyag az otthonunkban
használható nagyon széleskörűen, és kiválthatunk vele rengeteg vegyi anyagot.
Összetétele nagyon hasonlít a levendula
illóolajához, de vízoldékony vegyületeket
is tartalmaz és egyáltalán nem vált ki allergiát, lágyabb, gyengédebb az illóolajnál
és gyerekeknek is lehet adni!
Használata nem vált ki allergiás reakciót, ellenkezőleg! Az allergiás betegségek
ellen kiválóan alkalmas, elég naponta virágvizes lábfürdőt, kádfürdőt vennünk,
vagy a tusolásnál permetezni a levegőbe. Hatására az allergiás légúti panaszok
csökkennek, és ha a vegyi anyag használatát is visszaszorítjuk az otthonunkban,
akkor teljesen el is múlhat az allergia.

A levendula aromavíz
tulajdonságai:

- fertőtlenítő hatású
- nyugtató, hűsítő (testre, elmére, lélekre)
erejű
- tisztító tulajdonságú
- gyulladás csökkentésre alkalmazható

Mire használható ?

- kellemes illatú, általános, natúr háztartási letörlő szer

- öblítőszer helyett kézi és gépi mosáshoz egyaránt kiváló
- vasalóvízként illatosítja és fertőtleníti
a ruhákat, elkerülve a vízkőképződést a
vasalóban
- párologtatóba, diffúzorba - akár néhány csepp illóolaj mellett is
- folyékony szappan és klasszikus szappan készítésének egyik alapanyaga
- bőrünkön közvetlenül töményen alkalmazható:
- minden bőrtípushoz jó
- a sérült, törékeny bőrt regenerálja
- sminklemosóként használható

Fertőtlenítő és nyugtató hatását
így tudjuk kiaknázni:

(minden esetben külsőleg alkalmazva):
- borotválkozáshoz, szőrtelenítéshez
(megelőzi a szőrbenövést)
- fürdővízhez adagolható
- felületi égési sérülés fájdalmának enyhítésére, nyugtatására, fertőtlenítésére
- viszketés esetén töményen
- szúnyogcsípés, kiütés ellen
- napszúrás (a bőrfelületre permetezve) következményeinek enyhítésére
- sebek, horzsolások tisztításához
- alvászavarok ellen éjszaka a párologtatóba, diffúzorba téve nagyszerű
- enyhe menstruációs görcsoldó (has és
hát alsó szakaszára permetezve pl. rózsával)
- hőhullám esetén (pl. borsmentával)
- fejfájás, feszültség, stressz esetén (hígítatlanul a fájdalmas területre: nyak, tarkó,
homlok)
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Kérdéseivel forduljon
hozzám bizalommal!

Dr. Várnagy Emese
aromaterapeuta

emese.varnagy@aromadoki.hu
www.healingbridge.hu
www.aromadoki.hu

Életmód

A CBD olaj külsőleg és belsőleg is hatékony támogatást
nyújt a szervezetnek
Őseink orvosai, gyógyítói már több ezer évvel ezelőtt is
tisztában voltak gyógyerejével, éppen ezért javasolták
betegeiknek a kannabisz növényt a világ minden táján.
Mivel a növényben található összetevők nagyon hasonlítanak a
saját testünk által termelt vegyületekhez, ezáltal sokkal jobban beépülnek, mint a mesterséges gyógyszerek, mellékhatások nélkül!
Az 1990-es évek elején fedezték fel a kutatások során, hogy
az emberi test rendelkezik egy úgynevezett endokannabinoid
rendszerrel, és ez rendszer szabályozza különböző élettani folyamatokat, mint például a testrészek mozgása, az étvágy, a fájdalom, az alvás, hangulat, közérzet, légzés, emésztés. Szervezetünk
tartalmazza azokat a receprotokat, amelyek kifejezetten azt a célt
szolgálják, hogy specifikus kannabinoid (jelen esetben CBD) molekulák kötődjenek hozzájuk.
Két fajta kannabinoid receptor van a testünkben. A CB1 receptorok főleg az agyban és a központi idegrendszerben találhatók, míg a CB2 receptorok az egész testben eloszlanak,
beleértve az immunrendszert is. Endokannabinoid rendszerrel
nem csak az emberek rendelkeznek, kutyák, macskák, halak,
madarak és nagytestű emlősök testében is felfedezték, ezáltal
állatok gyógyítására is alkalmazható kezelési forma, ennek során
nem károsítjuk a gyógyszerek mellékhatásaival, mérgező összetevőivel az állat idegrendszerét, szervezetét.
A növényből úgynevezett extrakció segítségével - ami egy
szétválasztási művelet - nyerik ki a különböző alkotó elemeket.
Korszerű, környezetbarát technológia, melynek során az oldószer, a szén-dioxid, az extrakció után nyomtalanul eltávozik a termékből, az előállított kivonat eltarthatósága pedig jobb, mint az
eredeti növényé. Ezután a CBD kivonatot különböző formában
vegyítik, ami lehet folyékony olívaolaj, növényi glicerin, kapszula
vagy tömény paszta.
A lehetőségek egyre kifinomultabbak, így többféle alternatíva
áll rendelkezésünkre, hogy kiválaszthassuk a számunkra ideális
beviteli módszert. A külső használat során ugyancsak sok lehetőség közül választhatunk a fájdalomcsillapítására, ízületi
gyulladások kezelésére, ekcémás, problémás bőr ápolására.
CBD tapaszok, krémek, balzsamok különböző hatóanyag tartalommal, több funkciós használatot biztosítanak, és maga a kivonat könnyen felszívódik a bőrön keresztül is.
Léteznek teljes spektrumú készítmények, CBD-ben gazdagok,
és tartalmazzák az összes olyan összetevőt a növényből, melyek
támogatják a gyógyulás folyamatát, kiemelve a kender pozitív
gyógyászati tulajdonságait. Így a teljes spektrumú termékek tartalmaznak THC-t is, 0,2% arányban, ami az egész világon egy legális, elfogadott mennyiségnek számít, nem képes pszichoaktív
hatást gyakorolni a szervezetre.
Számos tanulmány alátámasztja, hogy a teljes spektrumú készítmények úgy működnek a legintenzívebben, hogy ha 20:1
arányban megtalálható bennük a CBD és a THC is. A CBD megakadályozza, hogy a szervezetben gyulladások lépjenek fel, feladata és célja, hogy ösztönözze testet a megfelelő működésre!
A CBD kivonat használata és hatása igen sokrétű. Fontos ki-
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emelni legfőbb gyógyászati tulajdonságait! Erős fájdalomcsillapító, képes kezelni a belső és külső gyulladásokat, hatékony
immunerősítésre, csökkenti a cukorbetegség kockázatát, támogatja az alacsony testtömeg indexet, serkenti az új csont- és
porcsejtek építését, sejtmegújító hatással rendelkezik, meggátolva a sejthalálozást, így a neurodegeneratív, azaz idegrendszeri
betegségek (Alzheimer-kór, szklerózis multiplex, ADHD) esetében képes regenerálni a sérült molekulákat és sejteket, illetve
csökkenteni a fellépő gyulladásokat az agyban. Oldja a belső
szorongásokat, javítja a rossz közérzetet, támogatja az alvás minőségét. Használatával csökken a rák és daganatos betegségek
kialakulásának kockázata!
A CBD tartalommal rendelkező készítmények daganatossejthalált okoznak, és gátolják a további sejtosztódást, csökkenti a
terápiás kezelések okozta tüneteket, mint az émelygés, hangulatingadozás, étvágytalanság, fájdalom. Házi kedvenceink daganatos betegségeit is eredményesen kezelhetjük a CBD segítségével.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését és kipróbálná ezt a
természetes alternatívát, látogasson el online felületünkre, ahol
webshopunkon keresztül is rengeteg információhoz juthat. Teljes
spektrumú CBD termékek széles választékban elérhetőek, kender
tartalmú kozmetikumok, test- és bőrápolók, tisztálkodási szerek,
vegán, organikus formában.

www.cbdnatural.hu
2890 Tata Piactér 4.
Kender Shop
+36 30 515 6585

Egészség

Új és forradalmi módszer az érelmeszesedés kimutatására
A szív- és érendszeri betegségek vezető halálokok hazánkban. A hirtelen szívhalál, az infarktus, a stroke az
évtizedeken át, némán zajló érelmeszesedés következménye. Az érrendszer egészségét alapvetően az életmódunk határozza meg. Az érrendszer állapotának felmérése, károsodásának korai kimutatása lehetőséget ad
korunk egyik legnagyobb kihívásának, az érelmeszesedés folyamatának befolyásolására.
Az arteriográfia az új és forradalmi diagnosztikai eljárás, amely
segít a verőerek betegségének korai felismerésében és ezzel a
szív és érrendszeri halálozás megelőzésében.

Mi az érelmeszesedés valójában?

Az erek korral összefüggő elváltozásai a csökkenő elasztin és
kollagént szintézis következtében alakulnak ki. Csökken az artériák rugalmassága, tágulékonysága, idegen szóval fokozódik
a stiffness. A korai érrendszeri öregedés, EVA (Early Vascular
Aging) folyamán, az artériák belfelszínét alkotó érbelhártya sérül, endotheldiszfunkció alakul ki. Ennek következtében csökken
a nitrogén monoxid-NO-képződés, amely egy fontos molekula
az értónus szabályozásában. A verőér fala átalakul, megvastagodik, helyi gyulladás zajlik, szabadgyökök keletkeznek, érszűkület,
véráramlási zavar alakul ki, csökken a szövetek oxigénellátása,
károsodnak a szervek. Az érelmeszesedés során bedomborodás,
plakk alakul ki, ami kezdetben puha, később a kalciumlerakódás
miatt meszessé, keménnyé válik. A puha plakk megrepedhet
vagy a meszes falon alakulhat ki vérrög és hirtelen elzáródik az
adott érszakasz. Ez történik pl. a szívinfarktus esetén a koszorúerek trombózisa miatt.

Milyen tényezők felelősek az érelmeszesedésért?
Minden olyan tényező, amely érbelhártyasérülést okoz.
- magas vérnyomás
- dohányzás, toxinok, drogok
- szabadgyökök, oxidatív stressz
- véráramlási tényezők megváltozása,
- pulzus hullám terjedési sebessége
- húgysav, homocystein,
- inzulinrezisztencia, lipidek
- vírusok, baktériumok
- immun komplexek
- esszenciális zsírsavak, mikro-tápanyagok hiánya

A pulzushullám terjedési sebesség mérése a főverőérben és artériás nyomás paraméterek mérésével felmérhetjük
az erek állapotát, megbecsülhetjük az érrendszeri kort. Az
ARTERIOGRÁFIÁVAL nyomon követhetjük a kezelés eredményességét, de ami a legfontosabb, korán figyelmeztet bennünket
az érrendszeri katasztrófák bekövetkezésére. Az ARTERIOGRÁFIA
az alsó végtagi érszűkület kimutatására, Boka/Kar Index mérésére
is alkalmas.

ADAM és EVA

A korai éröregedés (EVA) megoldására minden olyan káros
hatást agresszíven csökkentenünk kell, amely érelmeszesedést
okoz. Azaz EVA-nak ADAM-ra van szüksége. (Agressive Decrease
of Atherosclerosis Modifiers)

Mit jelent ez?

Gondoskodjon a pihentető, mély alvásról, rendszeres testmozgásról, így elkerülhető az elhízás, az inzulinrezisztencia,
magasvérnyomás. Fogyasszon naponta friss zöldségféléket,
flavonoidokban gazdag, sötét piros, kék bogyós gyümölcsöt!
Pótoljon napi szinten omega-3 zsírsavakat, K2-vitamint. A molekuláris hidrogén és a koenzimQ10 fontos antioxidánsok, védik az
érbelhártyát a szabadgyököktől, támogatják az immunrendszert
és az energiatermelő folyamatokat. A dohányzás a legnagyobb
ellensége az ereknek! Ellenőrizze rendszeresen a vérnyomását és
szedje folyamatosan az orvos által rendelt gyógyszereket!

Hogyan ismerjük fel EVA-t,
az artériák korai öregedését?

Az egyik lehetőség a nyaki verőerek ultrahangos vizsgálata,
amellyel az artéria falának vastagságát mérve következtethetünk
az érelmeszesedésre.
Egy új, forradalmi vizsgáló eljárás, ami fájdalmatlan, gyermekeknél is elvégezhető, az artériák merevségének kimutatására
alkalmas módszer az ARTERIOGRÁFIA.
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Látogasson el a healthandyouth.hu weboldalra és vásárolja
meg most a friss izlandi tőkehalmájolajat és halolajkapszulát,
K2-D3 vitamint és más érvédelemhez szükséges termékeinket.
Kérjen időpontot arteriográfiás vizsgálatra, nyaki verőér
ultrahangra a HEALTH AND YOUTH EGÉSZSÉGKÖZPONTBA.
Összeállította: Dr. József Erika, háziorvos

Tel: 06-30/211-1979, 06-30/337-9280

Természetesen

A Svédkeserű felhasználásának alternatívái
A svédkeserűről közismert, hogy belsőleges fogyasztása
milyen pozitív hatással van az emésztőrendszerre és az
immunrendszerre. Titka a benne rejlő több mint 40 féle
gyógynövény kivonat egyedi összeállítása, melyek vitaminokban, ásványi anyagokban és keserű anyagokban
is bővelkednek.
Kicsit kevesebb szó esik a svédkeserű külsőleges felhasználásáról, pedig jótékony hatásait így is kamatoztathatjuk, különösen a nyári időszakban.

Mire jó a svédkeserű külsőleg?
A nyári programok során a szabadban töltött órák kellemetlen
velejárói lehetnek a rovarcsípések, melyek égő, viszkető, piros
hólyagokkal tarkítják a bőrünket. A svédkeserű kiválóan enyhíti a
viszketést és esetleges fájdalmat, gyorsítja a csípések helyén keletkező hólyagok visszahúzódását.
A kirándulások vagy nyári sportok során szerzett zúzódások,
duzzanatok, horzsolások és vérömlenyek esetén is hatékony
segítség lehet. Fájdalomcsillapító hatású, segíti a véraláfutások
felszívódását, gyorsítja az ödémák, duzzanatok leapadását. Izomfeszülés, izomfájdalom esetén enyhíti a fájdalmat, lazító hatású.
Egy mohó fagylaltevés a hőségben sajnos gyakran okoz torokfájást, melyet szintén kezelhetünk svédkeserűvel. Már az első jeleknél alkalmazva, akár meg is előzhetjük a komolyabb torokfájás
kialakulását.
A svédkeserű segít számos bőrproblémánál: enyhíti az ekcéma és az allergiás bőrirritáció tüneteit, jótékonyan hat gyulladások, gennyesedések esetén, halványítja a pigmentfoltokat és
vérkeringést fokozó hatásánál fogva lassítja a bőr öregedését.

Hogyan alkalmazzuk külsőleg?
Borogatásként vagy lemosószerként (érzékeny bőr esetén
hígítsuk vízzel): bőrproblémák, csípések, sérülések és ízületi gyulladás esetén alkalmazhatjuk ebben a formában. A kezelés után
érdemes körömvirág krémmel bekenni a kezelt területet, mert a
svédkeserű kiszáríthatja a bőrt.
Öblögető szerként vízzel történő 1:1 arányú hígítással, használhatjuk torokfájásánál, fogfájásnál, szájüregi fertőzéseknél.
A svédkeserű nem csak önmagában alkalmazható. A Maria
Treben Natúrkészítmények Magyarország egyedi fejlesztésének
köszönhetően akár natúr szappanként vagy fürdősóként is élvezhetjük a svédkeserű előnyeit.
Svédkeserűs natúr szappanok: az eredeti Maria Treben
svédkeserű kivonatát tartalmazzák, annak minden jótékony hatásával. A 100%-ban természetes összetevőkből, bőrtápláló növényi olajokkal és különféle gyógynövény kivonatokkal gazdagított szappanok ötféle kombinációban érhetők el. Megoldást
nyújthatnak a zsíros, pattanásos bőrtől, az ekcémás és irritált bőrig szinte minden bőrproblémára.
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Svédkeserűs parajdi fürdősók: a nyár nagy innovációja a
most megjelenő kétféle Maria Treben fürdősó svédkeserű kivonattal.
A Hévízi gyógyiszap kakukkfűvel kiváló választás reumatikus
és mozgásszervi problémák esetén. A maga nemében egyedülálló hévízi iszap egyaránt tartalmaz szerves és szervetlen anyagokat, s a benne lévő rádiumsók és redukált kénvegyületek kiváló
hatással vannak az ízületi- és izomproblémákra. A svédkeserű
gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító tulajdonságával tökéletesen kiegészíti és erősíti a gyógyiszap hatását.
Nagyszerű a bőrápolás terén is, hiszen mind a hévízi gyógyiszap, mind a svédkeserű méregtelenítő és keringésfokozó hatással bír. Előnyösen hatnak a bőr- és kötőszöveti sejtek megújulására, csökkentik a gyulladásos folyamatokat, simább és puhább
bőrt eredményeznek.
A Zölderős fürdősó a svédkeserű mellett rozmaring, kakukkfű, erdei fenyő, citromfű illóolajat, valamint zöld agyagot
tartalmaz, melyek mindegyike kiváló méregtelenítő és gyulladáscsökkentő hatású. Zsíros, problémás bőr esetén segítik a
pórusok kitisztulását, fokozzák a sejtek anyagcseréjét, ezáltal a
bőrsejtek tápanyag és oxigén ellátása javul, a faggyútermelés
normalizálódik. Használata összességében tisztább, simább és
egészséges bőrképet eredményezhet.

A svédkeserűs termékeket keresse
a www.mariatrebenpatikaja.hu webáruházban!

Mert az élet...

Az öregség és az a csodálatos láb...
Az öregember is ember, és az ember legyen mindig tiszta és rendezett.
Jü Hua
Kedves Olvasó! Nézz szét nyitott szemmel! Alig látsz idős embert, aki ne szenvedne valamilyen mozgási, elsősorban a járásával kapcsolatos problémában. Legyen
az térd, boka, lábfej, izomgyengeség vagy
a helytelen életmód bármilyen más következménye, a túlsúlytól a cukorbetegségig!
Bizony-bizony meg kell állapítanunk, hogy
„az öregség nem öröm”, ahogy egyes népek közmondása is hangsúlyozza! Avagy,
ha finomabban akarok fogalmazni, akkor
Kosztolányi Dezső, Hajnali részegség c.
gyönyörű verse jut eszembe:
„Bizony, ma már, hogy izmaim lazúlnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy, ismeretlen úrnak
vendége voltam.”
.. és ezt az utat egy fantasztikusan megtervezett szerkezeten, a lábamon tettem
meg!
Ez a szerkezet úgy lett tervezve, hogy naponta több ezerszer is megtartsa a testünk
súlyát, ami saját súlyának többszöröse, és
ezen kívül még számtalan feladatot ellát!
Olyan dolgokat is, mint lépcsőn járás, fel
és le, nem is gondolva arra, hogy ez milyen
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bonyolult művelet! Egyszerűen természetesnek vesszük! Pedig a mögöttes csontszerkezet rendkívül összetett és kifinomult!
Lábfejünk majdnem 30 csontot, 33 ízületet és több mint 100 inat, izmot és szalagot, valamint ereket és idegeket tartalmaz.
A csontok egy részéhez a mozgató inak
csatlakoznak. S a mindennapi természetes használat során mit sem tudunk arról,
hogy közben minden egyes lépésnél az
izmok, inak, csontok, idegek és erek összetett rendszere egységként működik. Mégis, ez a bonyolult szerkezet több évtizedes
használatra képes, és közben sokoldalú rugalmasságot is mutat.
Messze vagyok attól, hogy bevigyem
a Kedves Olvasót az anatómiai ismeretek
tárházába! De bele kell gondolnunk abba,
hogy a csontokon kívül minden lábfejben
mennyi izom, ín és szalag található. Az izmok mozgatják a csontokat, az ínak rögzítik az izmokat a csontokhoz, a szalagok pedig összekötik a csontokat más csontokkal,
és segítik az ízületek stabilizálását. Ebben
a „szerkezetben” az egyik legerősebb kötőszöveti elem a saroktól a lábfejig megy, és
lehetővé teszi, hogy az ember a testsúlyát
a lábujjakra helyezze azzal, hogy ez segít
megtámasztani a láb boltozatot. Az egész

Mert az élet...
ket, (uszoda, szandál!)
- Mozgassuk a lábfejeket rendszeresen
(állandóan!)
- Védjük a lábunk bőrét!
- Rendszeresen ellenőrizzük lábunk állapotát!

A lábfej szerkezete

rendszer egy erőátviteli csoda, amit nap
mint nap odafigyelés nélkül használunk!

Mit is tehetünk lábunk
egészsége érdekében?

...és akkor beköszönt az időskor! Ez egy
folyamat, amit előbb vagy utóbb észre fogunk venni! Az emberek a 30-as és a 40-es
éveikben a lábaik öregedésével kapcsolatos
változások sorozatán mennek keresztül. Az
izmok gyengülnek, a csontok és szalagok
kevésbé ellenállóvá válnak. Elvész a természetes lengéscsillapító képesség egy része.
Az ember kezdi észrevenni, hogy a nap végén fáj a lába, különösen a sarka, a lábfejíve/
boltozata és a lábfeje. A körömgomba gyakoribbá válik a körmök életkora miatt, a láb
érzékenyebbé válik a sérülésekre, valamint
a fájdalmakra. Ha egyébként egészséges a
láb, akkor a legjobb stratégia az edzés, mert
a megfelelő gyakorlatok nyújtják és erősítik
az inakat és a szalagokat. ...és a homok pedig
tovább pereg!
Két életmódbeli tényező azonban nagyon
jó irányba befolyásolhatja a láb egészségét:
az egészséges testsúly fenntartása és a láb
fizikai állapotának megtartása nyújtással!
Az egészséges testsúly megtartása
számtalan betegség kialakulásától megóvhat, kockázatát csökkentheti, ilyeneket
pl.: szív- és érrendszeri betegségek, magas
vérnyomás, magas koleszterinszint, cukorbetegség, ízületi gyulladás, epekő, a rák
számtalan változata, alvási problémák, horkolás stb. S ne feledjük, hogy a feleslegesen
nagy testsúly közvetlen terheli a lábakat! Itt
szerepet kap az egészséges étkezés!

- Elsősorban figyeljünk rá!
- Legyen jó cipőnk,
- Tartsuk meg egészséges testsúlyunkat,
- Tartsuk tisztán lábunkat, (is!)
- Rendszeresen vágjuk le körmeinket,
- Kerüljük a láb-körömgomba fertőzése-
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De járásunk nemcsak a lábunktól függ!
Abban az egész test váz- és izomrendszere részt vesz! Ezért fontos a rugalmasság,
és a stabilitás megőrzése is, mert a test
egyik részében keletkezett hibás, vagy
nem tökéletes működés a test másik részére is kihatással van, ideértve a lábakat
is! Ezért fontos a járás vizsgálata is, mert az
egyik helyen jelentkező probléma megoldása, a láb terhelését is csökkentheti.
Számtalan dolgot kellene itt még figyelembe vennünk, férfiaknál és nőknél
egyaránt, amire ez a kis cikk nem tud teret adni. A természetes, öregedés adta
változásokon túlmenően - aminek következtében a bőr vékonyabb és szárazabb,
sérülékenyebb lesz, - csak gondoljunk a
sportsérülésekre, a terhességre stb.
Mindezeket átgondolva, feladatunk
most az, hogy összefoglaljuk azokat a fogásokat és gyakorlatokat, melyek a lábaink egészségének megtartásához hozzá
járulnak az elkerülhetetlen öregedés során! Ilyen gyakorlat a láb tudatos mozgatása, a nyújtások, Achilles-ín erősítő gya-

Mert az élet...
Általános gyakorlatok:
A: A gyakorlatok előtti bemelegítés
B: Talpfenék nyújtása. Ezt a pozíciót
20-30 másodpercig kell fenntartani.
C: A láb felső részének nyújtása. Ezt a
pozíciót 20-30 másodpercig kell fenntartani.
D: A vádli és az Achilles nyújtása. Ezt a
pozíciót 20-30 másodpercig kell fenntartani.
E: Ülő combizom nyújtása. Mind a két
lábon el kell végezni.
F: Boka erősítése. Az edző szalagot lassan nyomjuk le, és néhány másodpercig
tartsuk lenyomva. Ismételjük meg 10-15
alkalommal, mind a két lábon.
C: A vádli erősítése. Emelje fel a sarkát,
test súlyát helyezze a lábujjakra, ismételje
meg tízszer. Naponta csináljon 10 sorozatot!

Fájdalomcsillapítás

korlatok (boka, comb izom, a láb aljában
végigfutó robusztus szalag stb.) Külön
kell foglalkoznunk az esetleg már fellépő
fájdalom kezelésével is (pl. fájó sarok), me-

lyek egy része gyulladásos folyamatokra
vezethető vissza. S külön figyelmet igényel
a köszvény, és a hozzá kapcsolandó mérsékelt purin tartalmú ételek fogyasztása.
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A talp boltozata „összeeshet”. Rugalmas
(fájó lábak, hosszú állás után) és merev, „lapos” lábfejek (fájdalom séta, vagy gyakorlatok során) alakulhatnak ki. A rugalmas lapos
lábak kezelésére legjobb megoldás egy
olyan lábbetét, ami a boltozatot megemeli. Ha a merev lábfej nem okoz problémát,
nincs szükség kezelése. Fájdalom esetén
azonban hasznos lehet egy nem szteroid
fájdalomcsillapító (pl. aszpirin). A gyulladás
a testben mindenütt nagy ellenség! A láb
esetében a gyengéd gyulladást segítheti,
enyhítheti az ízületek nyújtással történő lazítása. Az előforduló problémák száma végtelen! Itt csak a töredékével tudunk foglal-

Mert az élet...
készült mártások, élesztőt tartalmazó élelmiszerek, (ideértve a kenyeret és a sört is!)
Aki köszvényben szenved, az naponta egy
adagnál (100g) többet ezekből az ételekből
ne fogyasszon! De az a legjobb, ha ezeket
kerüli!
Azonban zöldségfélék is vannak ezen a
listán: spárga, bab, borsó, lencse, karfiol,
gombák.
A köszvényes betegnek a magas purin
tartalmú ételek kerülésén túlmenően sok
vizet kell fogyasztania azért, hogy kevésbé képződjenek kristályok az ízületekben!
Köszvényesnek lenni nehéz, napi teher!
Vigasz ág: megfelelő fegyelemmel, és kitartással karban tartható!

kozni. Azonban van egy nagy ellenségünk:
a köszvény!
A köszvény oka egy anyagcserezavar, ami
magas húgysav szintet eredményez. Ennek
forrása az ételekben levő purin. A húgysav
kristályok lerakódnak az ízületekben és fájdalmat okoznak, tartós jelenlétükkel pedig

az ízületek deformációját okozzák! Ezért
a tünetek bizonyos magas purin tartalmú
ételek fogyasztása után erősödnek. Megoldás: ezek kerülése!
Magas purin tartalmú ételek: szardínia,
hering, makréla, tőkehal, tonhal, kagyló, rák,
belsőségek, csirke és marha leves, hússal
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Kedves Olvasó! Mozogj, mozogj és mozogj! Jártadban, keltedben ne csak a lábad
elé nézz, a lábadra is
figyelj!
Barátsággal
Erdei István

Életmód

Mik azok az aminosavak?
Szüksége van-e rájuk a szervezetünknek?

Meg lehetne ezt a témát nagyon tudományosan is közelíteni, de ennek a cikknek ez most nem célja. Sokkal inkább szeretne néhány érdekességet megmutatni az aminosavak témájában, és felhívni a figyelmet arra, hogy mik
ezek, és mit okoz a hiányuk.

Érdekességek az aminosavakról

Az 1800-as évek elejéig nem azonosították az aminosavak különböző formáit, és először spárgából sikerült elkülöníteni. Több, mint
500 természetesen előforduló aminosav ismert, de csak néhány van,
ami nélkül nem tudna a szervezet optimálisan működni.
Az emberi szervezet ideális üzemanyaggal töltve optimálisan,
betegségek nélkül működik. Egész jól alkalmazkodik szélsőséges
körülményekhez is, például az eszkimók, vagy akár a nomád afrikai törzsek. Európaiként mégis valószínű, hogy nehezebben bírnánk azokat
a körülményeket, amihez az ő szervezetük napi szinten hozzászokott.
Érdekes, hogy talán épp az alkalmazkodóképessége az, ami miatt
mégsem jó minden tápanyag minden szervezet számára. Egy érdekes példa erre, amikor eszkimóknak déli gyümölcsöket dobtak le
segélyszállítmányként. Betegek lettek, miután elfogyasztották, mivel
szervezetük nem volt felkészülve erre a tápanyagra.
Tápanyagra viszont szükség van ahhoz, hogy optimálisan működjön a szervezet. De nem mindegy milyenre: A gyorséttermi koszton
felnőtt társadalom mostanra népbetegségek sorával küzd: elhízás,
cukorbetegség, és sorolhatnám még.

Miért alapvető tápanyagok az aminosavak?

Az aminosavak a fehérjék építőkövei. A fehérje angol elnevezése protein, ami görög eredetű, és azt jelenti, hogy „elsődleges fontosságú”. Az emberi szervezetben betöltött szerepük fontosságát jellemzi, hogy minden sejtben lejátszódó folyamatban részt vesznek
az aminosavakból felépülő fehérjék. A sejtek pedig az élő szervezetek
funkcionális és szerkezeti építőelemei.
Fontos tudnunk, hogy szervezetünk működése szempontjából
megkülönböztetünk esszenciális (nélkülözhetetlen), és nem es�szenciális aminosavakat. Utóbbiakat magunk is elő tudjuk állítani a
bevitt tápanyagokból. Az esszenciális aminosavakat viszont nem képes előállítani a szervezetünk, kizárólag táplálkozással tudjuk biztosítani szervezetünknek.
Az 500 különféle aminosavból mindössze 8 esszenciális. Úgy
érdemes elképzelni, mint parányi lego kockák, hiszen belőlük bármi
megépíthető, amire szüksége van a szervezetnek. Ha valamelyik nem
érhető el, akkor tápanyaghiány lép fel, amely hosszú távon különféle
megbetegedésekhez vezet.

A legismertebb étrendi fehérjék aminosav felhasználási aránya:
• anyatej - 49%
• tojás - 48%
• húsfélék és halak - 32%
• szója - 17%
• tejtermékek - 16%
• tojásfehérje - 17%
• spirulina - 6%
• BCAA - 1%
Vagyis például a megevett hús egyharmada hasznosul.
Kezdetnek ennyit érdemes tudni az aminosavakról. De vajon létezik 99%-os fehérje építő forrás? Aminek fogyasztása után szinte
a teljes elfogyasztott mennyiségből létfontosságú sejt-, enzim- és
hormonépítő alapanyag lesz?
Igen: Az Amino Primo.
A termék előnyei:
• 100% esszenciális aminosav;
• nem tartalmaz adalék- és segédanyagokat;
• teljes felszívódás 25 perc alatt;
• éhgyomorra is fogyasztható;
• minden diétába beilleszthető
• a test alapvető építőkövei ideális arányban
• alkalmazástól függően napi 10-20 gramm szükséges
Vásárlói tapasztalatok:
„Mióta szedem, kevésbé húz az ágy délutánonként, energikusabb vagyok.” - J.I.
„Korábban 5 km futás után azért elfáradtam. Mióta szedem Amino Primo-t, azóta azt vettem észre, hogy kicsit sem fáradtam el.” - T.M.

További hasznos információkat, és további vásárlói véleményeket talál a
www.egeszsegmindenkinek.com oldalon, ahol meg is rendelheti a terEgy 1998-as orvosi vizsgálat kitért erre. Ez egy összehasonlító vizs- méket. Kérdés esetén írjon az info@egeszsegmindenkinek.com címre,
gálat volt, és az aminosav-felhasználás százalékos arányát mérte küvagy 10-15 között hívhat a 06 70 423 1539-es számon is.
lönféle fehérjék esetében.

Van jó és kevésbé jó fehérje?
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Életmód

Hogyan helyettesítsük a tojást sütéskor-főzéskor?
- fókuszban a tojáshelyettesítők
A tojás az egyik legfontosabb alapanyag a konyhában. Használjuk kötőanyagként, térfogatnövelőként, sűrítésre. A tojásfehérje és a sárgája is
jellegénél fogva más-más módon befolyásolja a recepteket. A tojásfehérje vízből és fehérjéből áll, míg a sárgája részben fehérjét, részben zsírokat,
tápanyagokat tartalmaz.

Miért kell beszélni
a tojás helyettesítéséről?
A tojásallergia/intolerancia gyakori ételérzékenység, ami általában már gyerekkorban
jelentkezik, de a későbbi életkorban is kialakulhat. A tojásfehérje az erősebb allergén a
benne lévő nagyobb mennyiségű fehérje
miatt, de a tojássárgájával szemben is jelentkezhetnek az ételérzékenység tünetei. Ezek
közül leggyakoribbak a bőrviszketés, csalánkiütés, ekcéma, kipirosodás, hasi panaszok.
A tojásérzékenyeken kívül a vegán életmód követői sem esznek tojást. Szerencsére
mai tudásunk szerint azonban már nagyon
sokféleképpen helyettesíthető a tojás az
ételekben.

Melyek a legjobban használható
tojáshelyettesítők?

oldalúan használható az aquafaba, azaz
csicseriborsólé. Ez a csicseriborsó konzerv
leve, de Aquafaba néven is kapható ma már
vagy el is készíthetjük csicseriborsóból. 1
egész tojás = 3 evőkanál aquafaba, 1 tojásfehérje = 2 evőkanál aquafaba és 1 tojássárgája
= 1 evőkanál aquafaba. Ha kötőanyagként
használjuk, akkor csak enyhén fel kell verni
a folyadékot, amíg kicsit habos nem lesz.
A csicseriborsólé tele van fehérjével, ezért
tojásfehérje habot is helyettesíthetjük vele.
Körülbelül 10-15 percig kell habverővel
verni, hogy olyan kemény habot kapjunk,
mint a tojásfehérje. Tojásmentes habcsók és
vegán macaron? Igen, az aquafabával.

Süteményekhez, muffinokhoz, palacsintához
használhatjuk a következőket: ¼ csésze (kb. 60 g)
almaszósz = 1 tojás. Ehhez kockázzuk fel az
almát és botmixerrel pürésítsük.
Fél banán = 1 tojás. Egy villával törjük ös�sze a banánt. Jól használható palacsintához,
muffinokban, vagy olyan többlapos süteményekhez, amihez egy tojást írnak. Kakaós süteményeknek az ízét sem befolyásolja.
Hasonlóan működnek: fél avokádó = 1 tojás és az ¼ csésze sütőtök vagy főtt, összetört
édesburgonya= 1 tojás. Utóbbi kettő sárga
színt ad a süteményeknek, de ez ne szegje
kedvünket. Finom muffinok süthetők így.
Szintén süteményekben, például omlós
süteményekben az egy tojás helyettesítésére jól használhatóak a növényi joghurtok:
¼ csésze kókusz vagy szója joghurt = 1 tojás
Nem is gondolnánk, hogy milyen sok-

Kötőanyagként fasírtokhoz, kekszekhez, süteményekhez: 1 evőkanál őrölt lenmag vagy 1 evőkanál lenmagliszt + 3 evőkanál víz = 1 tojás
(1/2 őrölt lenmag + másfél evőkanál víz = 1
tojásfehérje)
1 evőkanál őrölt chia mag + 3 evőkanál víz
Mindkét esetben keverjük össze az őrölt
magot a vízzel és hagyjuk állni kb. 10 percig. Ezek a magok egyrészt fehérjében, tápanyagban gazdagok, másrészt olyan külső
réteggel rendelkeznek, amely nyálkás anyagot tartalmaz. Ez víz hatására megduzzad és
nyálkás lesz.
A lenmagból lenmag nyálkát is főzhetünk, amit tojásfehérje helyettesítésére
használhatunk. Ehhez a lenmaghoz 9-szeres mennyiségű vizet adunk és lassú tűzön
10-15 percig főzzük, amíg térfogatának 1/3át elveszíti. Szűrjük át egy szitán, egy eny-
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hén barna, átlátszó nyálkát kapunk, amely
hűtőben egy hétig is eláll, de fagyaszthatjuk
is és szükség esetén tojásfehérje helyett
használhatjuk.
3 evőkanál csicseriborsóliszt + 3 evőkanál
víz = 1 tojás. Keverje össze a csicseriborsólisztet a vízzel, amíg sűrű, krémes keveréket
nem kap. A csicseriborsóliszt jól működik
süteményekben, muffinokban, pékárukban és még vegán bundáskenyeret is süthet vele.
Térfogatnövelőként tojás helyettesítésére piskótához: 1 evőkanál ecet vagy citromlé + 1
teáskanál szódabikarbóna (vagy 3 teáskanál
sütőpor). Ilyenkor a folyékony és a por alkatrészeket a végén öntjük össze és ekkor reakcióba lép a sav a szódabikarbónával és sütés
közben megnöveli a sütemény térfogatát.
Panírozáshoz : 2 evőkanál étkezési keményítőt keverjünk el 6 evőkanál vízben, vagy egyszerűen a tojás helyett rizstejben forgassuk
meg a lisztes húst.
Elsőre bármennyire is hihetetlennek tűnik tojás nélkül sütni-főzni, higgyük el, hogy
ezek működnek.
Tojáshelyettesítőkért és finom tojásmentes receptekért keresse fel weboldalunkat:

vegabonshop.hu

Életmód

Hűsítő egyveleg, hogy a nyaralás igazi szabadság legyen!
Akik egész évben dolgoznak, alig várják a pár napos - vagy szerencsés esetben pár hetes - kikapcsolódást.
Vannak azonban, akik attól tartanak,
hogy számukra a nyaralás egyenlő lesz
az éhezéssel, mivel nem minden nyaralóhelyen lelhető fel mentes termék
vagy bolt. Ebben az írásban olyan termékeket gyűjtöttem össze, amelyek
megkönnyítik a diétánk vagy mentes
életmódunk fenntartását a nyári pihenés alatt is. Alapanyagok, amelyekkel
gyorsan, egészségesebb változatait készíthetjük el a hizlaló, korántsem diétás
étrendnek.
A legtöbben egész évben azzal küzdenek,
hogy elérjék azt az alakot, amelyet megálmodtak maguknak. Most rontsák el és adják
fel, amikor esélyük van megmutatni az eredményt? Néhány strandmenü biztosan nem
ér ennyit.
Nagyon könnyű elcsábulni az üdülés
alatt, különösen, ha egész évben kitartóan
figyeltük a kalóriákat, most azt gondolhatjuk, néhány nap nem számít. Sajnos a mentes életmódban és az inzulinrezisztenciánál
nincs olyan, hogy „csak ma“, „csak ez az egy
süti...“ Viszont, ha elkészítjük előre magunknak a „bűnözésmentes” ételünket, nyugodt
maradhat a lelkiismeretünk.

Nos, akkor mit együnk?

1. Készételek
Ne a hagyományos hamburger-lángosfánk kombinációra gondoljunk. Bár azt
gondolom, erre a trióra összefut a szánkban
a nyál, igazából tanácsosabb lemondani
róluk. Túl sok zsiradék, túl sok fehér liszt, és
persze a szénhidrát sincs kontrollálva.
A kitartóak elkészíthetik külön-külön Szafi
lisztkeverékekből a fánkot, lángost, piskótát,
palacsintát vagy a Dia-Wellness fánkport
használhatják.
Hamis hamburgert készíthetnek magvas
zsemléből, tortillát a Poco Loco teljes kiőrlésű
tortilla lapból, vagy a sokmagvas változatból. Ha a Felix ketchup cukor nélkül, Byodo bio
mustár enyhén csípőst beszerzik, szinte kész
a hamburgerük.
Akik nem akarnak sütni-főzni, végszükség esetén dobjanak össze egy salátát.

Balzsam-ecet, extra szűz olívaolaj, a Solio
szezámmag olaj tökéletes öntetnek. Ha
azonban nem lenne elegendő, a Koch’s light
majonéz tojás nélkül egészen biztosan finom kiegészítő. A létező leggyorsabb megoldás a Szafi Free Tzatziki ízű saláta öntet.
2. Gyorsételek
Minél kevesebb idő alatt elkészíthető,
vagy szinte csak melegítést igényel, nem
töltünk órákat a forró sütő vagy gáztűzhely
mellett.
Ataisz egytál: forró vízzel leöntjük, vagy
rövid ideig főzzük, és már fogyasztható.
Fasírtpor: összekeverjük vízzel, és zsiradékban rövid idő alatt kisütjük.
Aki nem vállalja a fenti macerákat, végszükség esetén bontson fel egy üveg Polcz
Adalékmentes ételt.

Mit igyunk?

Mindenképp cukormenteset. Elsősorban
gyümölcs- vagy zöldségleveket, amelyek
csak természetes cukrot tartalmaznak. Üdítőkből is a kevésbé ízesítettek megfelelők,
és mivel az italokat nem szükséges elkészíteni, ezzel kedvezünk igazán a „vég-szükség
esetén“ részre figyelőknek.
Már a kólából is megjelent a cukormentes. Green Cola, Tikkadt Szöcske kóla fellelhető webáruházunkban. A Power Fruit üdítőből is van cukormentes.
A Frutta Max Light szörp véleményem szerint a legfinomabb és a leggazdaságosabb is.
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Persze a kitartóak még mindig főzhetnek
egy kis zöld teát, kihűtve, és jégkockával
szervírozhatják, vagy smoothie-t, ha nem
tudnak ellenállni a konyhai műveletek csábításának.

Édességek, hideg desszertek,
fagylaltok

A kitartóak kavarhatnak fagylaltot, bár
a hűtés és fagyasztás nem gyors művelet,
ráadásul befolyásolni sem tudjuk az elkészülést.
Hideg pudingporok: Nem szükséges felforralni a tejet, hidegen is összekeverhető.
Végszükség esetén bontsunk fel egy üveg
mogyorókrémet, például a Dia-Wellness
mogyorókrémet, vagy a Diablo csokoládés
mogyorókrémet, de már csak a neve miatt is
ajánlatos a Hideg nyalat Piemont 60 Csokoládés mogyorókrém.
Kellemes nyaralást kívánok!
Urbán Annamária

www.lifestylexpress.hu
info@lifestylexpress.hu
0670/3289326

Egészség

Epehiány állhat az emésztési problémák hátterében
Magyar feltaláló készítménye segíti a hiányzó
epesav pótlását

Napjainkban a stressz, a rendszertelen életmód, az étkezési szokások és számos egyéb tényező hatására sokan szenvednek valamilyen emésztési problémától, amelynek gyökerét orvosi vizsgálatok által vagy sikerül megtalálni, vagy nem. A tüneti kezelések
többnyire ideig-óráig szolgálnak csak megoldásul az állandósult
gondokra. Viszont, ha szervezetünkben helyreállítjuk az egészséges epekörforgást, számos panasztól megszabadulhatunk.

Mikor gyanakodhatunk arra, hogy emésztési
gondjaink mögött az epehiány áll?

Mára Magyarországon népbetegséggé vált az epehiányos állapot, melynek tünete mind a rendszeres hasmenés, mind a székrekedés. Sokan tapasztalnak puffadást, jobb oldali bordaív alatti sajgásokat, szúró érzést a hátban, kivilágosodó székletet nem csak
a karácsonyi menü elfogyasztása után, de már egy szendvicstől
is. Aki pedig már küzdött epekővel, pikkelysömörrel vagy emésztőrendszeri candidával, annál nagy a valószínűsége annak, hogy
nem megfelelő az epe körforgása a szervezetében.

Ha nincs elég epe, szabadon garázdálkodnak
a belső mérgek

Mit okoz, ha elégtelen az epe körforgása? A bélben az elhalt
baktériumokból belső mérgek képződnek, amelyeket normál
esetben a bélbe kerülő epe közömbösít. Ha nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű epe ennek a funkciónak a betöltésére, akkor
ezek a mérgek citokinek útján gyulladásokat okozhatnak szinte
bármelyik szervünkben, az idegrendszerben és a keringési rendszerben.
Sokszor nem tudjuk, mi okozza valójában az emésztési problémánkat, tüneti kezeléseket alkalmazunk, és arra, hogy epehiány állhat a háttérben, nagyon kevesen gyanakodnak. Pedig jó
eséllyel kideríthető, ha fennálló emésztési gondok esetén vérkép,
székletvizsgálat alapján és képalkotók segítségével ellenőrizzük
az epe, illetve az epekörforgás egészséges működését.

Hogyan vesz részt az emésztésben az epe?

Az epét a máj termeli, amely az éjszaka folyamán az epehólyagba kerül, és ott besűrűsödik. Napközben, amikor táplálkozunk, a patkóbélbe kerülő étel jelzésére az epehólyag epét spriccel a patkóbélbe, ami segíti a zsírbontást és egyben aktiválja a
hasnyálmirigy zsírbontó lipáz enzimét. Ezt követően az epe az
előfeldolgozott étellel keveredve halad a vékonybélbe, a vastagbélbe, majd a széklettel együtt 10%-a kiürül a szervezetből, 90%a pedig visszakerül a májba, regenerálódik és újrahasznosul. Így
működik az epekörforgás.
Ahogy idősödünk, ez a folyamat örökletesség, betegség vagy
életmód miatt sérülhet, epehiány alakulhat ki. Ez, amellett, hogy
emésztési gondokat okozhat, immunhiányos állapotot is kiválthat, ami a testben különböző betegségek megjelenéséhez vezethet. Ma minden negyedik ember epehiányos állapotban van.
Ez főként a 40 feletti korosztályt és ezen belül is túlnyomórészt a
hölgyeket érinti, de már a 30 éven felülieknél is jelentkezhet.
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Az emésztés és az immunrendszer
szorosan összefügg

Kevesen tudják, hogy immunrendszerünknek az emésztőszervek, hangsúlyosan a belek szolgálnak biztos háttérül, így a védekezőképességünk megerősítését a vitamin- és az ásványianyagpótláson túlmenően ezen a területen szükséges kezdeni. Ha
emésztésünk, illetve epeműködésünk rendben van, immunrendszerünk is erősebb.

Magyar készítmény pótolja a hiányzó epét

A gyógyszertárakban vény nélkül elérhető GALLMET pótolja a
hiányzó epét és rendezi az epekörforgást. Választható emésztést
segítő gyógynövényeket is tartalmazó formában, illetve azok nélkül is, többféle kiszerelésben.
A magyar fejlesztésű GALLMET készítmény széleskörűen alkalmazható különböző emésztési problémák – puffadás, hasmenés,
székrekedés – és bélbetegségek esetén, de segítségünkre lehet az
epekövesség enyhítésében vagy éppen epeműtét után a gyorsabb
regenerálódásban is. Jó hatással van a különféle bőrbetegségek
gyógyulására, úgymint a pikkelysömör, a pattanásos bőr, az ekcéma, de a herpesz, a cukorbetegség, a magas koleszterinszint és reflux okozta panaszok csökkentésére is alkalmas.

Többet megtudhat a honlapon:
www.gallmet.hu

GALLMED Kft., 6500 Baja, Szarvas G. u. 3. +36-79-326581,
gallmed@gallmed.hu

Zöld megoldások

Stressz- és hulladékmentes tippek nyaralásra és összejövetelekre
Ahogy melegszik az idő és a nyaraláson gondolkozunk,
kicsit elengedjük magunkat és nem feltétlenül kerül an�nyira előtérbe a környezettudatosság, mint az év más
időszakaiban. Ebben a cikkben szeretném megmutatni,
hogy nyaralás, kirándulás vagy baráti összejövetel is telhet el úgy, hogy közben nem termelünk szemetet és még
csak nem is érezzük ezt stresszesnek.

Hogyan készüljünk a nyaralásra?

A hulladékmentes nyaraláshoz csak egy kis tervezés szükséges. Ez
nemcsak a magunk után hagyott szemetet csökkenti, hanem a pénztárcánkat is kíméli. Mielőtt elkezdünk összepakolni, érdemes egy listát
írni, és egy rövid tervet készíteni arról, hogy mit fogunk csinálni, hova
fogunk menni, és hol szeretnénk majd enni (étkezni).
Nagyon jó szolgálatot tesznek a vászonzsákok és szatyrok, valamint
a vízálló PUL anyaggal bélelt zsákok vagy újrahasznosítható szalvéták,
amelyekbe szendvicseket, nassolni valókat vagy bármilyen pékárut
csomagolhatunk. A két másik fontos kelléke egy kiruccanásnak a kulacs vagy termosz, illetve az úti bögre.

Három tipp a természetes fényvédelemhez:

A nyaralás, vagy kirándulás kulcsfontosságú része a természetes
fényvédelem. Nagyon fontos, hogy védjük a bőrünket a közvetlen
napsugárzástól még akkor is, ha nem a strandon vagyunk.
1. Fogyasszunk minél több bogyós gyümölcsöt:
Sokszor halljuk, hogy a szépség belülről fakad. Ez a mondás nagyon
igaz, mert minden, amit megeszünk, hatással van a bőrünkre, legyen
az pozitív vagy negatív hatás. A fényvédelem is belül kezdődik! A sötét színű gyümölcsök és zöldségek fogyasztásával nagy mértékben
tudunk tenni a bőrünk védelme érdekében, ugyanis az ezekben található színanyagok és vitaminok segítenek megvédeni a bőrt az UV
sugarak káros hatásaitól.
2. Kerüljük a napozást:
Nagyon fontos szabály, hogy a direkt napsütést kerüljük, még akkor
is, ha jól esik kifeküdni a napra. A bőrünk nem örül neki és nagyon sok
kárt tudunk okozni vele.
3. Ha strandon vagyunk használjunk fizikai fényvédőt:
Egy strandolás alkalmával igen nehéz elkerülni a napsütést, így
ilyenkor mindenképpen fizikai fényvédővel védjük a bőrünket.
Fényvédő krém vásárlásánál érdemes olyat választani, amelyek nem
tartalmaznak vegyszereket, tartósítószert vagy adalékanyagokat. Ilyen fényvédőket a csomagolásmentes boltok polcain lehet találni, ahol még a krém csomagolását is visszaveszik, így szemetet sem
termelünk vele.

Zero waste családi, baráti összejövetelek és grill partik

Egy kis odafigyeléssel a partik és összejövetelek is lehetnek hulladékmentesek. Sokszor bele se gondolunk, hogy annak a sok eldobható parti kelléknek mind megvan a többször használatos verziója.
Amellett, hogy a környezetet is kíméljük, még spórolunk is, ha nem
veszünk minden alkalomra egyszer használatos dolgokat. Itt van néhány tipp, hogy hogyan rendezzünk hulladékmentes partit:
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1. Az egyszer használatos műanyag poharak helyett használjunk
üvegpoharakat, szívószálból válasszuk a bambusz- vagy fém szívószálakat.
2. A PET palackos ásványvíz helyett kínáljuk a vendégeket csapvízzel, ha van lehetőségünk, akkor szűrt vízzel. A szódavizet már
visszaváltható formában is meg lehet vásárolni, vagy készíthetjük
Sodastream készülékkel.
3. Ha bort vagy sört kínálunk vendégeinknek, akkor visszaváltható
üveges termékeket keressünk.
4. Készíthetünk limonádét vagy szörpöt. Ez utóbbit megvásárolhatjuk csomagolásmentesen vagy visszaváltható üvegben a hulladékmentes boltokban, csak úgy, mint a szószokat vagy zöldségkrémeket.
5. A grillezés során részesítsük előnyben a zöldségeket, amelyek
nemcsak olcsóbbak, mint a húsok, de a környezetet is kíméljük vele.
6. A partihoz a nasikat meg tudjuk vásárolni csomagolásmentes
boltokban is, ahol többféle kekszet, chipset és mártogatósokat kaphatunk, és még pattogtatni való kukoricát is.
Összefoglalva, a nyár is eltelhet úgy, hogy a lehető legkevesebb szemetet termeljük, természetesen védjük a bőrünket és az egészségünket, mindeközben kíméljük a pénztárcánkat is.
Webáruházunk: https://mandalabolt.hu/
Üzletünk elérhetősége: 4024 Debrecen, Kossuth utca 8.
+36 30 090 0059
info@mandalabolt.hu

Természetesen

Miként működik az izzadásgátló?
Az ideális izzadásgátló legyen gyengéd a bőrhöz, de
mellette mégis nyújtson hatékony védelmet az izzadás kellemetlen következményeivel szemben. Vannak
természetes és alumíniumsós alternatívák is, így jobb
beleásni magunkat a témába, mielőtt döntünk.

Az izzadás okai

Az izzadás természetes és roppant hasznos folyamat. A testünk így gondoskodik a megfelelő hőszabályozásról: a bőrünk
mirigyeiből folyadék választódik ki. Ahogy az izzadság elpárolog,
hűt minket. Amikor a verejtékmirigyből az izzadság a bőrfelszínre
kerül, összekeveredik a bőrünkön található baktériumokkal. Amikor ezek a baktériumok elkezdenek lebomlani, akkor jelentkezik
a kellemetlen szag.

Izzadásgátló vagy dezodor: mi a különbség?

Az izzadásgátló egy olyan kozmetikum, amely csökkenti a hónalj verejtékezését. Eltömíti, blokkolja a bőr felső rétegének pórusait, így csökkenti a bőrfelszínre kerülő verítéket.
Az alumíniumsók összehúzzák a pórusokat, így kevesebb izzadság kerül a bőrre, valamint a baktériumok mennyiségét is csökkentik a bőrön, így a kellemetlen testszagot is megelőzik.
Sérült, kiszáradt bőrfelületen viszont sokkal több alumíniumsó szívódhat fel, így csak egészséges, sérülésmentes bőrfelületen
használhatóak: borotválkozás után semmiképp sem ajánlott az
alkalmazásuk.
Ha meg akarsz győződni arról, hogy az izzadásgátlód tartalmaz-e alumíniumsót, akkor a flakonon keresd az Aluminium
Chlorohydrate, az Aluminium Zirconium Trichlorohydrex vagy az
Aluminium Stearate kifejezést.
Ezzel szemben a dezodor nem akadályozza meg az izzadást,
hagyja, hogy ez a természetes folyamat végbe menjen. Mindös�sze a kellemetlen szagok leküzdésében segít azáltal, hogy csökkenti az elszaporodó baktériumok mennyiségét. A természetes
deók esetében az antibakteriális összetevők, például a teafaolaj
végzi ezt a munkát. Az alumíniumsókat nem tartalmazó deók
hátránya lehet, hogy a hónalj nedvesedését, így az izzadságfoltokat nem mindig előzik meg. Ehhez olyan természetes dezodort
válassz, amely szódabikarbónát vagy bambuszport is tartalmaz:
ezek felszívják az izzadságot, így segítenek a foltok elkerülésében.

Illatanyagmentes, környezetbarát, természetes
és hatékony izzadásgátló a Mix Your Nature-től

A Mix Your Nature alumíniummentes dezodora egy természetes és hatékony megoldás a nemkívánatos izzadságszag ellen,
amelyet lebomló kartonpapír csomagolásba öltöztettünk. A
praktikus stift használata rendkívül egyszerű, a csomagolóanyaggal pedig nem termelsz szemetet, mivel teljesen komposztálható.
A dezodor stift alapreceptje bőrápoló kakaóvajat, sheavajat, és
kandelillaviaszt tartalmaz, amelyek javítják a bőr szerkezetét, rugalmassá teszik azt, valamint erősítik a bőr védőrétegét.
A Mix Your Nature minden, 100%-ban természetes natúrkozmetikumát te állíthatod össze: az alaprecepten felül te választhatsz előre összeállított kombinációk közül vagy mixelhetsz teljesen egyedi receptet is.
Az opcionális összetevők közt megtalálod a szagok semlegesítéséről gondoskodó cink-ricinoleátot és szódabikarbónát, a
regeneráló Q10-et, lótuszport és levendula-geránium kombót,
az izzadságot felszívó bambuszkivonatot és a hatékony baktériumölő és fertőzésgátló teafa illóolajat és zöldcitrom-zsálya
kombinációt is.
A legerősebb izzadásgátló kombináció a szódabikarbónateafaolaj-zöldcitrom&zsálya. Ha a virágosabb illatok közelebb
állnak hozzád, akkor a zsályát cseréld levendula&gerániumra, ha
pedig érzékenyebb a bőröd, akkor a szódabikarbóna helyett válaszd a kímélőbb bambuszkivonatot.
A Mix Your Nature dezodor stift parfümmentes, illatanyagmentes változatban is elérhető, hogy az érzékeny bőrűek is találBőrbarát megoldás az izzadságszag ellen:
janak megfelelő opciót, és minden Q10-mentes összetétel teljetermészetes dezodor
A natúrkozmetikumok természetes összetevőkkel gondoskod- sen vegán.
nak a bőröd fertőtlenítéséről, így hatékonyan és eredményesen Állítsd össze a számodra ideális dezodort a Mix Your Nature
E-keverdéjében!
veszik fel a kesztyűt a kellemetlen testszagokkal szemben, de kíméletesek a bőrhöz, sőt, ápolják, hidratálják azt.
A teafaolaj hatékony baktérium-, gomba- és vírusölő,
fertőzésgátló, a szódabikarbóna pedig a természetes szagelnyelő hatása miatt gyakran kap helyet a természetes dezodorokban.
Gyulladáscsökkentésért bátran fordulhatunk a zsályához, a gerániumhoz, illetve a levendulához.
www.mixyournature.com

35

Fűben-fában

36

Fűben-fában

37

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 178. rész

K

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

A kender gyógyító hatásai
Világszerte egyre több országban alkalmazzák gyógyászati célra a kendert (Cannabis sativa), azonban még mindig sok a
félreértés és az előítélet a használatával
kapcsolatban. A kender termesztése régi
keletű, honalapító őseink hozták a Kárpát-medence területére, de történelmi
feljegyzések szerint a Balkán dél-keleti
részén élő trákok is ismerték. Magyarországon a kendertermesztés és a növény
feldolgozása egészen az 1950-es évekig
nagyüzemi módon zajlott, azonban ma
már sokan csak pszichoaktív hatása miatt
ismerik. Pedig a kender egyes kivonatai
bizonyítottan gyógyhatásúak, és súlyos
betegségek esetén is sikerrel használhatóak.
A magyar hagyományokban a kender
mint gyógynövény mindig is jelentős szerepet játszott. A Kárpát-medencében számos település és hely neve őrzi vagy őrizte a „kender” szót, mint például Kenderes,
Kend, Kenderátó, Kondora, Kendermál,
Kendermező stb.

A növény jellemzői

A kender lágy szárú, egynyári, általában kétlaki, szélporozta növény, virágpora allergén hatású. A növény tömegének 8-9%-át a karós gyökérzet teszi ki,
amely több mint két méter mélyre hatol.
A növény gazdaságilag fontos része a
dudvásszár, amely rostokban rendkívül
gazdag, magassága 1,5–3 m. Kedveli a
nitrogéndús talajt.

Kendermag

A kender növény magja igazi szuperélelmiszer, mivel mind a tíz fontos aminosav megtalálható benne. Így a kender
kiváló fehérjeforrás, amely a szervezet
számára igen jól hasznosítható és kön�nyen emészthető.
Magas telítetlenzsírsav-tartalma miatt

vel vitaminokban, ásványi anyagokban és
hasznos zsírsavakban rendkívül gazdag.
Belsőleg használva hatással van az anyagcsere, az immunrendszer és a hormonális
rendszer területére, gyulladáscsökkentő
volta miatt gyulladásos betegségek esetén rendkívül ajánlott. Külsőleg a gyulladásos bőrbetegségek számos tünetére
előnyösen hat, mivel képes enyhíteni a
viszketést, az irritációt és az ekcémás panaszokat. Erős vízkötő képessége miatt
kézkrémet is készítenek belőle.

CBD-olaj

az egészséges életvitel szempontjából is
kiemelt fontosságúvá válhat. Tartalmaz
B-vitaminokat (B1, B2, B3, B6), de kalcium-, vas-, foszfor-, magnézium-, kálium-,
cink-, mangán- és réztartalma is jelentős.
A kendermagban található gammalinolénsav előnyös a szívbetegségek
megelőzésére, csökkenti azok előfordulási kockázatát.
Rostjai fontosak lehetnek a hasznos
bélbaktériumok számára, támogatják a
vércukorszint optimális szintjének elérését, befolyással vannak a koleszterinszintre is, de a székletürítés gyakoriságát is
elősegítik. Mindezek miatt a kendermag
hozzájárulhat a cukorbetegség kockázatának csökkentéséhez is.

Kendermagolaj

A kendermagból készült olaj (kendermagolaj) értékes az ember számára, mi-
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Manapság egyre népszerűbb CBDolaj. A CBD egy olyan vegyülettípus rövidítése, amely több mint száz kémiai
anyagból áll. A CBD-olaj úgy készül, hogy
a CBD-t kivonják a kenderből, majd hordozóolajjal, például kókuszolajjal vagy
kendermagolajjal hígítják. A CBD-olaj
semmilyen bódító hatású vegyületet
sem tartalmaz. A CBD ma már számos
termékben megtalálható, beleértve az
étrendkiegészítőket, a szappanokat, italokat és akár az ételeket is.
A kender növény pszichés befolyásolást előidéző vegyülete, az úgynevezett
THC, amely kábító hatást okoz, rendszeres
használata pedig lelki függőséget eredményez. Emiatt Magyarországon a kábító
hatású anyagokat magas koncentrációban tartalmazó növények termesztése
és az ilyen hatóanyagtartalmú készítmények fogyasztása tilos. Magyarországon
a megengedett határérték 0,2 százalék,
míg Svájcban ez az érték ugyanakkor 1
százalék. Érdemes tudni, hogy a legújabb
marihuánafajták kábító hatású vegyületekben igen gazdagok, tartalmuk sokszor
a 20 százalékot is meghaladja. A kender
magja ugyanakkor nem tartalmazz kábító
hatású anyagokat, mivel a kábító hatásért
felelős vegyületek a növény virágos haj-

Öngyógyítás abc-je
tásaiban találhatók, ezért a kendermag
fogyasztása semmilyen kábító (egészségkárosító) hatással nem rendelkezik, vagyis
biztonsággal alkalmazható.
A CBD sem ártalmas az emberi szervezetre (a WHO szerint sem), nem okoz
függőséget, illetve használata olyan mértékben biztonságos, hogy semmilyen
kockázattal sem jár, és ráadásul rendkívül
jól alkalmazható fájdalomcsillapítóként,
enyhítheti a görcsöket, a gyulladásokat
és a szorongást egyaránt. A CBD-olaj
ígéretesnek bizonyult a stressz kezelésében is. Egy brazil vizsgálatban 57 résztvevő – szájon át – CBD-olajat kapott, 90
perccel egy szimulált nyilvános fellépés
előtt. A kutatók azt találták, hogy a 300
mg-os CBD adag volt a leghatékonyabb
stresszcsökkentő hatású, mivel jelentősen csökkentette a fellépéskor jelentkező
szorongásos tüneteket.
A CBD-olaj az álmatlanság és a szorongás biztonságos kezelésére egyaránt
használható, de poszttraumás stressz
szindrómában szenvedőknél is hatásos.
Egy kisebb, 2019-es tanulmány megállapította, hogy a CBD-t tartalmazó készítmény hatékonyan csökkenti poszttraumás stresszel kapcsolatos tüneteket,

beleértve a rémálmokat is. Egyesek szerint javítja a depresszió tüneteit is, a
CBD potenciális antidepresszáns hatását
alátámasztó bizonyítékok azonban megfelelő mennyiségben még nem állnak
rendelkezésre.
A CBD enyhíti a rákkezeléssel (kemoterápia, sugárkezelés) kapcsolatos mellékhatásokat is, mint például hányingert,
hányást és fájdalmakat. A CBD-t számos
neurológiai betegség (mint pl. az epilepszia, a sclerosis multiplex és a Parkinson-kór) kezelésében is vizsgálták, és azt
találták, hogy az alvásminőség javításán
keresztül javítja az életminőséget.
Egyes kutatások a CBD-olaj szív- és
érrendszerre gyakorolt számos előnyét
igazolták, ezzel egyidőben a vérnyomás
csökkentését és az artériás véráramlás
javulását is tapasztalták.
A vizsgálatok azonban feltártak mellékhatásokat is, amelyek a következők
lehetnek: hasmenés, az étvágy és a súly
változásai, fáradtság. A CBD számos
gyógyszerrel kölcsönhatásba léphet,
ideértve olyan gyógyszereket is, mint a
fájdalomcsillapítók, az antidepresszánsok, a görcsoldók és a cukorbetegség
elleni gyógyszerek. Mielőtt bármilyen
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terméket is kipróbálna, mindenképpen
tájékozódjon és beszéljen szakemberrel!
Már csak azért is, mert a pontos adagolás
nagymértékben a készítmény hatóanyagtartalmától függ. A legjobb mindenképpen az egyénre szabott adagolás. A kívánt
dózist fokozatos alkalmazás révén érjük
el, mivel az olaj típusától függően is jelentős különbségek lehetnek.
Fontos tudni, hogy jelenleg rendkívül nagy mennyiségű CBD-termékkel
találkozhatunk a piacon, amelyek közül sok gyenge és rossz minőségű.
A CBD-t élelmiszerekhez, italokhoz,
étrendkiegészítőkhöz és testápoló termékekhez is hozzáadják, de ez nem jelenti azt, hogy ezeknek a termékeknek
megfelelő szintű gyógyító hatása lenne.
Mivel azonban egyre több bizonyíték
van arra nézve, hogy a CBD egészségügyi
szempontból hasznos, így annak megfelelő, hatékony alkalmazása kizárólag szakember bevonásával történjen, másrészt
olyan termék választása javasolt, amelynek minőségét és tisztaságát független
fél tesztelte.
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Ajánló
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A Dr. Patkós Gógyesszenciák titka a természetben rejlik
A Zöld Újság ez év áprilisi számának Mi a Dr. Patkós Gógyesszencia? című cikke
felkeltette olvasónk figyelmét, akik szeretnének többet megtudni a bölcsészdoktor feltaláló, festőművész, színházi rendező, és ma már nyugdíjas iskolaigazgató Patkós Józsefről. Főként érdeklődnek magas gyógynövény-tartalmú,
kisüsti pálinka alapú, sokszorosan díjnyertes tinktúrái iránt. Írásunk az egyes
fajták pozitív élettani hatásait veszi sorra, abban a reményben, hogy sokaknak
jelenthet segítséget, reményt, enyhülést és egyben gyógyírt alkalmazásuk.
A Dr. Patkós Gyógyesszenciákat betegségek megelőzésére, kúrára csakúgy vásárolják,
mint ajándékba, vagy csupán a bárszekrény feltöltésére. Többfunkciós italkülönlegesség, mely egyes fajtáinak – a fogyasztóik által joggal remélt – hatásai, a gyógynövényes
szakirodalom alapján az alábbiakban írhatók le.
CSALÁN: Jó ízületi, reumatikus megbetegedések ellen, gyulladáscsökkentő, vértisztító,
alkalmazható epe- és májbántalmakra, a prosztata rendellenes növekedése, magas vércukorszint és allergiás megbetegedések esetében. Lázcsillapító, és eredményesen alkalmazható torokgyulladás enyhítésére.
CSIPKEBOGYÓ: Kiemelkedő C-vitamin tartalmú, gyulladáscsökkentő, csökkenti a zsírok
felszívódását, vitalizál, élénkít, pektintartalma miatt megakadályozza a koleszterin egy
részének felszívódását, gazdag B2, A, K, és P vitaminokban is. Ízületi fájdalmak ellen is
hatásos.
GALAGONYA: Javítja a szívizomzat anyagcseréjét, szabályozza a szívizomzat működésének ritmusát, feszültségcsökkentő hatású, csillapítja az erős szívdobogást, javítja a rendellenes koleszterin szintet, gyulladáscsökkentő, jó az idős szív fáradtságára és enyhe
szívelégtelenségre.
GALAJ: Védi az egész immunrendszert. Hasznosítható a pajzsmirigy alul- és túlműködése ellen, epilepszia és álmatlanság ellen. Referenciákkal bír a daganatos megbetegedések megelőzésére és kezelésére nézve. Vérnyomáscsökkentő. méregtelenítő és
idegnyugtató.
KÖRÖMVIRÁG: Vértisztító, keringésjavító. Antibakteriális és antivirális tulajdonságokkal is
rendelkezik. Alkalmazható a gyomor- és bélrendszer betegségei ellen, gyomorgörcsök,
fekélyek, valamint vastagbélgyulladás ellen. A fogínygyulladást is enyhíti. Jótékony rákszerű daganatok, mirigyek, nyirokcsomók duzzadtsága esetében. Kitűnő májbetegségek ellen.
MÁRIATÖVIS: Máj és epehólyag rendellenességei ellen, elősegíti a máj regenerálódását,
antioxidáns, gyulladás gátló, flavonoid összetevői révén rákellenes hatású, csökkenti a
koleszterinszintet. Ajánlott hipohondriás fájdalmak esetében. Alkalmazható köhögés és
hurut ellen.
MENTA: Görcsoldó, antibakteriális, fertőtlenítő. Javasolt emésztési zavarok ellen, elmulasztja a has puffadását, jó epehólyag, epevezeték gyulladása esetében. Meghűlés esetén is gyógyírt jelenthet. Idegnyugtató hatású.
PITYPANG: Támogatja az emésztésben résztvevő szervek működést: erősíti a vesét, a
májat, a hasnyálmirigyet, a lépet, a beleket és a gyomrot. Serkenti az epeképződést a
májban, és javítja a zsíranyagcserét. A cukorbetegek gyógynövénye. Serkenti a méreganyagok szervezetből való eltávolítását. Káliumban gazdag.
VÖRÖSÁFONYA: Csökkenti a szívinfarktus kialakulásának veszélyét. A-, B-, C-, és E-vitaminok gazdag forrása. Kiváló a szájüreg és a húgyhólyag baktériumai ellen. fenol-antioxidáns hatása révén erősíti az immunrendszert. Akadályozza a kőképződést, a daganatos
betegségek kialakulását. Érvédő, méregtelenítő, sejtregeneráló hatású.
12 FÜVES/DIÓ: Egészséges szinten tartja a vérnyomást, csökkenti a koleszterinszintet.
Megőrzi az érfalak rugalmasságát. Magas E-vitamin tartalma miatt immunerősítő. Magas Omega 3 tartalma miatt jót tesz a cukorbetegeknek. Szelén tartalma miatt szerepe
van a sperma képződésében.
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Patkós Józsefet 2022 tavaszán megtisztelő felkérés érte: egy bemutatkozó
előadásra kapott meghívást az ősszel
megrendezésre kerülő Orvosi Kongres�szusra, amelyre készülve méréseket rendelt meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Növénybiológiai Tanszékének
kutató laboratóriumától. A bonyolult
és egyben igen költséges vizsgálattól
számszerű adatokat vár ez egyes likőrfajták élettani szempontból kitüntetett
tartalmainak készítményeiben való jelenlétére.
Az embereken való segítés szándékával, elkötelezetten jár és fáradozik Isten
patikájában…

Bőrápolás

Bőrápolás esszenciális olajokkal
Bőrünk a testünk elsődleges védelmi rendszere és nem gondolnánk, hogy mennyi minden felszívódik rajta keresztül a
szervezetünkbe: a levegőből, érintkezéssel és a napi tisztálkodási, háztartási valamint kozmetikai szereinkkel. A jelenleg
gyerekeknél és felnőtteknél is gyakori, tapasztalható tünetek:
bőrproblémák, emésztési zavarok- (a kettő összefügg!) allergiák, figyelemzavar is szorosan összefügg ezekkel, talán nem
is gondolnánk!
Tudatosan törekedhetünk a vegyszermentesebb életre, melyet
érdemes minél hamarabb elkezdeni és ha nem is azonnal, de rövid
időn belül elkezdjük tapasztalni a változást.
Az Esszenciális olajok megújító és nyugtató hatásaikról is ismertek. Amikor ezt valamilyen tápláló növényi olajba tesszük, a legtökéletesebb arc- és bőrápolónkat készíthetjük el. Az esszenciális
olajok a bőr mély rétegeiben is dolgoznak, vitalitással töltik fel és
hosszan tartó eredményt biztosíthatnak, amennyiben tiszta arcbőrre visszük fel őket.
A dōTERRA esszenciális olajai és bőrápolási termékei mentesek
a számos népszerű termékben megtalálható káros összetevőktől,
és gyakori problémák megoldásában segíti a felhasználókat, miközben az esszenciális olajoknak köszönhetően személyre szabott
élményt nyújt. Komplett termékcsaládok: dōTERRA VERÁGE™, dōTERRA
HD CLEAR™.
A dōTERRA Touch termékek frakcionált kókuszolaj alappal készültek, könnyen használható dōTERRA Touch 10 ml-es golyós keverékek. Ideális érzékeny bőrű gyermekek és felnőttek számára, készen áll a gyors használatra, így azonnal hozzájuthatsz az illóolajok
előnyeihez-megelőzhető a bőrérzékenység is. A hígítás mindig jó,
főként olyan illóolajok esetén, amelyek természetes kémiai összetevői erősebbek.
Touch golyós kiszerelésben elérhető bőrápoló olajok:
Levendula olaj, Teafa olaj, Tömjén olaj, Rózsa olaj, Olasz Szalmagyopár olaj, Magnólia olaj, Jázmin olaj, Neroli olaj (Keserű narancsfa
virágának olaja), valamint az exkluzív Yarrow Pom és Salubelle keverékek kiváló bőrápoló hatóanyag komplexumok.
Önálló esszenciális olajok, melyeket növényi olajban higítani
szükséges, valamint saját kozmetikumainkban
használhatunk:
Tömjén esszenciális olaj: Nyugtató és szépítő tulajdonságai helyileg
alkalmazva megfiatalítják és megújítják a bőrt, és segít csökkenteni a bőrhibákat.
Levendula: A levendula illóolajnak nemcsak híres nyugtató hatásaa
van, amelyet az emberek sokan ismernek, hanem csodálatos jótékony hatást is kínál a bőr számára. Helyileg alkalmazva a levendula
tisztán és egészségesen tartja a bőrt és a fejbőrt, bőrirritációkat is
csillapíthat.
Teafa: A teafa illóolaja több mint 90 különböző természetes vegyületet tartalmaz, és korlátlan felhasználási területet tartalmaz.
Használható a bőr tisztítására és az egészséges megjelenésű arcbőr támogatására. A teafa alkalmankénti bőrirritáció esetén is hatásos, nyugtatja a bőrt.
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Geranium-Muskátlirózsa: A muskátli esszenciális olaj használata az
ókori Egyiptomig nyúlik vissza, ahol a bőrre gyakorolt szépítő hatásaiért alkalmazták. Minden bőrtípushoz ajánlott és alkalmazható!
Juniper Berry-Borókabogyó: A boróka bogyó illóolaj arról ismert,
hogy képes természetes tonikként viselkedni és csökkenteni a
bőrhibák megjelenését. A tiszta és egészséges arcszín elősegítése
érdekében vigyen fel egy csepp borókabogyó illóolajat a bőrére.
Segítheti a problémás bőr kezelését.
Római kamilla: Helyileg alkalmazva a római kamilla illóolaj nyugtató és gyulladáscsökkentő hatású lehet a bőrön. Kellemes aromája
és a bőrre gyakorolt jótékony hatása miatt gyakran megtalálható
arckrémekben, hajfestékekben, samponokban.
Olasz Szalmagyopár: A mézédes Helichrysum illóolaj a bőr megújításáról ismert- gyakran szerepel az öregedésgátló termékekben.
Elősegíti az egészséges, ragyogó bőrt és csökkenti a ráncok, vonalak és foltok megjelenését. A Helichrysum elsődleges összetevője a neril-acetát, amelyről kísérleti kutatások kimutatták, hogy
hatékonyan csökkenti a bőrirritációt. A neryl-acetát támogatja
az egészséges megjelenésű bőrt, és csökkenti a foltok és ráncok
megjelenését
Vörös cédrus: a Cedar wood/ vörös cédrus esszenciális olaj a bőrre gyakorolt jótékony hatások hosszú sorát kínálja. A vörös cédrus
olajának tisztító tulajdonságai a bőrhibák megjelenésének csökkentéséhez is hozzájárulnak.
A legbiztosabb, ha természetes- vegyszermentes termékeket
használ gyermekének és családjának. A dōTERRA készítményei ezeWebáruházunkban megtalálja a doTERRA termékek teljes választékát:

www.esszenciaolajok.com

Tudatos gazdi

Mit tegyek, ha a kutyámat megcsípte egy darázs?
Ha nyár, akkor a jó idő, a napsütés és a nyaralások mellett azért megjelenik pár bosszantó tényező is. Ezek közé
sorolhatjuk a rovarokat, melyek közül nagyon sok csíp
és mar. Jó esetben egy rovarcsípés nem jár mással, csak
a kellemetlen, viszkető érzéssel, de van, mikor fájó, égő
nyomot hagy maga után. Ha netán még allergiás tüneteket is kivált a csípés, akkor sajnos életveszélyes állapotot is elő tud idézni.
Az allergiás reakciót a rovar nyálában, mérgében lévő fehérjék váltják ki. Az erre való érzékenység lehet öröklött (veleszületett), vagy szerzett. Ez esetben - ha a kutyát élete során több alkalommal éri bizonyos
rovarcsípés -, a szervezete erre egyre erősebben fog reagálni. Ezért
érdemes fejben tartani a már megtörtént rovarcsípéseket és figyelni
a reakciókat.

Mik a rovarcsípés jellemző tünetei?

- duzzanat
- viszketés
- fájdalom a csípés helyén
- test szerte elszórtan piros dudorok
- megduzzadt orr, szem, pofa, mancs
- allergiás roham esetén: zihálás, nehézlégzés, fulladás, hányás

Honnan tudom, hogy vészhelyzet van?

A rovarcsípést követően 4 jellemző allergiás tünet jelenhet meg:
ALLERGIÁS DERMATITISZ: Helyi gyulladás a bőrön, viszketéssel,
esetleg bőrhámlással
CSALÁNKIÜTÉS: Ez folytonos viszketéssel jár. Rendkívül kellemetlen, de nem életveszélyes.
ÖDÉMA: Jelentős duzzanat jelenik meg a pofa és a torok tájékán.
Életveszélyessé válhat, ha a légzést gátolja.
ANAFILAXIÁS SOKK: Ez akár 30 percen belül halálos kimenetelű
lehet. A heveny viszketés és kipirosodott bőr mellett köhögés, szapora
légzés, sípoló, érdes levegővétel jelentkezik.

Érdemes egy elsősegély dobozt összeállítani a kutyának, akár egyet
otthonra, egyet utazásokhoz. Jó, ha baj esetén kéznél vannak a megfelelő segédeszközök.
Mint minden esetben, itt is kulcsfontosságú a MEGELŐZÉS!

A My Bulldog citromfüves és levendulás permet egy kiváló kiegészítő termék az élősködőkkel szemben.
- minden kutyafajtánál használható kiegészítő termék az élősködők
elleni harcban
- cseppek, tabletta vagy nyakörv mellett javasolt
- kiválóan távol tartja a szúnyogokat, vásárlói tapasztalatok szerint a
Honnan tudom, hogy a kutyám nem jut elég levegőhöz?
bolhát és kullancsot is
- kitágul az orrcimpája, mintha fújtatna a kutya,
Hatóanyagai a levendula, mely gyengéden tisztít és ápol, a citromfű,
- nyitott szájon át próbál levegőhöz jutni,
mely antivirális hatású, valamint a zsálya, mely fertőtlenít.
- a mellkasától eltartja könyökeit, igyekezvén több levegőhöz jutni,
A kutya szőrét a növekedési iránnyal szemben fújjuk be, majd hagy- légzésnél a hasa szélesebbre tágul,
juk pár perc alatt megszáradni. Hatását 1,5 - 2 órán át fejti ki biztosan. A
- hangos, érdes, sípoló a légzése.
biztonság érdekében az idő leteltével a folyamat ismételhető.
Fontos, hogy a hatóanyagos készítményeket nem váltja ki. A maxiA rovarcsípések kezelése:
A rovar fullánkjának, vagy ottmaradt testrészének eltávolítása után mális és megfelelő védelem érdekében mindig tartsuk be az állatorvos javaslatát!
az alábbi kezeléseket szokták az állatorvosok elvégezni:
Kellemes, csípés mentes napokat kívánok!
- Antihisztamin adagolása,
Magyari Detti - kutyaherbológus
- Gyulladáscsökkentő szerek alkalmazása,
- intravénás infúzió,
- oxigénterápia,
- epinefrin adása,
www.mybulldogshop.com
- gyógyszeres kezelés.
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Természetesen

Valóban biztonságos és természetes fényvédelem nyárra
A biokozmetikumok hazai szakértőjeként a nyári hónapokban az a feladatunk, hogy nagyító alá vegyük a természetes fényvédelem és a napozás utáni bőrhidratálás
témakörét! Nézzük, mit érdemes tudnunk fogyasztóként
a nyári bőrápolásról.
Az egyik legjobb dolog, amit tehetünk, hogy a tavaszi napokon előkészítjük bőrünket fokozatos hozzászoktatással az intenzívebb napsütésre. Ha ezt nem tettük meg, akkor rendkívül elővigyázatosnak kell
lennünk a napozással és minden esetben védenünk kell magunkat
naptejjel - egész évben, hiszen az UV- sugárzás nem csak nyáron jelenthet veszélyt.

Mit kenjünk magunkra?

A naptejek összetevőik alapján két kategóriába sorolhatóak! Vannak a fizikai fényvédők (mi a BIOLÁ-nál kizárólag ezekben utazunk)
és vannak a vegyi szemlélettel formulázott, kémiai fényvédők (a kozmetikai márkák többsége ilyen). Kezdjük az az utóbbi kategóriával!

Amit a kémiai fényvédőkről általában nem tudunk

A kémiai fényvédők nem a bőr felszínén fejtik ki a hatásukat, hanem a bőrbe beszívódva elnyelik az UV-sugarakat. A tapasztalatok
alapján a bőrbe felszívódó (!) kémiai összetevők miatt használatuk
során gyakrabban fordulhatnak elő kellemetlen bőrtünetekkel járó
allergiás reakciók.
Termékfejlesztő csapatunk felhívja a figyelmet arra, hogy a gyerekeknél és érzékenybőrű felnőtteknél nem ajánlott a kémiai fényvédők használata, továbbá mindig kell várni legalább húsz percet
felkenés után, hogy a védelmet kifejtsék. Nézzük meg, hogy mit kenünk magunkra akkor, amikor ilyen naptejeket használunk.
A leggyakoribb vegyianyagok a kémiai fényvédőkben: oxibenzon,
avobenzon, oktokrilén, homosalate.
Biológusként is azt javaslom, hogy érdemes ezeket kerülni, ugyanis az amerikai gyógyszerügyi hatóság (FDA) klinikai teszttel is bizonyította, hogy ezek az anyagok napokkal a használat után is kimutathatóak a vérben. Az oxibezon pedig az állatkísérletek szerint
negatív hatással lehet a hormonháztartásra is.
A kémiai fényvédők molekulái „széttörnek” a napfény hatására,
nagy energiájú szabadgyökökké alakulhatnak és ezek „kimeríthetik” a bőr antioxidáns-kapacitását. Ezáltal az ún. bőröregedési folyamatok felgyorsulhatnak.
A BIOLA fejlesztőcsapata a kezdetek óta minden esetben kerüli a
kockázatosabb kozmetikai összetevőket, ennek alapján bátran állítjuk, hogy az általunk gyártott fényvédők egyikében sincs oda nem
illő vegyi összetevő! Sőt, komplexen védenek, ápolnak és regenerálják is a bőrt a szépítő, nyugtató növényi hatóanyagoknak köszönhetően! Ezzel át is evezünk a természetes, biztonságos fényvédelem
témakörére.

Amit a fizikai fényvédőkről tudni kell

Az általunk forgalmazott naptejek mindegyike ebbe a kategóriába tartozik, tehát fizikai, ásványi anyagokkal azonnal kifejtik a hatásukat, a bőr felszínén csücsülnek, tükörként verik vissza az UVA/
UVB sugárzást, azaz nem szívódnak fel a bőrben! Fontos, hogy
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teljeskörű védelemre terveztük fényvédőinket: az UV-A és az UV-B
sugárzás ellen is védelmet nyújtanak. Az egyik gyakori tévhit, hogy
a fizikai fényvédők nem védenek „rendesen” - a BIOLA fényvédőinek
hatékonyságát és megbízhatóságát bőrgyógyászati tesztek is igazolják! A fizikai fényvédőink felkenés után azonnal védenek!
A másik szintén téves információ, hogy a fizikai fényvédő azonnal
lemosódik a vízben! A BIOLA vízlepergető fényvédőit úgy terveztük
meg, hogy felkenés után a vízben úszva, játszva is 2-3 órán keresztül biztonságosan a napon lehetünk - utána ismételni kell.
A fizikai fényvédők egyik hátrányként emlegetett tulajdonsága,
hogy púderes réteget hagynak maguk után, de mindegyik fényvédőnk könnyen kimosható bármilyen textilből.
A teljesen fehér bőrre világosabb, a naphoz szokott bőrre sötétebb árnyalatú fényvédőket tervezett a BIOLA fejlesztőcsapata.
Extra tipp a fényvédőinkhez: soha ne száraz bőrre kend fel, hanem kevés bio testápolóval vagy nedves bőrre használd.
Írta és szerkesztette: Dr. Gyovai Viola okleveles biológus, az MTA
kandidátusa és Leé Richárd

Webshopunkban számos valóban természetes
összetételű, bőrgyógyászatilag tesztelt napvédőt
és napozás után is használható natúr bőrtápláló
krémet találsz, válaszd a te bőrödhöz illőt! A BIOLA
szakértelmére nyáron is számíthatsz, a tudomány
biztonságával és a gyógynövények szépítő erejével
készítjük biokozmetikumainkat - Neked!

www.biola.hu

Életmód

Vizem, vizem, mondd meg nékem…
A víz, mely információval bír - a pozitív rezgés fontossága

Akinek volt már része krónikus betegségben, vagy akár csak valamilyen hosszabban fennálló tünet
okozott számára sok kellemetlenséget, előbb-utóbb kutani kezdett
megoldásokért, főként akkor, ha ő
vagy környezete nyitott, befogadó
volt új dolgok megismerésére.

A betegség nem más, mint a belső
egyensúly felbomlása, a kínai medicina
szerint!
A betegség meghatározásában történő paradigmaváltás, ma már nem csak a
kínai orvoslás sajátja. Nyugati orvosok és
tudósok is foglalkoztak és foglalkoznak a
témával, úgymint a néhai Erich Körbler bécsi tudós is, aki kidolgozott egy módszert,
amellyel új alapokra helyezte a betegség kialakulásának folyamatát, a diagnosztikát és
a terápiát. A Körbler- módszerrel létrejött
egy új tudományterület, amely energetikai,
informatikai és hullámelméleti fogalmakat
illesztett be a nyugati orvosi gondolkodásmódba, amelyeket a kínai orvoslás az akupunktúrával már eddig is alkalmazott. Az
akupunktúra ugyanis olyan kezelés, amely
a szervezet energetikai folyamatait befolyásolja.

Mi az az “információs víz”?

Az információs rendszerszemléletről, az
energetikai megközelítésről a gyógyításban Dr. Csiszár Róbert könyvéből az „Információs gyógyászat”-ból olvashatunk
részletesen, aki személyesen tanulhatta
meg Erich Körblertől a kidolgozott módszerét.
A könyvben külön fejezetet kapott az
„információs víz”, amelyről már sokan
hallhattunk Dr. Masaru Emoto kutatásaiból is. A víz szerkezetét és az élő szervezetekben betöltött szerepét rajtuk kívül még
számos kutatásban vizsgálták, de Körbler
már a 80-as években leírta a víz információ
tároló képességét és az „információs víz” készítését, mint a jelgyógyászat egyik fontos
terápiás módszerét.
Hazánkban több százezren végezték el

az agykontroll tanfolyamot, amely keretén
belül megtanulható volt szintén a vízprogramozás egy módszere. A tanult módszer
segítségével információval töltjük fel a vizet, amellyel segíthetjük saját magunk, vagy
mások gyógyulását.

Emoto: a víz reagál

A gyógyító információval feltöltött víz Dr.
Emoto-t is foglalkoztatta, akinek köszönhetjük azt az eljárást, amellyel vízkristályokat fotózott le. Kísérleteinek lényege, hogy
a vízkristályok más-más alakot vettek fel
különböző információk hatására, azaz a víz
reagál mindarra amit csinálnak vele és megőrzi ezt az információt. A vízkristályok képeit, a vízzel kapcsolatos ezen felismeréseit „A
víz üzenetei” című könyvben mutatta be.
A víz információk által történő megváltozását más módszerekkel is kutatták, például a
stuttgarti egyetemen az elpárolgó víz által
hagyott mintákkal.

Nature’s Design:
ahol az ösvények összefutnak

Szokták mondani: mindannyian a hegyre
tartunk, csak sokféle ösvény vezet oda.
Ez a sokféle ösvény vált eggyé a Nature’s
Design termékben: az aranymetszés alapján tervezett kancsókban és poharakban,
melyeket mindezen kutatások ihlették. A
különleges formavilágú termékeket úgy alkották meg, hogy a benne tárolt víz mintája, kristályszerkezete már 3 perc eltelte után
megváltozott. Az Emoto módszerével készí-
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tett vízkristály fotók rendezett kristályszerkezetű vizet mutattak. A német nyelvterületről
átvett „vitalizált víz” kifejezést használják az
így készített vízre, amelyet az Információs
Gyógyászat könyv „energetikailag pozitív
rezgésű” vízként ír le, amely rezgést a víz tovább adja nekünk. A termékek kapcsolódnak
az információs gyógyászat elméletéhez is,
ugyanis számos kancsó és pohár alján az élet
virága szimbólum található, amely a magas
rezgést, a teremtést, az univerzumot jelképezi. Így válnak a fent írt ösvények eggyé, egyesítve a kínai medicina, az információ-gyógyászat és Emoto kutatásait.
A pozitív rezgés, a test energetikai megfeleltetése pedig megjelenik a csakra szimbólumos poharaknál is. Ezeken kívül még számos más termék is megtalálható a Nature's
Design kínálatában, amely a rendezett szerkezetű vízhez kapcsolódik.
Tapasztalja meg Ön is, hogyan hat Önre a vitalizált víz,
mely jó közérzetünk egyik legfontosabb alap
pillérévé válhat!

Rendelje meg csomagban az Információs Gyógyászat alkalmazása a mindennapokban című könyvet,
A víz üzenete könyvet (mely korlátozott számban újra
elérhető), melyhez most ajándék 2 db Nature’s Design
arany szimbólumos Mythos poharat kap ajándékba:

www.vitalizal.hu/vizem

Vagy hívja ügyfélszolgálatunkat
a +36-30/603-0476-os telefonszámon.
Az akció a készlet erejéig érvényes.

Hasznos

Életmentő nyári vizes tanácsok
Szomorú tény, hogy élővizeink minden évben életeket követelnek.
Olyanokét is, akik tudnak úszni! Az
esetek többségében olyan hibák húzódnak a háttérben, amit egyszerű
lenne elkerülni. Az alábbi tanácsokat az internetről gyűjtöttük, és mindenkit kérünk, hogy vegye komolyan, és ahogy tudja, adja tovább!

Figyelj a szélirányra!
A Balatonon és más tavakon a part felé
fújó közepes vagy erős szél jó szórakozásra, jó a hullámokon játszani. De a parttól
kifelé a víz közepe felé fújó már nem az:
az veszélyes. Először még alig vannak hullámok, alig érezni a szelet a takarás miatt.
Amikor matracon fekve picit beljebb kerül
az ember a vízközép felé, akkor egyszer
csak észreveszi hogy befelé sodorják az
erők. Ilyenkor sokszor még vissza lehet
valahogy jutni. De van egy pillanat amikor
már nem. Ekkor nem szabad pánikolni,
hanem hátat kell fordítani a szélnek és

hullámoknak, és szélirányban vitetni magát az embernek a széllel és a hullámokkal. Nincs más megoldás, csak a túlsó part.
Ez az egyetlen esély!
Nem lehet a széllel, hullámokkal szemben úszni hosszabb ideig, mert erős szélben a hullám tetején fröccsenő víztől és a

hullámok között kialakuló légritka tértől
hamar oxigénadósságba kerül a jó úszó is.
„Hogy ez mennyire így van! Évtizedekkel
ezelőtt, Tihany Sajkodon voltam több barátommal a horgásztanyán, az akkori tulaj
mindig elmondta, ha elvisz a szél a partól
a csónakoddal, akkor ne harcolj: hasalj az
aljára és törődj azzal hogy kapj levegőt,
mert belehalhatsz! Majd másnap összeszed
a túlpartról. Hittük is meg nem is. Egyszer
(nem teljesen józanul), kint pecázgattunk,
és kezdett jönni a szél. Elindultunk a partra
hülyéskedve, három csónak összekötve. Az
elsőben egy ember a legvéznább vontatott
kifelé, mondom a vihar előtt. Annyi eszünk
azért volt, hogy a nád közelében valamicske
szélárnyékban haladtunk, de a móló előtt
kb. 20-30 méterrel felerősödött a szél. Megéreztük a veszélyt! Kettő perc alatt mindenki
kijózanodott, a három csónakban evezve
kb. húsz perc alatt tettük meg a hátralévő
pár métert.”

Csalóka hullámok
A befelé sodró hullámokat még sokszor
akkor sem veszed észre elsőre, ha éppen
evezel valamin a parttal párhuzamosan.
Tényleg alattomos! Jó lenne a helyes mentőmellény használatra is minél többször felhívni a figyelmet pl. SUPon való evezéshez!
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Hasznos
A tengerpart
még veszélyesebb!
A tengeren tilos parttól kifelé fújó szélben úszni vagy matracozni-csónakázni!
Ott nem pár kilométerre van a túlsó
part. És ez nem is az úszástudásról szól.
Hogy mennyire vagy jó úszó, alig számít.
Rutinos úszók sem tudnak szemben úszni
hosszabb ideig sodrással, áramlattal, hullámzással, széllel.
Tengerpartokon nagy divat a sziklákon
szelfizni. Nagyon sok fiatal halt már meg
úgy, hogy egy váratlanul felcsapó hullám
ledönti az embert, és magával sodorja befelé. A sziklás öblökből pedig hullámzás
esetén képtelenség kijönni, ha nincs erre
kialakított kijáró. Ha még valaki beugrik
menteni, az is odavész.
„Néhány éve volt az az eset, mikor egy középkorú férfit próbált menteni egy arrafelé
sétáló pár jól úszó fiatal férfitagja. Mindketten belefulladtak a nézők szeme láttára,
tőlük tíz méterre.”

Bárhol ne ugorj a vízbe!
Soha nem szabad ismeretlen mélységű
vízbe fejest ugrani. És soha ne ugorjunk
be a vízbe felhevült testtel. Csak akkor
ugorj, ha a víz legalább 2 méter mély!

A hőmérsékletre is figyelni kell!
Nagyon sokat számít a víz hőfoka. A 25
fokos víz lehet a barátunk, a 8-10 fokos vi-

szont halálos ellenség. De sokan nem tudják: 32 fokos vízben is lehet kihűlés, csak
tovább tart.

Így hívhatunk segítséget!
Legyen a nyakban vízhatlan tokban
mobiltelefon, olyan amin lámpa is van.
És nem az internetet kell nézegetni rajta
vagy a haverokkal csetelni, hanem tartogatni kell az esetleges segélykérésre. Ha
valaki bajba kerül a Balaton közepén vagy
bárhol egy élővízben, és fel tudja hívni a
112-es segélyszámot, akkor valószínű időben ki fogják menteni. Ha sötétben van mondjuk ez horgászoknál gyakori - akkor
kell tudni fényjelzéseket adni a telefonnal
vagy vízhatlan zseblámpával, ha várunk a
segítségre.

A sekély vízbe is
bele lehet fulladni!

úszás közben begörcsöl valamije. Apropó
görcs.. Ha érezzük hogy a vádlink begörcsölni készül, akkor talpunkat és lábujjainkat húzzuk felfelé izomból, vagy ha tudjuk
akkor kézzel is. Ezzel gyakran elmulasztható / megelőzhető a görcs.

Figyelj a viharjelzésre!
A magyar viharjelzésnél a villogási sebességeknek két fokozata van. Másodfokú viharjelzésnél egyáltalán nem szabad
vízbe menni - ennek ellenére sokan megteszik!
A balatoni viharok nagyon furcsák és
kiszámíthatatlanok, egyik pillanatról a
másikra képesek lecsapni. Általában ÉNy
felől érkeznek, a Balaton-felvidék felől, a
hegyek kedveznek a vihar erősödésének.
Dél felől érkező vihar jóval ritkább, de lehetséges.

A bányatavakról:

Időjárástól függően a vízszint fölött
apró cseppekből álló réteg keletkezik, ami
fulladást okozhat. Ezért lehet belefulladni
az akár térdig érő vízbe is - szélerőtől függően, nagy hullámok között. Olyan mint a
kölniszóró, vízpermet keletkezik, és némileg légüres tér is. (Bernoulli törvény)

A bányatavakban nem lehet fürdeni, ki
is vannak táblázva, mert kiszámíthatatlanok a meder viszonyok. A sekély és a
nagyon mély részek hirtelen váltakoznak.
Ennek ellenére bányatavon történt tragédiákról is minden nyáron hallani.

Gyakorold a lebegést!

Ismerd fel a fuldoklót!

Aki nem tud a víz tetején háton lebegni, az sekély vízben gyakorolja. Nagyon jól
tud jönni, ha az ember elfárad, vagy ha

Valójában a fuldoklás nem egy heves, a
víz csapkodásával és segítséghívással járó
jelenet, amit sok ember gondol. A fuldoklás majdnem mindig egy megtévesztően
csendes esemény. Ellentétben a tévében
látott hangos, drámai helyzettel. Néhány
ritka helyzeten kívül a fuldokló emberek
képtelenek segítséget hívni.

Ha valaki igazán fuldoklik,
ezek a jelek árulkodnak róla:
• a fej víz alatt vagy a száj a vízfelszín
környékén
• a fej hátradöntve, nyitott szájjal
• üres és üveges tekintet, nem képes fókuszálni
• csukott szemek
• a haja az arcára vagy a szemébe lóg
• nem használja a lábait
• hiperventillál vagy zihál
• próbál valamelyik irányba úszni, de
nem igazán halad semerre
• próbál a hátára fordulni
• úgy mozog, mintha egy láthatatlan
létrára próbálna felmászni
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Gyepfelkészítés a kánikulára
A füves kertek egyik nagy kihívása a nyári szezon, amikor a forróság igencsak próbára teszi a gyepállományt.
A rekkenő hőséget csak a jó kondícióban lévő, jól öntözött gyep veszi könnyedén.
Ha valamelyik kertápolási folyamat hibádzik, az a 2.-3.
hőségriadós napon már jól látható lesz.

Miért kell külön készülni
a nyári szezonra?

A tavalyi év amolyan főpróbája volt a szélsőséges időjárásnak,
a maga 4 hőhullámával és özönvíz szerű esőzéseivel. Sok kert el is
vérzett ezen a teszten, mert vagy a perzselő forróság, vagy a gombás betegség tizedelte meg az állmonyokat. Ezért nem szabad félvállról venni az idei felkészülést.
Számolni kell a rendkívül aszályos, de hirtelen nagy esőzésekkel
tűzdelt tavasz után, hogy a nyár is hasonló kihívásokat tartogat.
Ezeknek a stresszeknek az elviseléséhez bőséges tápanyagra és
kellő mennyiségű vízre van szükség.
Ha még csak most vált, vagy nemrég kezdett szerves tápanyagokkal a talajélet építésén is dolgozni, semmiképpen sem ajánlom
a hirtelen növekedést kiváltó, nitrogénben gazdag „indító” tápanyagokat, mert a növény maradék készleteit is kihajtja a túlzott
szálépítéssel.
A heti többszöri fűnyírás helyett inkább a gyökérképzés legyen a
cél. Ha nagyobb a gyökérzet, több vizet és tápanyagot tud felvenni
a fű, ami segít átvészelni a nehéz időszakot.

Milyen tápanyagot válasszon?

A szerves anyagokban gazdag talaj nagyobb mennyiségű vizet
tud megkötni, így kevesebb locsolással is szép marad a gyep. A ritkább öntözés legnagyobb előnye pedig az, hogy a fű gyökere nem
szokik fel a talajfelszínhez, hanem mélyre nyúlik a rejtett víztartalékok felé.
A felszoktatott gyökerű gyep a légszárazság hatására kiszáradás tüneteit produkálhatja folyamatos öntözés mellett is!
Ahhoz, hogy a fű gyökérzete növekedjen, de egy kellemes mély
zöld színű pázsit legyen a kertben én a DCM Mix2 használatát javaslom. Ez a foszforban gazdag tápanyag mérsékelt növekedést
és erőteljes gyökérfejlődést indukál.
A nyári tápanyag mellett kifejezetten javaslom a huminsavak alkalmazását is. A Humin Garden Plus humusz komplex ásványianyag
tartalma mellett a másik fontos tulajdonsága, amiért minden kertben ajánlom a használatát, hogy rendkívüli mennyiségű vizet tud
megkötni.
1 m3 humusz kb. 800 liter vizet tud eltárolni, míg például a homokos talaj szinte semennyit.
A humusz kijuttatását permetezéssel javaslom az UV-mentes esti
órákban, majd reggel alapos öntözéssel segítse a bemosódást. A
Humin Garden Plus granulátum és koncentrált folyadék is kiválóan
kombinálható más talaj- és növénykondicionálókkal, ezért koktélban Amalgerollal és Esstence Origo Sprint-tel is használható.
10 liter vízhez, 100 m2-es kertre:
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- 0,2 l Amalgerol
- 1 liter Esstence Origo Sprint
- 0,25 kg granulált Humin garden Plus, vagy 0,2 l Humin Garden
Plus-Sol koncentrátum

A nyári öntözés

A nyári locsolás legfőbb szabálya, hogy jól kell szoktatni a gyepet. Tavasztól kora nyárig heti 1-2 öntözés javasolt, szigorúan a reggeli órákban, hogy estére ne tudjon pára képződni a lehűlő időben
a gyep felett. A nyári idő beköszöntével sem ajánlott heti 2-3 alkalomnál többször.
Minden nap csak a kánikulai napokon szabad locsolni, akkor
is csak reggel, és amint 30 fok alá süllyed a hőmérséklet, ritkítani kell az öntözések számát.
Ha felszoknak a gyökerek az állandó öntözés miatt a talajfelszínhez, a forróság megperzselheti őket a felső talajrétegekben. Ezért
kell a gyökérzetet lefelé erősíteni, a talajt pedig az 5 cm-re hagyott
fűszálakkal árnyékolni.
A kertben található árnyékos területeket érdemes külön öntözési
körre tenni, és szabályozni a víz mennyiségét.
Ha odafigyel a helyes technikával történő vízpótlásra, és kellő
tápanyagot biztosít a növénynek és a talajéletnek, a kertje garantáltan jól fogja venni a nyári stresszt is.
Egészséges gyepet kíván nyárra is:
Molnár Gábor Éva

www.evakert.hu
www.kertfuvesites.hu
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Így tehetjük állatbaráttá a kertünket!
Ahhoz, hogy a kertünket a beporzó rovarok, a madarak és sünök számára is otthonos környezetté alakítsuk, csak néhány egyszerű tanácsot kell megfogadnunk. Ha így teszünk, egyrészt tehetünk egy keveset a
biodiverzitás megőrzése érdekében, másrészt a megfigyelés örömével is gazdagodhatunk.

Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a kertünkbe látogató lepkék, méhek és más rovarok elvégzik a beporzást, míg a madarak és a sünök a kártevőirtásban lesznek segítségünkre. Lássuk,
hogyan alakíthatjuk állatbaráttá a kertünket!

Ültessünk a kertbe méh- és pillangócsalogató
növényeket

A méhbarát kert kialakításához célszerű a fűszernövények, valamint a hagymás és évelő virágok közül válogatnunk. Az orvosi
zsálya, a levendula, a rozmaring, a kerti kakukkfű, a díszhagyma, a
krókusz, az évelő őszirózsa, a japán szellőrózsa, a sudárzsálya mindmind méhcsalogató növények.
A pillangók nagyon kedvelik a nyáriorgonát, a sétányrózsát, a bugás lángvirágot, a rézvirágot, a bíbor kasvirágot, valamint a méhek
által is látogatott virágokat. Érdemes olyan fajokat választani, melyek
jól tűrik a szárazságot, nem fogékonyak a betegségekre és a kártevőkre, azaz hosszan díszítenek, anélkül, hogy rendszeres gondozást
és vegyszeres növényvédelmet igényelnének.

Készítsünk rovarhotelt

A méhecske hotel, vagy darázsgarázs néven is ismert eszközök,
már kora tavasztól segíthetik a szelíd beporzók szaporodását, ezért
február végéig érdemes elkészíteni és kihelyezni őket. A méhecske
hotelek óvodai foglalkozás, iskolai óra, szakkör keretében is elkészíthetők, de akár kész eszközöket is vásárolhatunk. A kihelyezett méhecske hotelek, márciustól május végéig, június közepéig a legforgalmasabbak.

Ne feledkezzünk el a madarak itatásáról

A madáritatás nagyon hasznos természetvédelmi tevékenység,
mely lényegében semmibe sem kerül. Az itatást érdemes egész évben végezni, ebbe beletartozik a téli madáretetési időszak is, nyáron,
meleg és száraz időszakokban, különösen hálásak lesznek a madarak a figyelmességünkért.
Az itató lehet egy kerámia vagy műanyag cserépalátét is, tökéletesen megfelelnek a szobanövények átültetése után feleslegessé vált
növénytartók alátétjei is. A legfontosabb, hogy olyan helyre tegyük
az itatót, ahol nem tűzi folyamatosan a nap, valamint a madarak beláthatják a környező területet és megszárítkozhatnak a közeli bokrokon, vizesen ugyanis nehezen repülnek.
Az itatón gyakran megfigyelhetjük a fürdőző kék cinegéket, széncinegéket, vörösbegyeket, valamint olyan nagyobb madarakat is,
mint a fekete rigók, a gerlék, a szajkók és szarkák. Gyerekekkel is
nagyon jó szórakozás, a kertbe látogató megfigyelése, így az itató
edukációs célokat is szolgálhat.
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Helyezzünk ki madárodúkat

Az odúk kihelyezésének legjobb időszaka a szeptember-november, mivel így a madarak a kihelyezett odúkat a telelési időszakban
éjszakázásra is tudják használni. Mivel egyes énekesmadarak akár
évente háromszor is költhetnek, nyáron sem késő kihelyezni a madárodúkat.
Az odú kihelyezésénél ügyeljünk arra, hogy a nyílását ne takarják ágak, illetve két odú kihelyezésekor azok röpnyílása ne nézzen
szembe egymással, mivel a kirepülő madarak keresztezhetik egymás útját. Fontos az is, hogy az odú árnyékos, félárnyékos helyre
kerüljön, és ne tűzzön rá a nap.
Szintén hasznos, ha olyan növényfajokat, sűrű ágrendszerű cserjéket, illetve sövényeket telepítünk, amelyek fészkelő és búvóhelyet
jelentenek a madarak számára. A borbolya fajok, a csíkos kecskerágó, a fagyal, a mogyoró, az orgona, a borostyán, a kányabangita, a
tiszafa egyaránt jó választást jelentenek.

Gondoljunk a sünökre is

A sünök nagyon hasznos állatai a kertnek mivel rengeteg kártevőt elpusztítanak éjszakai vadászataik során. Ha szeretnénk sünbaráttá tenni a kertet, lehetőség szerint mellőzzük a vegyszerhasználatot, valamint biztosítsunk búvóhelyet a tüskéshátúak számára.
A búvóhely lehet, egy mezei virágokból, magas évelőkből álló kis
folt, őshonos cserjékből álló cserjecsoport, vagy egy kupac levél illetve rőzse is. A sövények szintén kedvelt búvóhelynek számítanak
és a közlekedést is lehetővé teszik a sünök számára.
A sünök a madarakhoz hasonlóan hálásak a kihelyezett vízért. Nagyon fontos, hogy csak vízzel itassuk őket, tejjel semmiképp se! Fűnyíráskor figyeljünk a magasabb fűben, hátha közötte rejtőzik egy
állat, a rőzserakásokat pedig ne bolygassuk, erre különösen ősszel
figyeljünk.

