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A sífutás a legjobb sportok 
egyike. A hótalpas túrá-
zásból fejlődött ki. Elein-
te lábra csatolt léc segített 

abban, hogy télen is lehessen tú-
rázni anélkül, hogy minden lé-
pésnél térdig süppedne az ember 
a hóba. Magyarországon a kez-
detekkor lábszánkázás néven is-
merték. Az utóbbi időben pedig  
divatossá vált, mint a sífutás. 

KÖNNYŰ KIKAPCSOLÓDÁS
A sífutás igazi előnye, hogy gyor-
san, könnyen megtanulható, hi-
szen a futásra épül, így nem kell 
napokig küszködnünk az alapvető 
technikák elsajátításával. Kevés 

hó is elég hozzá. Csendes környe-
zetben, a tömegtől távol, magá-
nyosan vagy kis csoportban, akár 
naponta is tudunk edzeni. Több-
nyire sík terepen gyakorolhatjuk, 
hegy sem kell hozzá.

HARMONIKUS MOZGÁS
Enyhe lejtőkön, kisebb emelkedő-
kön, erdőn, mezőn át, hol egyik, 
hol a másik lábunkon csúszva ha-
ladunk, így a futásnál is intenzí-
vebb mozgást végzünk. A futósí 
keskenyebb, mint a lesikláshoz 
használt síléc, ráadásul a sícipő 
is kényelmesebb, puhább, mint 
az alpesi sízéshez használt mű-
anyag bakancs. A sarkunk, annak 

érdekében, hogy a futás köny-
nyebb legyen, elemelkedhet a léc-
től. A sífutók hosszabb botokat is 
használnak, mint az alpesi síelők, 
ugyanis itt a bottal toljuk magun-
kat el a talajtól. Ezáltal gyorsab-
ban haladunk, és a felsőtestünket 
is végig mozgásban tartjuk. Sífu-
tás közben kezünk-lábunk össze-
hangoltan, ritmusra jár, így javul 
az állóképességünk, és harmoni-
kusabb lesz a mozgásunk. A lá-
bunkat nem emeljük el teljesen 
a talajtól, az ízületeinket is kímé-
li ez a sport. A tempót magunk 
diktáljuk. Eldönthetjük, hogy in-
tenzívebb vagy visszafogottabb 
ütemben haladunk-e. A kevésbé 
edzettek is hamar megtalálják az 
élvezetet benne. Kisebb lejtőkön 
hajlított térddel, párhuzamos lé-
cekkel csúszva pihenni is tudunk. 
  
BOTTAL JÁRÁS
Hómentes időben a sífutók edzés-
formájából fejlődött ki a nordic 
walking, ami hasonló lépéstech-
nikára épül. Itt is botokat hasz-
nálunk a járáshoz, így a teljes tes-
tet átmozgatjuk az edzés alatt. A 
botok nemcsak a mozgás inten-
zitását növelik, de az ízületeket 
is kímélik. A fi atal sportág hihe-
tetlen népszerűsége abból ered, 
hogy szinte gyógyító hatással 
bír. Kifejezetten ajánlják a túlsú-
lyosaknak, várandósoknak, ízü-
leti bántalmakkal élőknek.

HETI 
TANÁCSOK

Fogorvossal 
a sikerért
A rendszeres fogászati szűrés 
segít a szép fogsor megőrzé-
sében. Akinek ápoltak a fo-
gai, szívesebben mosolyog, és 
sikeresebb a magánéletben, 
valamint a munkahelyén – ál-
lapította meg egy kanadai 
kutatócsoport.

A jó közérzet titka az egészséges 
életmód, amelyet nem érdemes 
halogatni. Hogyan kezdjünk hozzá?

1Reális célokat tűzzünk magunk elé. 
Ha szeretnénk lefogyni összesen 

10 kilót, ne próbáljuk meg két hét alatt 
leadni. Havi egy-két kiló mínusz bizto-
san lemegy, és sikerélményt ad.

2Készítsünk tervet. Írjuk be a nap-
tárba a heti edzéstervünket és a 

napi menüsort. Így könnyebben tud-
juk tartani az eredeti ütemet.

3Egyedül nem megy. Keressünk 
társat az új kihívásokhoz, jó ha-

tással leszünk egymásra. 

4Ne legyünk türelmetlenek! Min-
den változáshoz idő kell, de min-

den egyes lépés a célunkhoz visz kö-
zelebb. Egy idő után az elért ered-
mények már szemmel láthatóak.

Életmódváltás 4 lépésben   

Hófehér táj, ropogó hó, csend, remek levegő. 
Sose rettenjünk meg a hidegtől, télen is lehe-
tőleg a SZABADBAN mozogjunk. A zsírégetést 
szolgálja, ha megtanulunk a havon futni.

is végig
tás köz
hangolt
az álló
kusabb
bunkat
a talajtófehér táj ropogó hó csend remek levegő

Téli túrára fel

A szűz havon felfelé is tudunk haladni túra-
sível. A síléc talpára csatolható szintetikus 
szőrcsomó megkapaszkodik a hóban, így 
akadályozza meg, hogy visszacsússzunk a 
lejtőn. Lefelé pedig síelhetünk, akárcsak a ha-
gyományos lécekkel. Kijelölt pályán kívül is, 
hegyen-völgyön át gond nélkül kirándulha-
tunk, és nagyobb távokat vagyunk képesek 
megtenni, mintha léc nélkül túráznánk. Mivel 
túrasízés közben úttalan utakon barangolha-
tunk, ajánlatos jó terepismerettel rendelkező 
túravezetőre bízni magunkat.

Hegymenetben

Hallotta már?
Csökkenthetjük az öregedés-
ből eredő halláskárosodást, ha 
több édesburgonyát, lazacot 
és mandulát eszünk. A magas 
karotin- és E-vitamin-tartalmú 
ételek, valamint az omega–3 

zsírsavban gazdag 
halfélék fo-

gyasztá-
sa segít 
megőriz-
ni a hal-

lásunkat.
A PSZORIÁZISRÓL
A krónikus bőrbetegségek kö-
zül a pikkelysömör (pszoriá-
zis) fordul elő leggyakrab-
ban, és elsősorban a bőrt, a 
körmöket és az ízületeket tá-
madja. Leggyakrabban a vég-
tagokon és a hajas fejbőrön je-
lentkezik, de előfordul, hogy 
a betegség az ízületekre is rá-
húzódik, fájdalmas duzzana-
tokat okozva. Kialakulása el-
sősorban genetikai hajlamra 
vezethető vissza, de közreját-
szanak az úgynevezett provo-
káló faktorok is.

MITŐL FÉLNEK JOBBAN 
A PIKKELYSÖMÖRÖS NŐK? 
Amerikában végzett egyik ku-
tatás szerint a nőknél már a 
betegség felismerésekor komo-
lyabb lelki válság alakulhat ki. 
Leginkább a fej és a hajas fej-
bőr környéki pszoriázist talál-
ják a nők a legzavaróbbnak, 
mert az az igénytelenség lát-
szatát keltheti. Érdekes mó-
don a megkérdezett orvosok 
szerint nem a betegség súlyos-
sága határozza meg az érzelmi 
kiborulás erősségét, hanem a 
betegség láthatósága. 

MEGÉRI A ROSSZ 
BEIDEGZŐDÉSEN VÁLTOZTATNI
Az enyhe és középsúlyos pszo-
riázisban szenvedőknek je-
lentős változást hozhat a na-
pi szintű, komplex ápolás ter-
mészetes alapú készítmények-
kel. A pikkelysömörös bete-
gek rengeteg energiát fektet-
nek testük elrejtésébe, miköz-
ben csak kevesen hajlandóak 
ezt az energiát testük ápo-
lására fordítani, holott létezik 

megoldás. Az egész testre ki-
terjedő, mindennapi bőrápo-
lással, megfelelő étrend meg-
választásával és lehetőség sze-
rint a stressz csökkentésével 
jó eredményeket érhetnek el az 
érintettek a tünetek csökkenté-
sében. De hiába kenegetjük a 
bőrt természetes, jó minőségű 
készítménnyel, ha testünk töb-
bi részén a szintetikus ható-
anyagokkal is beérjük. 

MAGYAR MINŐSÉG 
A MINŐSÉGIBB ÉLETÉRT 
Jó hír, hogy itthon is gyártanak 
valóban minőségi hazai kozme-
tikumokat pikkelysömörös bőr 
ápolására. A DEOEC Bőrgyó-
gyászati Klinikája enyhe és 

középsúlyos pszoriázissal küz-
dő betegek bevonásával egy 
kettős vak placebo kontrollált 
vizsgálatban igazolta, hogy 
magyar fejlesztésű krémkoz-
metikum napi használata szig-
nifi kánsan képes enyhíteni 
a pikkelysömör tüneteit és a 
szteroidok szükségességének a 
gyakoriságát. Ennek oka lehet 
a gondosan válogatott termé-
szetes összetevők, a bőr meg-
felelő táplálását, hidratálását 
és felesleges hámrétegeinek el-
távolítását segítő gyógynövény-
kivonatok, növényi olajok, vi-
taminok és ásványi anyagok.
 

DR. BELEZNAY GYÖNGYIKE
BŐRGYÓGYÁSZ-KOZMETOLÓGUS SZAKORVOS

Magyarországon több 
mint 400 ezer ember 
szenved pikkelysömör-
ben. A helyes és rend-
szeres bőrápolással, 
gondos odafigyeléssel 
a betegség tünetei lé-
nyegesen enyhíthetők.

egészségegészség
Találhat rá 
megoldást
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  Bízza magát 
a természet 
              erejére!  

Pikkelysömör?

Szeborrea?

Ekcéma?

Psorioderm – TETŐTŐL TALPIG 
MINDENNAP!

*Az elszámoló pénztárak köréről kérdezze gyógyszerészét!

Keresse a Psorioderm termékcsaládot a gyógyszertárakban
és az Eventuspharma webáruházban!

Gyártatja és forgalmazza:  Pezomed Kft.,  
4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 60.  

Infovonal: +36-42-402-008  • E-mail: psorioderm@pezomed.com 
www.psorioderm.com • www.eventuspharma.com 

A                           termékcsalád: 
speciálisan pszoriázisos, szeborreás és 

ekcémás bőr napi ápolására lett kifejlesztve 

20-féle gyógynövénykivonattal, vitaminnal, 

ásványi anyaggal és holt-tengeri sóval 

táplálja és javítja a bőr komfortérzetét 

nem tartalmaz szteroidot, mesterséges 

színezéket és illatanyagot ezéket és illatanyagotnyag

A termékcsalád tagjai:
• Krém 50/100/200 ml  

• Testápoló 250 ml

• Sampon 250 ml 

• Tusfürdő 250 ml

• Úticsomag

ÚJ 

Egészségpénztári  
számlára adómentesen 

elszámolható* 
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Jó érzés kicsit begubózni 
és felmelegedni, amikor 
kint tombol a tél. Még kel-
lemesebb felidézni a nyá-
ri emlékeket és már előre 

gondolni a következőkre. 
Az Angelli exkluzív téli 
kiadású Black Cherry 

aperitifj e minden korty-
ban a nyarat idézi a tél 
fűszeres lágyságával. 
Megédesíti a közös téli 
vacsorákat, ráadásul 
süteménybe vagy for-
ralva is kiváló. 
Angelli Black Cherry, 
egy tél, amikor nyár van.

Kényeztetés otthon
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