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MOST KEZDŐDÖTT AZ ISKOLA, 
DE MÁR A GYERMEK KIMERÜLT? 

Marslakócska gyermekvitamin 100 és 30 db 
(12 vitamint és 4 ásványi anyagot tartalmaz, 
erdei gyümölcs vagy narancs ízben) 
A-.C-, D-vitamin rágótabletta 30 db 
Nővér 120 db vastabletta céklából 
(vérszegénység, fáradékonyság,hajhullás) 
Aloé vera nektár 1 I 
(napi 30-50 ml az energikus, egészséges életért) 

BŐRÜNKNEK IS SZÜKSÉGE VAN 
KÉNYEZTETÉSRE! 

Homoktövis- és E-vitaminos krém 250 ml 
(a száraz, repedezésre hajlamos bőrre 
Aloé vera sampon 750 ml 
(a haj mindennapi ápolására ) 
Szulfokoll kátrányos kénsampon 250 ml 
(zsíros, korpás, viszkető fejbőrre) 
Szulfokoll hajszesz 150 ml 
(felfrissíti a fejbőr vérkeringését, nem kell kimosni) 
Hűtő-fűtő zselé 12x29 cm (melegíthető vagy fagyasztható, 
gyors fájdalomcsillapító, duzzanat- és gyulladáscsökkentő 
borogatás, évekig használható) 299 Ft 

Izzadás- és gombásodásgátló zokni 
(több méretben és színben, 2 fajta szármagassággal) 
Kompressziós harisnyanadrágok 3-6 méret 
(fáradékony, visszeres lábra különösen ajánlott) 

MEGÉRKEZTEK A SCHOLL ÚJ MODELLJEI, 
JÖJJÖN ÉS NÉZZE MEG! 

GYÓGYNÖVÉNY ÉS REFORMHÁZ üzleteink 
Szegeden, a SAS Patika mellett (62/424-993), 
a CORA Áruházban és HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN, 
az Andrássy út 1. alatt találhatók! 
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KAMATMENTES 

RÉSZLETRE IS! 
dr. Moldovay Géza fogszakorvos 

Szeged, Vitéz u. 5. 
Tel.: 30/9357-841 5 
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PRAXIS 
ÉRELMESZESEDÉS, ÉRSZŰKÜLET 
MEGELŐZHETŐ, KEZELHETŐ 

* SONOTHERÁPIÁVAL 
Erről a lehetőségről sokan nem tudnak, pedig a betegség bizonyos stádiu-
mában eredményesen alkalmazható. Olyan betegek számára jelenthet 

gAA javulási lehetőséget, akiknél műtét nem szükséges vagy nem lehetséges. 
CENTRUM /ható gyógykezelések, regeneráló kúrák: cukorbetegség 

szövődményeként kialakult hajszálérszűkület, fekélyre való hajlam esetén. 
A test bármely részében lévő érelmeszesedés, érszűkület panaszainak kezelésére. Szívtáji vagy 
végtagi görcskészség, fáradékonyság, fülzúgás, szédülés, feledékenység esetén, elkékülő, hideg, 
fázós végtagok keringésének serkentésére. 
Túlhajszolt életmód miatti alvászavar, potenciazavarok esetén. Általános közérzetjavítás cél-
jából. Műtéteket követő rehabilitáció meggyorsítására. 
Megelőzésként azoknál, ahol a családban már előfordult szív- vagy agyinfarktus. Modern EKG 
és számítógép által vezérelt készülékkel történik a kezelés. Esetenként 10-12 percet vesz igény-
be. Állapottól függően 20-40-60 alkalom szükséges. Időpont-egyeztetés a betegek igénye szerint. 
Mindezt állapotfelmérés előzi meg. Érsebész szakorvosi vizsgálat biztosított, a magánrende-
lésre bejelentkezés szükséges. 

Nyílt nap: ok tóber 2., 17 ó rakor a rendelőnkben: Szeged, Vadász u. 5. 
Információ: 06-62/326-108 , 06-20/33-54-608, m u n k a n a p o k o n 8 - 1 2 - i g | 

internet: www.sonotherapia.scgitek.hu g 
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A rejtélyes Alzheimer 
Még mindig az orvostudomány egyik nagy rejtélye az 

éppen egy évszázada felfedezett Alzheimer-kór, mert -
bár tüneteit jól ismerik az orvosok - oka mindmáig 
ismeretlen. A főként 65 év felettieket támadó be-

tegséggel kapcsolatban számos hipotézis látott nap-
világot. A szegedi progam fő célja egy Alzheimer-kór-
ellenes vegyület kifejlesztése és szabadalmaztatása. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 
Kialakulásában valószí-
nűleg nagy szerepe lehet 
egy, a szervezetben meg-
található, de a betegség 
esetében felhalmozódott 
fehérjének, ugyanakkor a 
genetikai tényezők, az im-
munológiai faktorok elő-
idéző szerepét sem lehet 
kizárni. Mivel a betegség 
igazi oka nem ismert, a 
kezelése sem megoldott. 
Jelenleg a kórfolyamat las-
sítását, a beteg jobb élet-
minőségének hosszabb 
ideig történő biztosítását 
lehet segíteni az igen drá-
ga gyógyszerekkel. 

Nem véletlenül Száz év 

Szegeden is 
kuta t ják 

A Szegeden működő 
Dél-alföldi Neurobiológiai 
Tudásközpont öt kutatási 
alprogramja közül az egyik 
az Alzheimer-kór terápiá-
jának kutatása köré cso-
portosul. A progam fő célja 
egy Alzheimer-kór-ellenes 
vegyület kifejlesztése, sza-
badalmaztatása, valamint 
az állatkísérletek elvégzé-
se. 

talány volt a mottója a X. 
Jubileumi Alzheimer-kór 
Konferenciának, melyet 
Szegeden rendezett a Ma-
gyar Ideg-Elmeorvosok 
Társasága Alzheimer-kór 
Szekciója, a Magyar Par-
kinson-kór Társaság és a 
Neuropathológiai Társa-
ság a múlt héten a Hun-
guest Hotel Forrásban. A 
közel 250 hazai és külföldi 
résztvevőt fogadó konfe-
rencián a legújabb kuta-
tási eredményekről hang-
zottak el beszámolók, és 
lehetőség nyílt a szociális 
ágazat, a civil szervezetek, 
a gondozói hálózat kép-
viselőinek tapasztalatcse-
réjére is. A jubileumi ta-
nácskozás díszvendége a 
Nemzetközi Alzheimer 
Társaság alelnöke, Dr. No-
ri Graham volt. 

Szakértők becslése 
szerint Magyarországon 
a 60 év feletti lakosság 
12-15 százalékánál, 
250-300 ezer embernél 
diagnosztizálnak vala-
milyen demenciát. Az 
Alzheimer-kórban szen-
vedők száma elérheti a 
160 ezret, de a betegség-
ben érintettek (család-
tagok) száma ennek 
többszöröse. 

HU A 
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A KITIf SlitKKlt 
KAPCSOLATIAK? 

OLVASSA EL DR. LENKEI GÁBOR 
CENZÚRÁZOTT EGÉSZSÉG C. KÖNYVÉT! 

ORVOS ILYEN ŐSZINTÉN TALÁN MÉG SOSEM BESZÉLT. 
• Hogyan és miért akadályozza meg a gyógyszeripar, 

hogy Ön egészséges legyen? s 
• Hogyan hoznak létre mesterségesen betegségeket? 
Olvassa el a könyvet és tudja meg, hogy milyen egyszerű lenne egész- < 
ségesnek maradni! 
Ha kiolvasta a könyvet, jöjjön és vegyen a 
könyvben ajánlott napi vitamincsomagokat! 
Vitaminok nagy választékban kaphatók. 
Nyitva: h.-p. 9.30-17.30-ig 

Jó Közérzet Központ 
I 6725 Szeged, Szövetkezeti út 26. 

Telefon: +3662 444-679 
e-mail: joktserzetkozpant@invitel.hu 

"ÉGVE MEG 
A KÖNYVET' 

: 2700 Ft 
:' ( + a postaköltség 
l utánvét esetén) 

Allergiás tüneteket csillapít 
az óvodai sószoba 

Tavasszal alakították ki a sószobát a 
szegedi vasutas óvodában. Egészség-
megőrzésre, gyulladáscsökkentésre, 
allergiás panaszok enyhítésére hasz-

nálják. 

Az utóbbi időben sok gyerek hiányzott 
a Vasút a Gyermekekért Alapítvány sze-
gedi óvodájában allergiás jellegű meg-
betegedések miatt. A szülők panaszkod-
tak, hogy az alsó és felső légúti gyulla-
dások miatt a kicsik felsírnak álmuk-
ban, vagy egyáltalán nem is tudnak 
aludni. Az intézmény vezetője megol-
dást keresett, hogy az allergiás tünetek 
kialakulását megelőzzék, a tüneteket 
enyhítsék, és az egyéb fertőzéseknek 
elejét vegyék. 

- Végül a sószoba mellett döntöttünk. 
A sóbarlangokéhoz hasonló egészséges 
klímát teremtettünk az egyik játszószo-
bában - magyarázta Bíró Irma óvodave-
zető. - Sóoldatot párologtatunk szobahő-
mérsékleten. A helyiségben elhelyezett 
sótéglák segítenek a páratartalom meg-
tartásában. A levegőbe kerülő apró ásvá-
nyi anyagok megtapadnak a gyerekek 
légzőszervein, így fejtik ki gyógyító hatá-
sukat. 

Márciustól járnak be az ovisok rendsze-
resen a sószobába. Általánosan minden 
gyerek hetente legalább háromszor fél 
órát tölt bent. Énekelnek, mozognak ki-
csit, vagy éppen mesét hallgatnak. Az 
óvodavezető elmondta, hogy már kedve-
ző változásokról számoltak be neki a szü-
lők. A légúti fertőző betegségek tünetei 
nem annyira súlyosak, mint azelőtt. Az 
allergiás gyerekek nyugodtabban pihen-
nek, átalusszák az éjszakát. Kevesebb a 
hiányzó. 

D.T. FOTÓ: KARNOK CSABA Egy csoport heti háromszor fél órát tölt a sószobában 

Az Őrangyal Pezsgőpor elősegíti 
az acetaldehid lebontását,' 
igy az alkohol is 
gyorsabban bomiik le. ** 
A pezsgőporral megelőzöd^ 
megszünteted a „macskajajt". 

tCsak nyerhetsz, 
nem veszíthetsz semmit, 
próbáld ki! ' ' 

Gyártja és forgalmazza: Guardien Angel Kft. 
Telefon: (06 -70) 3 6 7 - 7 2 3 2 E-mail: guardian_angel_kft yahoo.com 

http://www.kozmetologia.net
http://www.sonotherapia.scgitek.hu
mailto:joktserzetkozpant@invitel.hu

