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AMENNYIBEN A TERMÉK AZ ÖN ÁLTAL KIVÁLASZOTT PATIKÁBAN VAGY 
GYÓGYNÖVÉNYBOLTBAN NEM KAPHATÓ, KÉRJE MEG A GYÓGYSZERÉSZT, 

HOGY RENDELJE MEG ÖNNEK A TERMÉKET AZ ALÁBB 
FELSOROLT NAGYKERESKEDŐK VALAMELYIKÉTŐL.

A termékcsaládot többek között a következő nagykereskedők forgalmazzák:
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BEMUTATKOZÁS
Az Arkopharma vállalat több évtizedes 
fennállása során mindig arra törekedett, 
hogy az emberiség gyógynövényekre 
vonatkozó tudás-kincséből minél többet 
hasznosítson az egészség fenntartására, 
megóvására.

Az ARKOCAPS kapszulák mint étrend-
kiegészítők mindegyike egy-egy 
tudományosan igazolt hatású 
gyógynövény porát tartalmazza a 
korszerű fagyasztva őrléssel való 
feldolgozás után. 
A kapszulák anyaga a fehérjementes, 
korszerű metil-cellulóz. 

Az Arkokapszulák számos, az öngyógyítás 
céljára szóba jöhető hatásterületet 
fognak át, idesorolva az ízületi  fájdalom 
csillapítását, az urológiai és emésztési 
panaszokat, felerősítést, 
a keringést, és a szorongást.

gyógynövény tartalmú szájzselé és oldat

HASZNÁLJA KÉSZÍTMÉNYEINKET

FOGÍNYGYULADÁS ÉS FOGÍNYSORVADÁS 
ELKERÜLÉSÉRE
A gingivitisz az íny és a környező szövetek leggyakoribb 
megbetegedése, amely a felnőtt lakosság 90%-ánál elő-
fordul. A szájüregben elszaporodó baktériumok is okoz-
hatják, amelyek ún. plakkot - a fogak felületére tapadó 
vékony réteget, majd idővel fogkövet képeznek. A fogkő 
és a baktériumok irritálják az ínyt, fájdalmas gyulladást 
okozva. Ilyenkor a fogíny nyálkahártyája megduzzad, 
élénkpiros színű, és fájdalmas lesz, valamint eleinte csak 
érintésre, később spontán módon is vérezni kezd.
Ez a folyamat megfelelő szájápolással még visszafordít-
ható!
FOGÁSZATI KEZELÉSEK UTÁN
Foghúzás, fogkő eltávolítás után már mindenki tapasz-
talta, hogy amint elmúlik az injekció hatása, utána még 
órákig fájhat, de legalábbis érzékeny a fogíny. A FITORAL 
oldat és szájzselé antibakteriális és szájfertőtlenítő hatá-
sa segíti a gyógyulást és nyugtatja a fogínyt!
A FRISS LEHELETÉRT
A FITORAL oldat és szájzselé – köszönhetően a termé-
szetes gyógynövény összetevőknek, kellemes aromájával 
friss leheletet és komfortérzetet biztosít. Fogkeféjére 
kenve juttassa a fogínyre és Ön is tapasztalni fogja: még 
soha nem volt ennyire makulátlanul tiszta és friss érzése 
fogmosás után!
A szájhygiene helyreállítása mellett a Fitoral oldat más 
jótékony hatással is rendelkezik.

Alkalmazása: Torokfájás, rekedtség esetén 5 -10 csepp 
Fitoral oldatot juttassunk egy mokkás kockacukorra és 
összerágás nélkül – minél lassabban – szopogassuk el. A 
hatás szinte azonnal jelentkezik. Megszűnik a torok ér-
zékenysége, csökken az irritáció, mérséklődik a köhögés. 
Ezt az eljárást alkalmazhatjuk étkezés előtt is a nyelési 
nehézség csökkentése céljából.
Szájöblítésre 10-15 csepp Fitoral oldatot kell cseppen-
teni 30-50 ml langyos vízhez és azt 2-3 része osztva gon-
dosan öblítse át a szájüreget.

Fogmosáskor a fogkefére cseppentsünk 2-4 csepp Fitoral 
oldatot és a fognyakat a külső és belső oldalon dörzsöljük 
át. Csökkenti a fogíny vérzékenységét, eltávolítja a lepe-
déket, csökkenti az irritációt.
A szájüregbe juttatott Fitoral oldat hatására mérséklődik 
az orr nyálkahártyájának duzzanata és nyák elválasztása, 
felszabadulnak a légutak, ezáltal könnyebbé válik az el-
alvás. 
A Fitoral zselé hatása azonos az oldat hatásával. 
Előnye, hogy a készítményt a száj nyálkahártya érin-
tett részére – pl. aphta, decubitus, egyéb sérülés - kell 
juttatni és jó tapadó képességének köszönhetően az 
oldatnál hosszabb ideig az adott felszínen marad, tar-
tósabb a hatása.
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A növények gyógyító tulajdonságai és gyógyere-
je már az emberi lét eleje óta ismeretes.
Az első, felfedezett írások ékírással készültek 
agyagtáblára Kr.e. 3000 évvel. Ez a sumérek ko-
rába vezet vissza Mezopotámiába. Azonban a 
világ más részein, például Kínában, Indiában és 
a Colombus előtti Amerikában, azaz régi kultú-
rák fennállása idején gyógyszerek széles körét 
fejlesztették ki.
Az Ebers-Papyrusban (Ebers által 1859-ben 
megtalált papírtekercs), az egyik legrégebbinek 
ismert, a Kr.e. 16 században keletkezett szöveg-
ben is találhatunk utalásokat a korai egyiptomi 
gyógyászatra. Ez a mai értelemben 110 oldalnyi 
terjedelmű papírtekercs több mint 700 féle, az 
egyiptomi medicinában használatos anyagot 
említ, például a sáfrányt, mirhát, kék vízililiomot, 
tömjént, kendert és még sok mást.
A századok során a fitoterápia lassú fejlődésen 
ment át, melynek alapja a gyógynövények gya-
korlati hasznosítása volt.

MEGÉRKEZIK A MODERN KÉMIA
A mai értelemben vett gyógyászat a tizenkilen-
cedik századtól kezdett fejlődni. A tudományo-
san bizonyított hatékonyságú gyógymódok és a 
gyógyszergyártás nagyipari szintre emelkedése 
meglehetősen gyorsan történt, és ez a fitoterá-
piát háttérbe szorította.
A modern kémia korában az addig széles körben 
hasznosított fitoterápia a tizenkilencedik század 
végére hanyatlásnak indult. A korabeli kutatás 
szintetikus gyógyszereket eredményezett, me-
lyek alkalmazása könnyebb volt, hatásuk pedig 
erőteljesebb, mint a hagyományos, növényi 
alapú gyógyszereké.  A nem csak tapasztalaton, 
hanem tudományos bizonyítékokon is alapuló új 
gyógyászat bizonyított hatékonyságú kezelése-
ket eredményezett. Aztán kialakult a gyógyszer-
gyártás és bizonyos gazdasági érdekek mentén 
a gyógyászat ipari méretűre növekedése, azzal 
együtt, hogy a szenvedőknek csaknem azonnali 
jobbulást adott. 

Ez idő tájt a fitoterápia háttérbe szorult. Úgy 
vélekedtek róla, hogy készítményei „öregasz-
szonyok gyógyszerei”, melyek nem feltétlenül 
hatékonyak. Franciaországban például a drogis-
ta képzést 1941-ben beszüntették. A fitoterápi-
át azért is elutasították, mert nem csak pozitív 
hatásokat váltott ki. Sokkal nehezebb ugyanis 
valamely, sokféle hatóanyagot tartalmazó nö-
vény sokféle hatását kézben tartani, mint egy 
szintetikus gyógyszerét, amely csak egy, jól meg-
határozott molekulát tartalmaz. Ezen túlmenően 
néhány gyógynövény nagy dózisokban mérgező 
lehet: ezért nehéz a kezelhetősége, mert a nö-
vény által tartalmazott anyagok mennyisége 
aszerint is változhat, hogy hol és milyen körül-
mények között nőttek.
ÚJRAÉLEDT A GYÓGYNÖVÉNYEK 
IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉS
Amint manapság a figyelem a természetre és a 
környezetre terelődött, a fitoterápia is örülhet 
a megújult figyelemnek. Eme érdeklődést az al-
ternatív gyógymódok iránt a friss tudományos, 
a hatékonyságot igazoló eredmények magya-
rázzák.
A fitoterápia sokáig a háttérben volt, melyből 
a modern, vegyészeti alapú gyógyászat húzott 
hasznot. Mára azonban széleskörű közérdeklődés 
tárgya lett. Eme megújult figyelem hátterében a 
természet, a környezet iránti érdeklődés áll, va-
lamint a természetes megoldások iránti vágy. 
A fitoterápia sikerei azonban felülmúlták a papír-
formát.
Az elmúlt évtizedek során a sokukat kész csodá-
nak tekintett szintetikus hatóanyagok csalódást 
okoztak. Ennek okai a mellékhatások voltak, 
melyek lassacskán de biztosan ismertté váltak. A 
növényi alapú gyógyszerekkel végzett kezelések 
hatásai általában enyhébbek, és kevesebb mel-
lékhatással járnak, ezért a mindennapi panaszok 
kezelésénél újra a figyelem középpontjába kerül-
tek. Ehhez hasonlóan a fitoterápia tudományá-
ban elért eredmények a fitoterápiát már a saját 
jogán is orvoslásnak tekintik.
Mindebben az új, korszerű gyógyszerformák is se-
gítettek, mint például a növényi alapanyagú héjjal 
rendelkező olajos, lágy kapszulák. Ez már a termé-
szetes tisztasághoz való visszatérést is jelenti.

A KÉT, EGYMÁST KIEGÉSZÍTŐ 
GYÓGYSZEREZÉS
A fitoterápia és az újkori gyógyszerezés kiegé-
szítik egymást. Az előbbi alkalmasabb enyhe, 
megelőző és hosszú ideig fenntartott kezelésre, 
míg az utóbbira sürgős igényű, valamint a leg-
súlyosabb betegségek kezelésekor van szükség.
Gyakran állítják szembe a szintetikus hatóanya-
gokat használó „hagyományos” gyógyszerezést a 
fitoterápiával. Ez a megközelítés azonban szűk lá-
tókörű: ez a kétfajta kezelési mód valójában kom-
binálható, mert hatásaik egymást kiegészítik.
A növényi alapú készítmények alkalmazása a 
legalkalmasabb enyhe, hosszú időtartamú keze-
lésre befolyásolható rendellenességek esetén. 
Akkor kell alkalmazni, amikor az első tünetek 
megjelennek. Ha nincs javulás, az érintett alany-
nak orvoshoz kell fordulnia. A fitoterápia meg-
előző jellegű is lehet: nap, mint nap erőt adhat 
a testnek, és nagyon hasznos segítőjévé válhat 
az olyan napi bajok megelőzésében, mint pl. a 
stressz. Sürgős esetekben, súlyos akut betegsé-
gek esetén, orvosi segítséget célszerű igénybe 
venni.

FITOTERÁPIA,
A TERMÉSZET 
ORVOSSÁGAI

Az emberiség már fennállásának kezdete óta tanulmányozta a növények gyógyító 
tulajdonságait. Az ókori leírások és bizonyítékok tudásanyagából sokat tanultunk. 
Ezt a tudást mind a mai napig világszerte emberek milliói hasznosítják.
A „fitoterápia” szó két görög szóból származik (a „fiton” jelentése növény, 
a „therapein” pedig azt jelenti, hogy gyógyítani), és azt írja le, hogyan lehet 
felhasználni a gyógyászatban a növényeket és a belőlük készített orvosságokat. 
A világban körülbelül 250 000 féle növényfajta ismeretes, ezekből a 
WHO 20 000-nél többet vett fel gyógynövény listájára, melyekből körülbelül 
1200 van napi gyógyászati használatban.
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A két gyógymód kombinálásához körültekintés 
szükséges, ugyanis a gyógynövények a modern 
gyógyszerekkel kémiai kölcsönhatásba léphet-
nek. Persze, mint a modern gyógyszereknek, a 
növényi alapú gyógyszernek is nagyon precíz 
adagolással kell rendelkezniük, mert néhány 
ilyen gyógynövény, mérgező hatást is kifejthet. 
A természetes nem feltétlenül jelent ártalmat-
lant.
NÖVÉNYEKBŐL GYÓGYSZEREK
Általánosságban elmondható, hogy a pia-
con jelenlevő, szintetikus hatóanyagok közel 
60 %-a valamilyen természetes, főként növényi 
eredetű hatóanyag, vagy annak származéka.
Az egyik, világszerte leginkább fogyasztott 
gyógyszer, az aszpirin egyik gyártási alapanya-
gát, a szalicilsavat, a törpefűzből és a réti le-
gyezőfűből nyerték, de ma már szintetikus úton 
állítják elő. A kecskefűzet már a görög Hippok-
ratész is ajánlotta fájdalmak enyhítésére. De 
említhetnénk a fájdalomcsillapító morfiumot, 
a köhögéscsillapító kodeint, vagy a görcsoldó 
papáverint, melyek a mákszalma hatóanyagai.
A növényi alapú hatóanyagok a gyógyszerezés 
sok egyéb területén is megtalálhatóak.

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁK, 
A HATÁSOK KÖLCSÖNÖS FELERŐSÍTÉSE
Nem úgy, mint a hagyományos gyógyszereknél, 
melyek általában egy vagy néhány molekulát 
tartalmaznak, a gyógynövény nagyszámú, kü-
lönféle összetevőket tartalmaz. Ezeket együt-
tesen beszedve szinergizmust, kölcsönös, egy-
mást befolyásoló hatást fejthetnek ki.
Az egyik fő különbség a szintetikus és a növé-
nyi gyógyszerek között az, hogy eltérő bennük 
az általuk tartalmazott összetevők száma. Ha 
beveszünk egy hagyományos gyógyszert, legy-
gyakrabban az történik, hogy csak egy bizo-
nyos molekulát kap a szervezet. A gyógynövény 
nagyszámú, különféle összetevőket tartalmaz, 
melyek mindegyikének megvan az adott hatása.  
Ha például levendulát desztillálunk, kétszáznál 
több különféle molekulát tudunk azonosíta-
ni. Ezeknek a hatóanyagoknak az összességét 
„teljes pornak” nevezzük.
Dr. Paul Belaiche, a párizsi egyetem elismert 
gyógynövény szakértője ezt a következőképpen 
magyarázza: „Eme teljes por összesíti az egymás-
sal szinergizmusban levő, főbb hatóanyagokat. 
Ez így hatékonyabb, mint az izolált hatóanyag, és 

gyakran hátérbe szorulnak a mellékhatások is. A 
növény, mint teljes por igen sokféle úton vezet 
el az eredményhez, amely biztonságosabb, meg-
bízhatóbb és teljesebb a szenvedő egyed számá-
ra.” A növény összes összetevői között fennálló 
szinergizmus tovább felerősíthető, ha többféle 
növényt használunk, és gyakoroljuk a fitoterápi-
ás kezelést.
Ahhoz, hogy a fogyasztók a legjobb növényi ké-
szítményekhez jussanak, és hogy a bennük levő 
hatóanyagok megőrződjenek, bizonyos elvek 
betartása szükséges: olyan termékeket keres-
sünk, melyek rendelkeznek forgalomba-hozatali 
engedéllyel, és mindenekelőtt óvakodjunk a ma-
gánszemélyek általi hálózati terjesztéstől. Az így 
terjesztett termékek eredete bizonytalan lehet, 
sőt még akár hamisítottak is lehetnek. Ugyan-
csak, ne vásároljuk színtelen műanyag zacskók-
ban árusított, szárított növényeket, mert a fény 
megváltoztathatja ezek tulajdonságait. Válasz-
szuk inkább az opálos küllemű, vászonzacskókba 
csomagolt gyógynövényt.
A FAGYASZTVA ŐRLÉSI TECHNOLÓGIA
A fagyasztva őrlési eljárás a növényt porrá 
alakítja, miközben megőrzi összetevői összes-
ségét. Ez a csúcstechnológia lehetővé teszi szá-
munkra, hogy olyan termékhez jussunk, mely-
nek neve teljes por.
A fagyasztva őrlési eljárás olyan gyártási csúcs-
technológia, amely megtartja a növény összes 
alkotórészét a gyógyszerkészítmény számára. 
A legjobb minőség és mennyiség garantálása 
érdekében fokozott figyelem irányul a gyártási 
műveletek sorára a növénynek egészen a porrá 
alakításáig. A fagyasztva őrlési eljárás során a 
szárított növényt folyékony nitrogén atmoszfé-
rában (-196 C fokon) elporítják. Az eredményül 
kapott por egészen finom és egységes méretű: 
ezért is nevezzük teljes pornak, amelyet aztán 
kapszula formájában fogyasztanak el.
Az eljárás során lényeges a hideg, mert a hagyo-
mányos aprításkor keletkezett hő a növényben 
levő sok hatóanyagot és bomlékony egyéb anya-
got lebonthat, különösen a vitaminokat és az 
enzimeket. A folyékony nitrogén kémiailag inert 

(közömbös), és segít megvédeni a növény alko-
tórészeit az oxidációtól.
A növényi alapú gyógyszerek gyártásánál a má-
sik főbb eljárás a kivonás. Itt először a növényt 
hagyományosan felaprítják, majd az így kapott 
port oldószerrel kezelik, amely lehet víz, alko-
hol vagy valamilyen víz és alkohol elegy. Ennek 
az elegynek a kivonási hatékonysága attól függ, 
hogy milyen a növény által tartalmazott ható-
anyagok oldékonysága.  A kapott folyadékot 
leszűrik, majd pedig az oldószert bepárlással el-
távolítják. 
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Rossz emésztés, epe- és májpanaszok 
– ebből adódó szorulás

ARTICSÓKA 
Cynara scolymus

Az Észak-Afrikából származó, Franciaországban 
termesztett articsóka nemes növény, táplálékként 
virágzatának a rügyeit fogyasztják, míg a levelét 
a fitoterápia használja. Hagyományosan a vesék 
normál vizelet kiválasztási funkcióinak fenntar-
tására alkalmazzák. Stimulálja az anyagcserét, és 
elősegíti a szervezet normál vízháztartását. Az 
Articsóka hozzájárulhat az egészséges májfunk-
cióhoz, stimulálhatja az epehólyag egészséges 
működését.  

ARKOCAPS
ARTICSÓKA KAPSZULA

Felhasznált rész: a levél
Mennyiség: 200 mg fagyasztva őrölt teljes
növényi por kapszulánként
Adagolás: Reggel, délben és este 1-1 kapszula, 
étkezés előtt, nagy pohár vízzel. Ne lépje túl az 
ajánlott dózist! Az étrend-kiegészítő nem helyettesí-
ti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot!
Ellenjavallat, mellékhatás: epeköves és epekő 
képződésre hajlamos egyéneknek nem ajánlott.

ARKOCAPS
GYÖMBÉR KAPSZULA

Felhasznált rész: a gyökértörzs
Mennyiség: 365 mg fagyasztva őrölt teljes növény 
por kapszulánként
Adagolás: Rendszeres szedése esetén 2-2 kapszula 
reggel és a déli órákban étkezés közben nagy pohár 
vízzel. Tengeri betegség megszün tetésére utazás 
előtt 1-2 órával, 1-2 kapszula. Ne lépjük túl az 
ajánlott napi adagot! Az étrend kiegészítő nem 
helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges 
életmódot! 
Mellékhatások, ellenjavallatok: nem ismeretesek.

GYÖMBÉR 
Zingiber officinale

A gyömbér az egyik legrégebbi indiai és kínai 
gyógyszer. A növény gyökértörzsének karakteres 
illata, valamint enyhén csípős íze van a benne 
lévő esszenciális olajok miatt. Segít fenntartani 
az egészséges vércukorszintet. Hozzájárul a szer-
vezet természetes immunrendszerének működé-
séhez. Segíti az emésztést, valamint a terhesség 
elején jelentkező reggeli rosszullét ellen is sike-
resen alkalmazható. Hányingercsillapító hatása 
miatt tengeri betegség leküzdésében is segít.

A roborálószerek királya
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A memóriafejlesztés gyógynövénye

BAKOPA
Bacopa monniera

A kislevelű bakopa Magyarországon leginkább 
balkonnövényként vagy akváriumokban díszként 
ismert, bár ayurveda gyógyszerként már évszáza-
dok óta használják Ázsia több országában főleg, 
agyserkentőként. A bakopa pozitív hatással lehet 
a központi idegrendszer működésére, elősegít-
heti a rövid és hosszú távú memóriát, valamint a 
koncentrálóképességet és az intelligenciát.  
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a bakopát 
minimum 12 hétig kell alkalmazni. 

ARKOCAPS
BAKOPA KAPSZULA

Felhasznált rész: a föld feletti rész
Mennyiség: 210 mg kapszulánként
Adagolás: Napi 2 x 2 kapszula délben és 
este étkezés előtt nagy pohár vízzel. 
Ne lépje túl az ajánlott dózist! 
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes 
étrendet és az egészséges életmódot! 
Ellenjavallatok, mellékhatások: az előírt napi adag 
mellett mellékhatások nem ismeretesek, nem 
javasolt gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek. 

suli 

ebéd- 

befizetés

De, hol vannak a kulcsok?
tej, kenyér, 

felvágott, 

vaj

cicakaja

fodrász

Garbriella
szülinapi 

torta

ke
dd

en
 sz

ül
ői

nyaralás  
előtt biztosítás

hi
rd

et
és

9



LÉTEZIK TERMÉSZETES MEGOLDÁS, MIÉRT TAGADJA?

VITIVEN INTENZÍV 
FRISSÍTŐ GÉL
A Vitiven Intenzív Frissítő Gél masszázs gél kellemesen hűti az elnehezült lábakat. 
Alkalmazása: Kenje szét az alsó lábszáron, és masszírozza be a bokától a 
térdhajlatig! Ne alkalmazza sebes vagy gyulladt lábszárra!

100%
TERMÉSZETESösszetevők

FÁRADT és
ELNEHEZÜLT

lábak?

VITIVEN KAPSZULA
A vörösszőlő levél rezveratrol tartalma révén 

javítja az érrendszer állapotát.  Támogatja a 
keringést, ezért ajánlható szedése elnehezült, 

dagadt lábak („nehézláb tünetek”) esetén.

VITIVEN GÉL
A visszerek helyi kezelésére alkalmazható a 
Vitiven gél, akár kombinálva a kapszulákkal. 
A krém alkalmazása kellemes friss érzetet ad a 
lábnak, csökkenti a visszér okozta tüneteket.

Az erek csodaszere
REZVERATROL 
Vitis vinifera és polygonum cuspidatum
A rezveratrol egy a gyümölcsök héjában előforduló vegyület, amely 
a növény immunválaszáért felel, és megvédi azokat fertőzésektől. 
Megtalálható többek között a vörös szőlőben, a szőlő kocsányában, de 
egyéb növényekben is. Nagy koncentrációban előfordul a japánkese-
rűfűben (Polygonum Cuspidatum). A vegyületnek nagyon sok pozitív 
hatást tulajdonítanak. Hatással lehet a vércukor szintre, antioxidánsként 
is alkalmazható. Az antioxidánsok bizonyítottan csökkenthetik az örege-
dés látható jeleit, jótékony hatással vannak az érfalak egészségére, így 
javítva az érrendszer állapotát.

10
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Narancsbőrre

ANANÁSZ
Ananas comosus
A növény egy bromelin nevű enzimet tartal-
maz, amely főleg a kocsányban koncentrálódik. 
Bármennyi ananászt eszünk is tehát, nem kapunk 
a bromelin jótékony hatásából. Ezért érdekes 
megoldás a növény teljes kocsányának elporítása 
és kapszulába töltése, hogy így szedhető legyen. 
A felszívódott bromelin segítheti a testszövetek-
ben lerakódott fehérjék könnyen metabolizálható 
aminosavakká történő lebontását, ezáltal segít a 
narancsbőr elleni küzdelemben. Javítja a hajszále-
rek keringését, és könnyíti az emésztést.

ZÖLDTEA 
Camellia sinensis
A fitoterápia a zöldtea fiatal leveleit és bimbóját 
fogyókúrás szerként használja. A levelek gyönyö-
rű, mélyzöld színben pompáznak, de az igazi eré-
nyek a benne levő anyagokban rejlenek, a levelek 
koffein tartalma segíti a trigliceridek kijutását a 
zsírszövetből, így az addig tárolt zsírok szabaddá 
válnak, és a szervezet könnyebben tudja lebon-
tani őket. A zöld tea hatóanyagai hozzájárulnak 
a szervezet energia termelésének és zsíranyag-
cseréjének növeléséhez, így a fogyókúrás étrend 
sikerességéhez.

Segítség az alakformáláshoz

Fogyjon le
Ön is Németország Nr. 1 fogyasztószerével! 

Formoline L112-vel
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 Hatékonysága klinikailag bizonyított 
  A fogyókúra alatt is ízletes és változatos étrend biztosítható 
 Segít a vér koleszterin-és LDL-szintjének csökkentésében 
  1 g hatóanyag akár 700 g zsír 

megkötésére is képes 
 Tartósan is alkalmazható 
 Cukorbetegek is használhatják
 Nem befolyásolja a metabolizmust
 Mellékhatásai enyhék, és csak ritkán fordulnak elő

Vény nélkül kapható a patikákban.
jelzéses orvostechnikai eszköz 

www.formoline.hu
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Álmatlanság, szorongás, szapora 
szívverés

A nyugodt éjszakákért!

GALAGONYA
Crataegus monogyna és 
Crataegus laevigata

A galagonya termését Európában már régóta 
használják gyógyításra és táplálékként is. A 
galagonya összefoglaló név, a Crataegus növény-
családba közel 280 faj tartozik, melyek a Föld 
kevésbé meleg éghajlatú részein, Amerikában, 
Ázsiában és Európában is megtalálhatóak. A gala-
gonya támogatja a szívműködést, növeli az oxigén 
felvételt és javítja a perifériás vérkeringést.

VALERIANA
Valeriana officinalis

Nyár elején gyakran fedezhető fel vízpartokon, 
gátak közelében a rózsaszín virágokkal tündök-
lő valeriana. Segíti az elalvást, valamint segít 
fenntartani a nyugodt alvást. Segít leküzdeni az 
ingerlékenységet és a napi rohanásból fakadó 
stresszt. Enyhíti a feszültséget és támogatja az 
optimális relaxációt. Amennyiben a növényt 
kiszárítjuk, nagyon speciális illata lesz, ami szinte 
mágnesként vonzza a macskákat, ezért szokták a 
valeriánát macskagyökérként is emlegetni.

ARKOCAPS
GALAGONYA KAPSZULA

Felhasznált rész: a virágzat
Mennyiség: 350 mg fagyasztva őrölt teljes galagonya por
Adagolás: Napi 1 kapszula, étkezés előtt, nagy pohár 
vízzel. Ne lépje túl az ajánlott dózist! 
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes 
étrendet és az egészséges életmódot!
Ellenjavallatok: terhesség és szoptatás esetén nem 
javasolt, mert vonatkozó adatok nem állnak 
rendelkezésre.
Gyógyszerkölcsönhatások: Amennyiben szívgyógy-
szert szed, a galagonya alkalmazását beszélje meg 
kezelőorvosával!

ARKOCAPS
VALERIANA KAPSZULA

Felhasznált rész: a gyökér
Mennyiség: 350 mg fagyasztva őrölt teljes 
növénypor kapszulánként
Adagolás: Alváshoz: Vegyen be 2 kapszulát vacsora 
közben, majd további 2 kapszulát lefekvés előtt nagy 
pohár vízzel! Relaxációhoz: 1-1 kapszula reggel, 
délben és este étkezés közben egy nagy pohár vízzel. 
Ne lépje túl az ajánlott dózist! Az étrend-kiegészítő 
nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges 
életmódot! 12 éves kor alatt NEM adható!
Ellenjavallat, mellékhatások: nem ismeretesek. 

ARKOCAPS
GOLGOTAVIRÁG KAPSZULA

Felhasznált rész: a növény föld feletti része
Mennyiség: 230 mg fagyasztva őrölt
golgotavirág por kapszulánként
Adagolás: Napi 2x1 kapszula, délután majd a 
vacsora előtt nagy pohár vízzel. Amennyiben 
szükséges az adagot napi 2x2-re lehet emelni. 
Ne lépje túl az ajánlott dózist! Az étrend-kiegészítő 
nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges 
életmódot!
Ellenjavallatok, mellékhatások: nem ismeretesek. 
A terhesség ideje alatt nem ajánlott a szedése.

GOLGOTAVIRÁG 
Passiflora incarnata

A golgotavirág egy csodálatos növény, amely 
Mexikóból származik. Már az aztékok is használ-
ták altató hatású tulajdonságai miatt. Európába 
a spanyol jezsuiták hozták be a „passió virága” 
néven, amely Jézus szenvedéseire utal, ugyanis 
a virág alakjában Jézus szenvedését látták. A 
növény föld feletti része olyan flavonoidokat 
tartalmaz, amelyek hatásosan alkalmazhatók 
alvási problémák kezelésére.  Elősegíti a nyugodt 
pihenést és alvást. Segít megnyugodni, csökkenti 
az izgatottságot. Azok számára, akik gyengeséget 
és fáradtságot éreznek, megkönnyíti a relaxációt. 
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Tudja-e Ön, hogy mi a gyulladás?

A gyulladás az Ön testének immunvédekezési 
reakciója, amely egy irritációs ponton keletke-
zik, valamely olyan behatás következtében, 
mint például egy fertőzés, sérülés, stb.
A gyulladás a következőképpen jelentkezik: 
vörösödés, melegedés, duzzanat és fájdalom.

Az ízületek működésének problémái igen sok okra vezethetők vissza.
Az Ön orvosa felállítja a megfelelő diagnózist, miután Önt megvizsgálta, és a fájdalom jellegzetességeiről 
kikérdezte. Tulajdonképpen a mechanikai eredetű fájdalom (ínszalag, porc) nem olyan ritmusú és erős-
ségű, mint a gyulladásé vagy a fertőzésé.

5

6

Bevezetés

Úgy érzi-e Ön esetleg, hogy nehéz bepakolni a bevásárló kocsiba a megvett holmikat, elvinni a szatyrokat 
a kocsiig, és fáj a háta, válla, csuklója?
Reggel nehezen, fájdalmasan mozdul, lassacskán kezdi a napot, és minden mozdulatára figyelnie kell? 
Dereka minden különösebb ok nélkül megfájdul?

Ez már egy valóban tűrhetetlen állapot!
Bizonyos csontok között az összeköttetést és mozga-
tást az ízületek biztosítják. Ezek elváltozása fájdalmat, 
merevséget, valós elesettséget okoz.
Ez a füzet segít jobban megérteni, hogy hogyan mű-
ködnek az Ön ízületei, és mik lehetnek az Ön ízületi 
problémái. Gyakorlatias tanácsainkkal és a termé-
szetes gyógymódok (fitoterápia) megismerésével Ön 
egyszerű és természetes módon enyhítheti ízületi pa-
naszait, derékfájását.

I – Az ízületek
Hogyan működnek?

Mi az ízület?

Melyek a leggyakoribb megbetegedések?

A csontvázban található valamennyi ízület két egymáshoz csatlakozó csont közötti zsanérhoz hasonlít-
ható. Ezeknek a zsanéroknak lényeges szerepük van a mozgatásban, és számos alkotóelemből tevődnek 
össze, melyek többé-kevésé törékenyek.

1   Az ízületi tok
Az ízületi tok egy rugalmas, rostos borító 
tasak, amely az ízületet körülveszi. Az 
ínszalaggal együttesen összefogja az 
ízületet, és stabillá teszi.

2   A szinoviális folyadék
Ezt a folyadékot az ízületi hártya választja 
ki. Táplálja és síkosítja a porcot. Vizet, 
ásványi sókat és hialuronsavat tartalmaz. 
Ez utóbbi teszi viszkózussá és síkossá a 
szinoviális folyadékot.

3   Az ízületi hártya
Az ízületi hártya az ízületi tok belső felületét 
borítja. Egyfajta tasakot képez, amely a szinoviá-
lis folyadékot kiválasztja. Mechanikai funkciói 
vannak, és szerepe van a védelemben és az ízület 
belső immunitásnak fenntartásában.

4   Az ízületi szalagok
Az ízületi szalag két csontot köt össze 
az ízületen belül, és a mozgás vagy 
elcsúszás során összetartja őket. Ezért 
a rándulástól vagy kimozdulástól 
megvédi az ízületet.

6   Az izom-inak
Az ín rostos, rugalmas és ellenálló szalag, amely az ízületet az izomhoz köti. Az ín, és a hozzá kötődő 
izom dinamikus egységet képeznek, amely stabilizálja az ízületet és lehetővé teszi a mozgatást.

5   Az ízületi porc
A porc fehér, kemény anyag, amely 
kollagénből áll, és a mozgató ízületekben 
található. A két csont között belső, 
megfelelően rugalmas felületet képez. 
A porcnak, rugalmasnak és a nyomással 
szemben ellenállónak kell lennie, hogy 
megvédhesse az alatta elhelyezkedő 
csontos felületeket a rázkódástól és a 
túlterheléstől.

Az idő múlásával ezek az anatómiai struktúrák lero-
molhatnak, és ezáltal fájdalomhoz és ízületi meg-
betegedésekhez vezethetnek.
Porcogó - lassú regenerálódása miatt gyakran okoz 
fájdalmat. Tulajdonképpen a kor előrehaladtával és 
az olyan terhelő tényezők hatására, mint a súlyfö-
lösleg és az ismétlődő sérülések, elhasználódhat, 
elvékonyodhat vagy széttöredezhet. Emiatt a por-
cogó nem tud rezgéscsillapítóként működni, mialatt 
Ön mozgásban van.
A leggyakoribb ízületi sérülések a húzódás, rándu-
lás, törés, melyek az ínszalagot érik. Ezek a sérülé-
sek fájdalmasak, mert az ínszalagokban sok fájda-
lomérzékelő idegsejt van.

A szinoviális folyadék ugyancsak lehet gyulladásos 
folyamatok színhelye, amelyek olyan megbetege-
désekhez is vezethetnek, mint a gyulladásos arthri-
tis vagy gyulladásos reuma, amely utóbbi krónikus, 
mint például a rheumatoid polyarthritis. Amikor 
nagymérvű a gyulladás, az ízület dagadt, vörös, 
meleg és fájdalmas. Meg is fertőződhet, például 
egy injekciót követően (szeptikus arthritis).
A csontos végtagok szintén sérülékenyek (törés, 
gyógykezelés következtében előállott csont töré-
kenység, osteoporosis) és ezek ugyancsak befolyá-
solják az Ön ízületeinek működését.
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Mit nevezünk reumának?

„Reumából” nem csak egyféle, hanem 
többféle is létezik. Betegségek százait ne-
vezik az emberek „reumának”, mert ezek 
ízületi fájdalmat idéznek elő.
Ezzel szemben tulajdonképpen gyulladásos 
reumát (arthritis) és degeneratív reumát 
(osteoarthritis) különböztetünk meg.
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Létezik egy hatékony és 
természetes megoldás az Ön 
szenvedései enyhítésére és a 
reuma megelőzésére, és ez a 
fitoterápia. 
A természet számos olyan 
gyógynövénnyel rendelkezik, 
melyek különféle hatásai 
enyhülést hoznak az Ön 
számára. 
Ezek közül egy válogatás 
segítségével Ön kezelheti 
saját magát, egyszerűen, a 
tüneteihez igazodva.

normál
kapcsolódás

csont
porc

szinoviális 
membrán

megvastagodott 
csont

elvékonyodott 
porc

gyulladt 
szinoviális 
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osteoarthritis
esetén

A reuma egyik leggyakoribb típusa az osteoarthritis. Az emberek 35%-a szenved 
ízületi problémáktól. Becslések szerint a 70 év fölöttiek 80%-érintett ebben. A 
betegség a térdben, csípőben, kezekben és a gerincoszlopban jelentkezik. Erről 
tanúskodnak ősünknek, a Homo sapiensnek megtalált csontvázai is.
Az osteoarthritist az ízületi porc progresszív degenerációja okozza bármely 
fertőzés vagy különösebb gyulladás nélkül. A leépülést általában csont 
kinövések kísérik. A mozgás nehézkessé és fájdalmassá válik.
A porc élő szövet, melyet magas sejt aktivitás jellemez. A chondrocyták, ame-
lyek a porcot felépítik, folyamatosan képződnek.
A porc állandóan leépül, és újra keletkezik, de amikor ez a folyamat egyensúly 
vesztetté válik, a porc tömege lecsökken. Ha a porc eltűnik, többé már nem 
képződik újra.
Nagyon fontos, hogy Ön is figyeljen ízületeire, és ne erőltesse túl őket.
A fájdalom átlagosan 45 éves korban jelentkezik. A nők általában jobban érin-
tettek a férfiaknál. A betegek 2/3-a nő. Ez a sérülékenység nagy valószínűséggel 
az osteoporosissal hozható kapcsolatba. Ez a csont törékenységének folyamata, 
amely a menopauza hormonzavaraira vezethető vissza.
Az osteoporosis kialakulásának három rizikó faktora van:
-  genetikai tényezők, melyek már a születéskor adottak. A szülők génjeiből 

fakadnak, valamint a terhesség során történt baleseteknek, eseményeknek 
köszönhetők.

-  szerzett tényezők: amelyek saját életünk során merülnek fel, mint például az 
öregedés, a túlsúly és a menopauza.

-  környezeti tényezők: ezek a munkavégzéssel, a rossz testtartással, sportolás-
sal vagy balesetekkel kapcsolatosak.

Az osteoarthritis kifejlődésének fázisai:

1. FÁZIS 2. FÁZIS 3. FÁZIS 4. FÁZIS

Az osteoarthitis 
elindult, de tünetei 

még nem 
értékelhetők.

Különféle tünetek 
jelentkeznek: 

merevség, ropogó 
ízületek reggeli 

felkeléskor.

A tünetek 
állandósulnak, és 
akadályozzák a 

mozgást.

Erőfeszítéskor 
fájdalom 
érezhető. ID

Ő

– Önnek fáj az ízülete mozgás, munka közben.
– A fájdalom csökken, ha az ízülete pihen.
–  A fájdalom napközben nő, és néha nem tud tőle 

aludni éjszaka, sőt esetleg felébreszti.
– Ízületei meg vannak dagadva.
– A mozgása akadályozott, korlátozott, nehézkes.

Ha Ön néhányat felfedez önmagán az előbb felso-
rolt tünetek közül, és ha ezek tartósan fennállnak, 
lehetséges, hogy Ön osteoarthritisben szenved.
Ajánlatos felkeresnie orvosát a diagnózis megerő-
sítésére.

Sajnálatos, de az osteoarthritis nem az egyetlen ízületi probléma, amelytől 
Ön szenvedhet. Van néhány más is.

Fertőzéses arthritis
A fertőzéses arthritis különösen érinti a csípőt, a térdet és a vállat. A porc anyagát vírusok vagy baktériumok 
támadják meg. Ezt a fajta leépülést nekrózisnak nevezzük, amely gyulladást vált ki. Az ízület kissé meleg, 
enyhén duzzadt és vörös. Ez annak jele, hogy az Ön teste reagált, és védelmezi saját magát. Sok esetben ez 
a természetes védelem elegendő a mikrobiológiai támadás elhárítására.
Sok esetben azonban a gyulladás túl sokáig eltart. Ha egyáltalán nem vagy későn kezelték, az ízületet meg-
támadó mikrobák elterjednek, és az érintett ízületet teljesen megkárosítják. A gyulladás tünetei nyilvánva-
lóak: az ízület nagyon elvörösödik, és felmelegszik. A fájdalom felerősödik, láz és hidegrázás kíséri.

III – EGYÉB ÍZÜLETI PROBLÉMÁK

Köszvény
A köszvény oka a húgysav megnövekedett koncentrációja a vér-
ben (hyperuricaemia). A húgysav kikristályosodva kiválik a szöve-
tekben, különösen az ízületekben és a vesében. A fájdalmasság 
hasonlít az osteoarthritiséhoz. Az ok általánosságban több ténye-
ző együttes fennállása. Lehet ez genetikai, gyógyszeres eredetű, 
vagy éppenséggel veseelégtelenségből következő. A betegség 
oka olyan étrend is lehet, melyben sok a hús, vagy rendszeres al-
koholfogyasztás, túlsúly.

Ízületi merevséget okozó csigolyagyulladás 
(spondylitis ankylopoetica)
Ez a betegség arthritis, ízületi gyulladás típusú, amely a gerincosz-
lopot és a medencét érinti. Idült betegség, melyet gyulladás és az 
ízületek merevsége kísér. A férfiakat kétszer úgy sújtja, mint a nő-
ket. Az okok korábbi ízületi gyulladásokra vagy más betegségekre 
vezethetők vissza, vagy genetikus eredetűek.

Vannak Önnek osteoarthritiszes tünetei?

II – OSTEOARTHRITIS,
fájdalom, olyan régi, mint az országút…
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A gyulladáscsökkentő gyógyszerek a szervezet gyulladásos reakciói-
ra hatnak. A gyulladáscsökkentő gyógyszer segíti csökkenteni a duz-
zanatokat, és részben csökkenti a fájdalmat is az Ön testének gyulla-
dásos területén.
Különböző típusú gyulladáscsökkentő gyógyszerek léteznek:
- Szteroid gyulladáscsökkentők: ezek kortizont vagy kortizon szár-
mazékokat tartalmaznak.  Nagyon hatékonyak, de sajnos gyakran 
mellékhatásokkal rendelkeznek, mint például gyomor problémák, 
magas vérnyomás, bőrpanaszok, csont törékenység és immunrend-
szeri leépülés.
- Nem szteroid gyulladáscsökkentők (vagy NSAID-ok): ebben a kate-
góriában a legnépszerűbb hatóanyagok az acetilszalicilsav, az ibupro-
fen és a diklofenák. Kevésbé toxikusak az emésztőrendszer számára, 
mint az előző gyógyszer csoport, azonban vannak egyéb mellékhatá-
saik, így az alkalmazásuk hosszú távon problémákat okozhat.

Gyulladáscsökkentő hatású gyógynövények: A fitoterápia természetes úton segíthet önnek ízületi 
problémáinak leküzdésében.

A fitoterápia az egyik legősibb formája az orvoslásnak a világon. 
Számos civilizációs kultúra foglalkozott gyógynövényekkel terápi-
ás sajátságaikat kitalálandó. A szerzett gyakorlati tapasztalatokat 
korosztályról korosztályra továbbadták.
Manapság a világ lakosságának 80%-a kezeli betegségeit csak ha-
gyományos szerekkel. A WHO arra biztatja a kormányokat, hogy 
foglalkozzanak fitoterápiával.
A természetnek köszönhetően a fitoterápia természetes megol-
dásokat kínál olyan komplett kezelésekre, melyekre még sokáig 
szükség lesz, de alkalmasak valamely hirtelen jelentkező beteg-
ség elhárítására is. Nos, milyen gyógynövény kombináció lenne 
alkalmas az ízületi problémák kezelésére?

MILYEN LÉPÉSEI VANNAK A FITOTERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSNEK?

Gyulladáscsökkentés
A gyulladás csökkenésével 

enyhülhet az ízületi 
fájdalom, javul az Ön 

mozgásképessége.

Ásványi sók pótlása
Egyes gyógynövények 

helyreállítják az ásványi 
anyagok helyes arányát a 

szervezetben, így segítenek 
az ízületek helyreállításában 

és a porc leépülése ellen 
hatnak.

Méregtelenítés
Bizonyos gyógynövények 

segíthetnek a szervezetben 
felgyűlt káros 

anyagcseretermékek 
eltávolításában.

3. LÉPÉS1. LÉPÉS 2. LÉPÉS

Gyulladáscsökkentő 
gyógynövények

Ez az egyik legfontosabb gyógynövény, amelyet 
ízületi problémák (arthritis, ínyhüvely gyulladás, 
osteoarthritis, rándulás) kezelésére használnak.
A kezelés eredményei a betegtől függően akár 
már néhány napon belül érzékelhetők. A fűszerű 
kúszónövényt Harpagophytum procumbensnek 
nevezik, lelőhelye Dél-Afrika, a Kalahári sivatag. 
Kúszó szárú, évelő növény, mely különös nevét a 
trombita alakú virágaiból fejlődő hegyes, 
kampós végű terméseiről kapta.
Osteoarthritisben szenvedő betegen végzett 
vizsgálatok kimutatták, hogy ez a gyógynövény 
jelentősen javítja a betegek komfort érzetét. A 
gyógynövény tulajdonságai hivatalos elismerést 
nyertek.
Az ördögcsáklya gyökere gazdag iridoid 
glikozi-dokban: harpagozidban és prokumbidben, 
melyek gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító 

hatása vitathatatlan. A gyógynövény javíthatja a 
komfort érzetet, a mozgékonyságot és az ízület 
rugalmasságát. Mindennek köszönhetően az 
ördögcsáklya csökkentheti vagy kiegészítheti a 
hagyományos gyulladáscsökkentő gyógyszerek 
adagolását.  A hagyományos 
gyulladáscsökkentőkkel ellentétben az 
ördögcsákálya rövid távú, előírt dózisú 
alkalmazás mellett ritkán fordulnak elő 
mellékhatásai. 
Mindezért a gyógynövény ajánlható 
időskorúaknak, vagy mindazoknak, akiknek 
rendszeresen fájdalomcsillapítót kell szedniük 
valamilyen ízületi probléma miatt. 

Harpagophytum vagy „ördögcsáklya”
Harpagophytum procumbens

Egy kis történelem…
Az eredetileg Afrika délnyugati részén, a Ka-
lahári sivatag száraz fennsíkjain begyűjtött 
Harpagophytumot már régóta alkalmazzák a 
helyi gyógyítók. Beceneve, az „ördögcsáklya” 
onnan ered, hogy a trombita alakú virágaiból 
fejlődő termése hegyes, kampós végű.
A Harpagophytum farmakológia tulajdonsá-
gait másodlagos gyökereinek köszönheti. A 
főgyökér elágazásai gumószerű kinövéseket 
képeznek, és ezekben vannak az értékes ha-
tóanyagok, többek közt az iridoid glikozidok 
csoportjába tartozó, gyulladáscsökkentő tu-
lajdonságaikkal kitűnő harpagozid és pro-
kumbid.

IV – Hagyományos megoldások és a
FITOTERÁPIA

1. LÉPÉS
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45 ÉS 90 SZEMES KISZERELÉSBEN

Ízületi
problémák

gyötrik?

ARKOCAPS HARPADOL KAPSZULA
Fagyasztva őrölt Harpagophytum procumbens-t (ördögcsáklya) gyökér 

port tartalmazó gyógynövény kapszula
Felhasznált részek: a másodlagos gyökerek

Mennyiség: 450mg fagyasztva őrült teljes növényi por kapszulánként
Adagolás: Reggel és este 1-1 kapszula, étkezés alatt, nagy pohár vízzel. 

Akut fájdalom esetén a napi dózis 2x2 kapszulára emelhető. Ne lépje 
túl az ajánlott dózist! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes 

étrendet és az egészséges életmódot! 
Mellékhatások, ellenjavallatok: rövid távú kezelés esetén ritkán 
fordul elő, fenntartott kezelés esetén előfordulhatnak emésztési 

panaszok (puffadás, hasmenés, hasfájás). Terhesség és szoptatás alatt, 
valamint gyermekek számára az alkalmazás nem javasolt. 

ARKOCAPS MEZEI ZSURLÓFŰ KAPSZULA
Felhasznált rész: a növény föld feletti része

Mennyiség: 250 mg fagyasztva őrölt teljes növényi por kapszulánként
Adagolás: Reggel, délben és este 1-1- kapszula nagy pohár vízzel. Ne 

lépje túl az ajánlott dózist! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a 
vegyes étrendet és az egészséges életmódot! 

Ellenjavallatok, mellékhatások: nem ismeretesek.

Az Arkocaps termékek kaphatók gyógynövényboltokban, herbáriákban 
és a gyógyszertárakban, rendelje meg webáruházunkban.

Cremum Pharma Kft. 
2030 Érd, Kutyavári út 34. | Tel.: 06 23 631 655 | Fax: 06 23 631 721 | E-mail: pharma@cremum.hu | www.arkocaps.hu

NÖVÉNYI MEGOLDÁSOK MEGANNYI PROBLÉMÁRA

NÖVÉNYI MEGOLDÁSOK MEGANNYI PROBLÉMÁRA

SEGÍTHET FENNTARTANI 
AZ ÍZÜLETEK RUGALMASSÁGÁT

Ásványi elemekkel 
szolgáló gyógynövények

Nyomelemek kis mennyiségben ugyan, de 
nélkülözhetetlenek a szervezet működéséhez. 
Az ízületek és a csontok állandó újra termelésé-
hez hasznosulnak, valamint a test savasodásnak 
leküzdésében van szerepük.

Az ízületeknek számos nyomelemre van 
szükségük. Közülük a legfontosabbak a kalcium 
és a szilícium. A nyomelemek pótlásával 
helyreáll az egyensúlyuk a szervezetben, 
kollagén szintetizálódik a porcban, csontokban 
és az ínakban, így gyorsabban regenerálódnak.

A kalcium révén felerősödnek a csontok. Ez 
osteoporosis esetén nagyon hasznos, jelen-
tősen befolyásolja az ízületek mozgathatóságát.
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2. LÉPÉS

A mezei zsurlófű a vizeletkiválasztó rendszer bakteriális és gyulladásos 
megbetegedéseiben fertőtlenítő hatású, hólyaghurut kezelésére 
használható. Vizelethajtó hatása révén salaktalanító, és fogyasztókúrák 
során alkalmazható. Segít az ásványi elemek helyes arányának 
beállításában. Elősegíti az ízületek jobb mozgathatóságát, és a 
mészlerakódás okozta bántalmakat. Olyanoknak is ajánlott, akiknek 
törékenyek a csontjaik, és fájnak az ízületeik.
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A kiválasztást fokozó hatású gyógynövények – népiesen tisztító gyógynövények – alkalmazá-
sával meggyorsítjuk egyes, a szervezetben felszaporodott káros anyagcsere termékek kiürü-
lését. Így meggyorsul az ízületi gyulladásokat előidéző toxinok kiválasztása is. Ez segíthet 
helyreállítani az ízületek kopásának és újraképződésének egyensúlyát. 

Tisztító és 
méregtelenítő 
gyógynövények

3. LÉPÉS

ARKOCAPS 
CSERESZNYEKOCSÁNY KAPSZULA

Felhasznált rész: a termés szára
Mennyiség: 350 mg fagyasztva őrölt teljes por

Adagolás: 2-2 kapszula reggel és délben étkezés közben nagy pohár 
vízzel. Ne lépje túl az ajánlott dózist! Az étrend-kiegészítő nem 

helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot! 
Ellenjavallat, mellékhatás: nem ismeretesek

NÖVÉNYI MEGOLDÁSOK MEGANNYI PROBLÉMÁRA

A már évszázadok óta vizelethajtóként és tisztítóként ismert cseresz-
nyekocsányt manapság is nagy becsben tartják. Segít fenntartani a 
vízeletkiválasztó rendszer egészséges működését. Vízelethajtó hatása 
révén hozzájárulhat a felgyülemlett toxinok kiűrítéséhez, valamint 
antioxidánsokban is gazdag. Segíti az egészséges agyi- és mentális 
funkciókat, valamint hozzájárul az egészséges szívműködéshez.
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A MÉHPEMPŐ ÖSSZETÉTELE
A méhpempő nagy arányban tartalmaz vizet, 
valamint cukrokat, fehérjéket, lipideket, ásványi 
anyagokat és vitaminokat. Emellett számos 
bioaktív anyag található benne, mint például 10-
HDA zsírsav (10-hidroxidekánsav) immunglobulin, 
vagy az immunrendszerre jótékony hatással bíró, 
a méhpempő kb. 2,5%-át kitevő apalbumine 
protein.

MI A MÉZ?
A méz a méhek által begyűjtött pollenekből, növényi nedvekből készül, amelyeket a méhek saját anya-
gaik hozzáadásával átalakítanak, dehidratálnak, majd eltárolnak és lépekben érlelik. A méz komplex 
anyag, több mint 180 összetevőből áll. Számos pozitív egészségre gyakorolt hatása van, antibakteriális, 
gyulladáscsökkentő, ezért leggyakrabban felső légúti betegségek  kezelésében használják.

MI A MÉHPEMPŐ?
A méhpempő a dolgozó méhek garat- és 
nyálmirigye által termelt zselés állagú, fehér 
színű anyag, amellyel a dolgozók a királynőt 
és a lárvákat etetik. A királynő öt hosszú évet 
él - mialatt naponta akár 3000 petét is rak - 
szemben az átlagosan hat hetes élettartamú 
dolgozókkal. Elképesztően hosszú életét és 
fantasztikus termékenységét a méhpempőnek 
köszönheti.

MÉHEK KINCSEI

www.arkoroyal.hu

A MÉHPEMPŐ HATÁSAI ÉS FELHASZNÁLÁSA
Komplex összetételének köszönhetően a méhpempő természetes energetizáló szer és 
vitaminforrás. Kiválóan alkalmazható fáradékonyság esetén, illetve az immunrendszer erősítésére. 
Összességében a szervezetre vitalizáló hatást fejt ki, így a téli 
hónapokban is erős, energikus és a betegségekkel szemben ellenálló érzésünk lehet.

A méhpempő jótékony hatásait ma már számos tudományos kutatás is bizonyítja.
• Már két hét után csökkenti a fáradékonyságot.
•  Erősíti az immunrendszert, ellenállóbbá teszi a szervezetet.
• Serkenti a mentális tevékenységet.
•  Összességében növeli a szervezet energiáját.
•  Kimutatták védőhatását oxidációs stressz esetén.

APITERÁPIA, a több ezer éves orvoslás
Az apiterápia kifejezés a latin eredetű apis (méh) 
és a görög terápia (gyógyítás) szavakból szárma-
zik. Az apiterápia a méhészeti termékekkel való 
gyógyítással foglalkozó ősi tudomány. Nem csak 
a mézet, hanem a méhpempőt, a propoliszt, 
virágport, nektárt, méhviaszt és még a méhek 
fullánkjának mérgét is használják gyógyításhoz. 
A méz sebgyógyító hatását az egyiptomiak 
már i.e. 2500 táján ismerték. Az ősi Kínában a 
ginzenggel vegyített mézet a hosszú élet egyik 
titkának tartották. A méhészeti termékeket az 

ókori görögök az istenek ajándékának gondolták, 
gyógyhatásuk miatt az orvoslás atyjának tartott 
Hippokratész is használta. A középkorban az 
apiterápia tudását a népi gyógyászat őrizte meg. 
A tudomány a XIX. század végén kezdte vizsgálni. 
Mára a méhészeti termékek bonyolult összetéte-
lét egyre jobban ismerjük, és a gyógyhatásukért 
felelős, elsődleges összetevőket is azonosították 
tudósok. 
Még így is rengeteg kutatnivaló maradt a jövő 
számára.



24 25

A PROPOLISZ HATÁSAI ÉS HAGYOMÁNYOS FELHASZNÁLÁSA
A propoliszt évszázadok óta használják egészségre jótékony hatásai miatt. Egyiptomban is 
ismerték, szemkenőcsök készítéséhez használták. Napjainkban a propolisz bevitelét immun- 
erősítő és antioxidáns hatása miatt javasolják. Arisztotelész „a fák könnyének” nevezte, s 
használta a gyógyászatban. A méhcsaládban számtalan méhecske él együtt. Kevés a világon 
az olyan nagy állattenyészet, ahol annyi állat élne együtt, mint egy méhkaptárban, mégis 
ritkák a járványok, mert a propolisz megvédi őket a káros mikroorganizmusoktól.

A méhészeti termékek között a propolisz rendelkezik a legjobb antioxidáns tulajdonságok-
kal, részben kávésav-tartalma miatt.

A propolisz gyógyhatását az emberiség több ezer éve ismeri. Külsőleg és belsőleg is alkal-
mazható. Sebgyógyító, gyulladáscsökkentő, antibiotikus összetevőket tartalmaz. 
A népgyógyászat és a természetgyógyászat már évezredek óta használja. 

Belsőleg légúti betegségek, a húgyutak fertőzései, a prosztata- és a fültőmirigy gyulladásai 
ellen is sikerrel alkalmazzák. A hajszálérrendszerre értágító, vérnyomásszabályzó, baktéri-
um-szaporodást gátló, frissítő hatása van. Rendszeres fogyasztása az általános szervezeti 
ellenálló képességet magas szinten tartja.  Torokfájás, meghűlés esetén propolisz tinktúrá-
ból készített meleg vizes oldatot használnak gargarizálásra. A szájban lévő sebeket ecsetel-
hetik is tinkturával.

Antioxidáns, véd az oxidatív stressz ellen, ezt a hatást a flavonoid tartalommal magyarázzák.

 A vizes és az alkoholos oldatok és a kivonatok is hatásosak a baktériumok ellen. A rinovíru-
sok és a herpeszvírusok elleni hatást is kimutatták. Gátolja a patogén gombák növekedését. 
Klinikai vizsgálat igazolta, hogy rendszeres használata gátolja a mikroorganizmusok szapo-
rodását a szájüregben, ezáltal mérsékli a fogszuvasodás és szájbetegségek kialakulásának 
gyakoriságát.

A PROPOLISZ 
ÖSSZETÉTELE
A propolisz összetétele és színe 
a földrajzi elhelyezkedéstől 
és a méhek által használt 
növényfajoktól függően változik. 
A propolisz kb. 200 féle anyag 
keveréke. 
Főbb komponensei: gyanták, 
balzsamok, viaszok, illóolajok, 
valamint virágpor, vitaminok (B1, 
B2, B6, C, E), nyomelemek (K, Na, 
Mg, Al, P, Si, Va, Co, S, N, Zn). 

MI A PROPOLISZ?
A propolisz (görög eredetű: „városért”, azaz „kap-
tárért”) más néven méhszurok olyan gyantás, ra-
gacsos anyag, amelyet a méhek a kaptár védelmé-
re, a betolakodó baktériumok és egyéb kórokozók 
ellen gyűjtenek. Ragadós, sárgásbarna, kellemes 
illatú anyag, melyet a fák rügyeiről, fiatal ágairól, 
levélnyeleiről gyűjtenek be a méhek, átalakítják, 
azután a kaptárak tömítésére és fertőtlenítésére 
használják. Európában a méhek a propolisz előál-
lításához elsősorban nyárfarügyek gyantáját hasz-
nálják, ami sárga színt eredményez. Brazíliában 
viszont a seprűcserje (Baccharis ssp) rügygyantáját 
gyűjtik be, így a propolisz zöld színű lesz.

Az Arkopharma gyógyszergyár az összes Arkoroyal 
termékéhez a lehető legtisztább méhpempő 
felhasználására törekszik.  A BIO minősítés eléré-
séhez a méhkaptárak 5 km2-es környezetében 
kell vegyszermentes környezetet biztosítani, ezzel 
szemben az Arkopharma kaptárai 20 km2-es kör-
nyezetében biztosítja a növényvédőszer-mentes 
tiszta környezetet, valamint a lehető legkevesebb 
ipari és elektromágneses szennyezést (Wifi, GSM 
adótornyok stb.)  Az így előállított alapanyagot 
számos laboratóriumi módszerrel vizsgálják, hogy 
a késztermék biztosan ne tartalmazzon szeny-
nyező vegyi anyagot, az előállítás során pedig 
nem adnak hozzá a termékekhez tartósítószert, 
színezéket, alkoholt. Tehát kijelenthető, hogy az 
Arkoroyal méhpempők kiemelkedő minőségű 
prémium termékek.  

A gyártási eljárások során folyamatosan mérik, 
hogy a késztermékekben a méhpempő immu-
nerősítő hatásáért felelős két összetevő biztosan 
jelen legyen. Minden Arkoroyal méhpempőben 
min. 1.4% a 10-HDA, ill. 2.5% az apalbumine 
tartalom, ezzel garantálva, hogy benne lévő méh-
pempő biztosan kifejtse szervezetre gyakorolt po-
zitív hatásait. Az Arkoroyal méhpempőt előállító 
méhcsaládok kizárólag természetes tápanyagokat 
kapnak, mézet, nektárt és pollent.

MITŐL PRÉMIUM 
az Arkoroyal termékekben a méhpempő? 

Felelős
méhészet*

PRÉMIUM
MÉHPEMPŐ

www.arkoroyal.huwww.arkoroyal.hu

Összefoglalva: 
- 20 km2-es tiszta környezet
- garantált hatóanyag tartalom
- tartósítószer-, alkohol-, színezék mentes
- nem tartalmaz vegyi szennyeződéseket
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ARKOROYAL® ENERGIA

Hatóanyagok Hatóanyagok mennyisége a 
napi adagban (15 ml)

Méz 1620 mg

Méhpempő 500 mg

Ginzeng gyökér 
kivonat 380 mg

Acerola bogyólé 200 mg

Propolisz kivonat 130 mg

Kapható 10 ampullát tartalmazó kiszerelésben.

ARKOROYAL® ZÖLD PROPOLISZ

Hatóanyagok Hatóanyagok mennyisége a napi 
adagban (10 ml)

Echinacea kivonat 7,76 g
Méz 1,06 g
Zöld propolisz 
kivonat 0,30 g

Acerola bogyólé 
koncentrátum 0,11 g

Propolisz kivonat 130 mg

Kapható 10 ill. 20 ampullát tartalmazó kiszerelésben.

ARKOROYAL® ENERGIA
Hatóanyagok Hatóanyagok mennyisége a napi adagban (15 ml)

Méhpempő 500 mg

Méz 1300 mg

Kapható 10 ampullát tartalmazó kiszerelésben.

ARKOROYAL® ENERGIA
étrend-kiegészítő

Ha úgy érzi lemerültek az energiaforrásai és fáradt minden porcikája, pedig szüksége lenne 
az erejére akkor az Arkoroyal Energia készítményre van szüksége. A méhpempőben lakozó 

természetes életerőt a védelmező propolisszal, az energetizáló ginzenggel és az acerola 
természetes vitamin tartalmával kombinálva épp az ilyen esetekre találták ki. 

Töltse fel magát energiával!

ARKOROYAL® ZÖLD PROPOLISZ
étrend-kiegészítő

Ha már itt a baj, válassza az Arkoroyal Zöld Propoliszt, amit az Amazonas-vidéken 
szorgos méhek gyűjtenek kaptárba! A megfázásos tünetek első megjelenésekor érdemes 

elkezdeni a kúrát, az Arkoroyal Zöld Propolisz, Echinacea (kasvirág) kivonattal és méz 
hozzáadásával készült, hogy támogassa a mihamarabbi felépülést. 

ARKOROYAL® BIO 500 MG
étrend-kiegészítő
Egész évben kicsattanó egészség az oviban, suliban! 
A finom eper ízesítésű, 100%-ban minősített 
biogazdálkodásból származó összetevőkkel készült méhpempő 
készítményünk már 3 éves kortól fogyasztható.

www.arkoroyal.huwww.arkoroyal.hu

Ajánlott erős szellemi, fizikai igénybevétel mellett, illetve betegségből való felépülés idejére.

Használata: évente két tíznapos kúra 
javasolt megelőzés ill. immunerősítés céljára, 
kora ősszel és a tél derekán.

ARKOROYAL® BIO 1500 MG
Hatóanyagok Hatóanyagok mennyisége a napi adagban (15 ml)
Méhpempő 1500 mg
Méz 820 mg
Kapható 10 ampullát tartalmazó kiszerelésben.

ARKOROYAL® BIO 1500 MG
étrend-kiegészítő
Ha úgy érzi, hogy extra adag életerőre van szüksége, szeretné 
elkerülni megfázásból származó kellemetlenségeket, a 100%-
ban biogazdálkodásból származó 1500 mg méhpempőt 
tartalmazó termékünket ajánljuk különösen a téli időszakban. 
Az optimális immunerősítő hatás elérése érdekében évente 
két tíznapos kúra javasolt ősszel és a tél közepén, tehát 
október ill. január-február környékén. 
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Az Arkroyal használatával 2x annyi résztvevő 
kerülte el a téli megfázásokat.

Az Arkroyal használata során csökkent a 
kimerültség érzet.
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Az Arkoroyal Bio 1500 mg termékkel 2018 januárjában 360 fő bevonásával 
végzett vizsgálat alapján, az Arkoroyal Bio 1500 mg-ot szedők közül 
kétszer annyi ember kerülte el a megfázásos betegségeket, mint a 
kontrollcsoportban (akik nem szedték a terméket).

Érzékelt kimerültség 1-től 10-ig

ARKOROYAL® BIO 1500 MG
étrend-kiegészítő
4 400 Ft/db

ARKOROYAL® ENERGIA
étrend-kiegészítő 
4 500 Ft/db

ARKOROYAL® BIO 500 MG
étrend-kiegészítő
4 400 Ft/db

ARKOROYAL® ZÖLD PROPOLISZ
étrend-kiegészítő 

10x – 4 500 Ft/db
20x – 5 999 Ft/db

0 Ft*Szállítási költség
*A bevezetési akcióban minden Arkoroyal termék.

 TERMÉKEK

„Vásároljon két Arkoroyal készítményt 
az alábbi linken és az olcsóbbik 

termékre 20% kedvezményt adunk!”

https://arkoroyal.hu/2olcsobban
(Az akció érvényes: 2019.05.31-ig)

ONLINEkuponokkal



A FEHÉR BŐR TITKA –
harc a szeplők és májfoltok ellen

A szeplők még általában nem zavaróak, viszont 
az idősebb korban jelentkező, a szeplőnél jóval 
sötétebb májfoltok már nem feltétlenül esztéti-
kusak. A bőr színét a hám pigment-termelő sejt-
jeiben képződő melanin – bőrfesték – és a 
bőr-erekben keringő vér színe közösen határozza 
meg. Ha a melanin nem egyenletesen oszlik el a 
hámsejtekben, egyenetlenné válik a bőrszín, kel-
lemetlen, zavaró pigment foltok, szeplők, májfol-

tok jelenhetnek meg. Ezeket úgynevezett fehérí-
tőszerekkel lehet halványítani. A fehérítőszerek 
lehetnek hámlasztók vagy a melanin képződését 
gátló, illetve a melanint bontó szerek. Jobb, ha 
nem egyedül választjuk ki, hogy melyik szert al-
kalmazzuk, forduljunk inkább bőrgyógyász szak-
orvoshoz, aki a bőrszín és a bőrtípus alapján se-
gítséget nyújt a számunkra leginkább megfelelő 
készítmény kiválasztásában.

Tavasszal az első napsugarak sokunkat kimozdítanak az egész téli bezártság után a sza-
badba. A napsugárzás amilyen jó hatással van a hangulatunkra, olyan rossz is lehet 

bőrünk számára. A legtöbb ember tavasszal még csak a pozitív hatást észleli – már nem 
kell annyi púder, az ember bőrszíne egy kicsit sötétül, élettel telibbé válik, viszont sok 
szeplős embernek ilyenkor barnás foltok jelennek meg a bőrén.
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A melanint melanociták termelik a bőrben sugár-
zás – napfény – hatására. Ezért barnul a bőr na-
pozás után. A melaninnak fontos szerepe van az 
egyre erősebbé váló UV-sugárzás elleni védelem-
ben, elnyeli a sugár által továbbított energiát.
Megvédi a bőrt az égéstől, az azonnali károso-
dástól és a késői, esetlegesen rosszindulatúvá 
váló elváltozásoktól is. Ha a melanin-termelés 
csökken, akkor a bőr érzékennyé válik az UV-su-
gárzással szemben. 
Ezért a biztonságos és hatékony bőrfehérítő ké-
szítmény nem károsíthatja a melanocitákat, csak 
csökkenti a túlzott melanin képződését, az azt 
szabályozó tirozináz enzim gátlásával. Az utóbbi 
évek felfedezései az új, többnyire növényi erede-
tű anyagok, amelyeket rendszerint kombinálva 
alkalmaznak.
Az Ephelis alpha gél egy nagyon hatékony bőrfe-
hérítő készítmény! 

A fehérítő hatásának mérése és az esetleges 
mellékhatások felderítése céljából 2010-ben kli-
nikai vizsgálatot végeztek.
A vizsgálatba összesen 50 önkéntest vontak be, akik 
közül 49 egyén adatainak értékelése történt meg.
A vizsgálathoz készített „1-100 értékű barna szín-
skálán” az összes önkéntes átlagos értéke 53,67-
ről 37,22-re csökkent, tehát elmondható, hogy 
összességében minden résztvevőnek határozot-
tan elhalványultak a foltjai. Legnagyobb mértékű 
csökkenést a szeplő csoportban észleltek.
A vizsgálat igazolta a készítmény bőrfehérítő ha-
tását különböző eredetű hiperpigmentációban. 
Súlyos mellékhatást – orvosi kezelést igénylő el-
változást – egyetlen esetben sem észleltek. Né-
hány tesztelő jelezte, hogy a készítmény bőrszá-
rító hatású, így a szárító hatás miatt a szárazbőrű 
betegek kezelésekor valamilyen hidratáló krém 
együttes alkalmazása javasolható.

A melanin szerepe 

Az Ephelis alpha gél hatékonyan csökkenti a fokozott pigment 
képződés és egyenetlen eloszlás miatt kialakuló foltokat, 

szeplőket és a májfoltokat is elhalványítja.

Kaphatók a gyógyszertárakban és a 
gyógynövény-szaküzletekben, rendelje meg webáruházunkban.

Forgalmazó: Cremum Kozmetikai Kft. – 1141 Budapest, Mályva u. 17. – Tel./fax: 06 23 631 655 – www.cremum.hu

EPHELIS Alpha gel

Ephelis Alpha SPF 50+
Az Ephelis alpha SPF 50+ rendkívül erős UVA+B 
védelmet biztosító bőrfehérítő krém sikeresen 

világosítja a bőrszínt, kiegyenlíti a nem kívánt 
színeltéréseket. Rendszeres alkalmazása 

elhalványítja a szeplőket, pigmentfoltokat, acne 
által okozott foltokat.
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Ma már minden hatodik európai felnőttet 
fenyeget a metabolikus szindrómának ne-
vezett „életmódbetegség”, mely növeli a 
szív - és érrendszeri betegségek, valamint 
az agyvérzés kockázatát. Magyarországon 
a magasvérnyomás betegségben szenvedők 
negyedénél megállapítható a tünetegyüttes 
jelenléte. A magas vérnyomásban szenvedő 
férfiak felénél valamelyik társbetegség is di-
agnosztizálható, például cukorbetegség és 
szívbetegség. A keringési betegség férfiaknál 
gyakran társul merevedési zavarral. A meta-
bolikus szindróma kialakulásáért a helytelen 
táplálkozás és életmód valamint öröklött fak-
torok együttesen felelősek. 

A metabolikus szindróma megbetegedésre 
négy kockázati tényező együttes jelenléte jel-
lemző:

 túlsúly 
 magas vérnyomás 
 emelkedett vércukor szint 
  magas vérlipid (vérzsír) szint, illetve a vérli-

pidek kóros összetétele.

Ha a négy kockázati tényező közül három egyide-
jűleg fennáll, akkor beszélünk metabolikus szind-

rómáról.

A NÉGY KOCKÁZATI TÉNYEZŐ
TÚLSÚLY: Akkor mondjuk az egyént túlsúlyosnak, ha 
testsúlya 20%-kal meghaladja a testmagasságához 
tartozó ideális értéket. Testtömegindex (BMI) >25). 
A KOLESZTERIN ÉS A TRIGLICERIDEK: Kóros eset-
ben megemelkedik a vérlipidek szintje és megválto-
zik a lipidek egymáshoz viszonyított aránya. (HDL/LDL 
koleszterin arány), megbomlik az egyensúly.
A MAGAS VÉRCUKORSZINT: Egészséges szerve-
zetben étkezés után a vércukorszint gyorsan csök-
ken, a májban és a vázizomzatban glikogén formá-
ban elraktározódik, a zsírszövetben triglicereiddé 
alakul, a szervek ilyenkor elsősorban cukorból nye-
rik az energiát. Kóros körülmények között a vércu-
kor érték tartósan magas marad és a magas vércu-
kor szint a szervek károsodásához vezet. 
A MAGAS VÉRNYOMÁS: A magas vérnyomásban 
szenvedő betegek verőereiben (artériák) túlságo-
san nagy nyomással áramlik a vér. Az erek fala meg-
vastagszik, és veszít rugalmasságából, ezáltal to-
vábbi nyomásemelkedést idéz elő, ú.n. „vészes kör” 
alakul ki.
10% súlycsökkenés már jelentősen csökkenti a me-
tabolikus szindróma következtében kialakult rizikót. 
Testsúlycsökkentéshez segítséget is igénybe vehet 
a „beteg” különböző fogyasztó szerek formájában.
Egyik ilyen lehetőség a Formoline L112, amelyik egy 
polimer, ami megköti a tápcsatornában a táplálékkal 
bevitt zsíszerű anyagokat. A formoline-nal egyszerű-
en fogyhat le: spórolja ki a zsírok nagy részét a napi 
étkezésből az L112 segítségével!  A nagyon haté- 
kony Formoline L 112 aktívan megköt sok, a táplá-
lékból származó zsírt, ezzel megelőzve felszívódá-
sukat a bélből, így a ténylegesen hasznosított zsír 
mennyisége csökken. Az L112 ezután a megkötött 
zsírral együtt természetes úton távozik a szervezet-
ből. Ezen kívül a megtelt rostok a telítettség érzésé-
hez is hozzájárulnak.
Cukorbetegségben, magasvérnyomás betegségben 
szenvedők segíthetik súlycsökkenésüket Formoline 
L112-vel, de alkalmazása előtt mindig kérjék ki kez-
előorvosuk tanácsát.
A készítmény alkalmazása előtt gondosan olvassa el 
a dobozában lévő használati útmutatót. Egyidejű-
leg alkalmazott gyógyszeres kezeléssel, ritkán elő-
forduló mellékhatással kapcsolatos kérdéseivel for-
duljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.

Fogyjon le
Ön is Németország

Nr. 1 fogyasztószerével!* 
Formoline L112-vel

jelzéses orvostechnikai eszköz 

L112 nélkül:  
a zsírok megemésztődnek 

és felszívódnak

L112-vel:
az L112 rostjai, mint egy mágnes, 

vonzzák és megkötik a zsírt

Vény nélkül kapható a patikákban.

Forgalmazó: Cremum Pharma Kft. 2030 Érd, Kutyavári út 34.
Tel./fax: 06 23 631 655, pharma@cremum.hu • www.cremum.hu
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Az elhízás
veszélyei

Ma már minden hatodik európai 
felnőttet fenyeget a metabolikus 

szindrómának nevezett 
„életmódbetegség”, mely növeli a 
szív - és érrendszeri betegségek, 
valamint az agyvérzés kockázatát. 



A hüvely bizonyos értelemben sohasem száraz, 
mivel el nem szarusodó mirigyhám béleli. Száraz-
sága relatív, egyéni megítélés kérdése.
Hüvelyszárazságról akkor beszélhetünk, ha kevés-
bé nedves, mint kellene. A hüvely váladékterme-
lése a nő élete során és a menstruációs ciklus ide-
jén is folyamatosan változik, de ha a hormonális 
rendszer a nő korának megfelelően működik, ak-
kor még szárazsága is élettanilag normálisnak te-
kinthető. A hüvelyszárazság teljesen normálisnak 
tekinthető a serdülőkor előtt álló lányoknál és az 
idős asszonyoknál, akik már jócskán maguk mö-
gött hagyták a változás korát.
A 40-60 éves korú nők fele szenved hüvelyszáraz-
ság miatt. Esetenként ez akut probléma, de az 
esetek többéségében a panasz folyamatos. Akut 
panaszok hátterében sokszor valamilyen erős 
stressz hatás áll. De gyakran előfordul a szülés 
utáni periódusban, helyettesítő hormon kezelés 
során. Menopausa idején ezek a panaszok rend-

szerint erősödnek. A menopausa idején a szerve-
zet hormontermelése fokozatosan csökken, ami-
nek következtében a női szervezet átalakul.
Csökken a nyákelválasztás, a hüvely fala elvéko-
nyodik. Sokaknál már ebben az időben a közösü-
lés fájdalommal jár.
Súlyos esetekben a közösülés képtelenség is be-
következik, ami a párkapcsolatok megromlását is 
eredményezheti.
A természetes nyák pótlása, így a hámsérülések 
elkerülése megoldható sikosító (lubrikáns) készít-
mények alkalmazásával. A szervezet belső felszí-
neinek sikosságát biztosító természetes sikosító 
anyag, a hyaluronsav felhasználása a legjobb vá-
lasztás erre a célra.
Lubrikáns készítménnyel végzett klinikai vizsgálat 
igazolta, hogy alkalmazásával a panaszok meg-
szüntek, vagy szignifikánsan csökkentek.

A HÜVELYSZÁRAZSÁG 
már a múlté

- újra jól érzem 
magam a férjem 

karjaiban!

A hüvelyi szárazság olyan probléma, amivel majdnem minden nő találkozik 
életében, legalább egyszer. Segíteni biztosan lehet rajta, a kérdés csupán az, 
hogy hogyan érdemes.
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A harmonikus párkapcsolatok alapvető kritériu-
ma az együttlét zavartalanságának biztosítása. A 
teljesen kiegyensúlyozott kapcsolatot is megza-
varhatja a hormonális állapotban bekövetkezett 
változás, ami előbb – utóbb mindenkinél bekövet-
kezik. A hormonszint csökkenése rendszerint egy 
lassú folyamat, de kezdete és lezajlása egyénen-
ként nagyon változó. A progeszteron és az ösztro-
gén szint csökkenésnek vannak látható tünetei pl. 
a bőr rugalmasságának csökkenése, a bőr és a 
nyálkahártyák szárazsága, viszketése és vannak 
nem látható hatások pl. a csontritkulás, az érfalak 
rugalmasságának csökkenése. De nem elhanya-
golható a pszichés állapotban bekövetkező válto-
zás sem. 
A nyálkahártyák, így a hüvely nedvesedésének 
csökkenése sok esetben megnehezíti, vagy teljes 
mértékben lehetetlenné teszi a nemi életet, ami 
akár a család kapcsolatokat is érintheti. 
Súlyos esetben a megoldás a szisztémás hormon 
kezelés. Azonban a legtöbb esetben elegendő 
külsőleges készítmények alkalmazása. Ezek lehet-
nek helyileg ható ösztrogén hormon készítmé-
nyek, vagy a természetes nyákot helyettesítő ké-
szítmények.
A DERMOLIN lubrikáns zselé a nyálkahártya ned-
vesítésére szolgáló készítmény. A síkosságát a 
hyaluronsav tartalma biztosítja. Ez az anyag a 
szervezetben mindenütt megtalálható, ez bizto-
sítja a szerveink felszínének síkosságát, pl. az iz-
mok és az izmokat mozgató inak egymás felszínén 
történő mozgását.  

A DERMOLIN lubrikáns zselét célzottan a nemi 
szervek síkosságának elősegítésére fejlesztették 
ki. Segítségével megszüntethető közösüléskor a 
szárazság következtében fellépő fájdalom. Még 
olyan esetekben is hatékony, amikor az érintettek 
teljesen képtelenek a közösülésre. *
Szükség lehet a készítményre a szülés utáni perió-
dusban is az esetleges fájdalom mérséklésére. 
Ebben az időszakban a védekezést mechanikai 
eszközzel ajánlott megoldani. A zselé alkalmazha-
tó a kondom nedvesítésére is. Vizsgálat igazolja, 
hogy a zselé nem károsítja a kondom anyagát, te-
hát biztonsággal alkalmazható.
Fiatal lányok, sportolók a menstruációs periódus-
ban a tampon felhelyezésének megkönnyitésére 
is használhatják.
*.Schöpf-Merei Kórház és Anyavédelmi Központ Szülészet-Nő-

gyógyászati Osztály

KOCSIS ÉVA DR., CSÁKI GÁBOR DR.



A száraz bőr nemcsak 
tapintva kellemetlen. 
A fokozott szarusodás 
leggyakoribb tünete  a 
bőrkeményedés, amely 
látványra sem vonzó. 

A Dermolin bőrpuhító 
krém hatékonyan tünteti 
el a könyök, a tenyér, 
leggyakrabban pedig a 
talp, különösen a sarok 
felületén megjelenő 
bőrkeményedéseket, és 
segít megelőzni azok 
kialakulását. Rendszeres 
használatával a fénytelen, 
érdes bőr újra visszanyeri 
eredeti formáját.

A puha, kellemes tapintású 
bőr pedig nemcsak Önnek 
kellemes érzés, de 
környezetére is hatással 
lehet.

minden
sarok
puha

Kapható a
gyógyszertárakban és a 

gyógynövény-szaküzletekben.

Forgalmazó: 
Cremum Kozmetikai Kft. 

1141 Budapest, Mályva u. 17.
Tel./fax: 06 23 631 655 • www.cremum.hu

Krémek

Természetes eredetű lipofil anyagokat tartalmazó emulziós kézápoló krém. 
Rendszeres használata meggátolja a kéz bőrének kiszáradását, hatására keze 
simává és puha tapintatúvá válik. Gyorsan felszívódik és kellemes ápoltság 
érzetet kelt. Kamilla virág és körömvirág kivonatot, glicerint és 5% ureát 
tartalmaz.

glicerinnel

puha és ápolt bőr

puha és ápolt bőr
shea vajjal

10% Urea tartalmával a kemény, elszarusodott bőrt megpuhítja. 
Rendszeres használata meggátolja a bőrkeményedések kialakulását, 

repedések képződését a tartós nyomásnak, dörzsölésnek kitett 
testfelszínen. Idős és száraz bőrű egyéneknek ajánlott a rendszeres 

használata, különösen a ruhával nem védett testfelszínek kiszáradásának 
megelőzésére. A bőr külső megvastagodott szaru rétegének 

keratin tartalmát tartós használat során oldja, ezzel segítve a bőr 
rugalmasságának visszaállítását, fenntartását. Egyéni érzékenység (bőrpír) 

nem zárható ki. Ilyenkor a kezelést ritkítani 
kell, súlyos esetben meg kell szakítani a 

kezelést. Enyhébb tünetek esetén ajánlatos 
a DERMOLIN bőrpuhító krémmel kezdeni a 

kezelést.

A bőrgyógyászati készítmények egyik legrégebben használt 
alapanyaga a karbamid, vagy más néven Urea, amely

- lágyítja a bőr külső elszarusodott rétegét
- megelőzi a száraz bőrön a repedések keletkezését

- elősegíti a krém egyéb hatóanyagainak a felhámba (epidermis) jutását
- képes megpuhítani, eltávolíthatóvá tenni a már kialakult bőrkeményedéseket



Te jó ég, hullik a
hajam!

Hajnalban még minden rendben volt. A szokásos álmos ébredést, a szoká-
sos kávé kísérte. Zuhanyzás jó hosszan, a lehető legforróbb vízben, hogy 
végre magához térjen. Végül a tükör következett. Megszokott mozdulattal 
nyúlt a hajkeféért, ez nem lehet igaz, sziszegte, amikor sima hajába látszó-
lag minden ok nélkül belegabalyodtak a kefe tüskéi. Megrántotta. Folytat-
ta volna, de a kefére nézett és elkomorodott.

ROSSZUL, NAGYON ROSSZUL KEZDŐDÖTT A NAP. 

Mindannyiunk életében előfordulnak rosszul 
induló napok. Amikor semmi sem műkö-

dik, álmosan rángatjuk át magunkat a reggelen. 
Késésben vagyunk, kapkodunk, fehér blúzunkra 
csöppen a kávé, átöltözés, sminkigazítás, no és 
persze a frizuránk... És talán ez az a pillanat, ami-
kor elakadhatunk a készülődésben. Látszólagos 
rutinpályánkat ugyanis, egy figyelmen kívül nem 
hagyható jelenség szakítja meg: hajkefénkben a 

szokásosnál jóval több haj marad. Igaz, feltűnt 
már, hogy hetek óta a szokásosnál több hajszálat 
kell az értekezlet alatt leszedegetnünk blúzunk-
ról, most viszont itt ez a rengeteg haj, s a felisme-
rés: hullik a hajam!

Kétségbeesett kutatás következik a látható nyo-
mok után, végül megnyugszunk, nincs túl nagy 
baj, bár hullik, persze hullik a hajunk, talán az 
utóbbi hónapok túlhajtott, stresszes időszaka, a 
rendszertelen evés, a kimerültség lehet az oka. 
Két-három nap múlva azonban aggódni kezdünk, 
még egy hétig tart, mire elindulunk az orvoshoz.

A HAJHULLÁSRÓL
Az ember napi hajvesztesége 60-100 hajszál. Ez 
természetes hajhullás, kórosnak nem tekinthető. 
Az ennél nagyobb arányú, vagy szubjektíven za-
varó hajhullás kezelendő. A természetes és a kó-
ros hullás sokszor nehezen határolható el. A 
probléma mindkét nemet érintheti, de a nők 
gyakrabban foglalkoznak ilyen gonddal.

A nők életében előforduló hormonális változások 
a várandósság és a szoptatás átmeneti, hónapok 
alatt rendeződő hajhullást válthatnak ki. A ter-
mészetes öregedési folyamatok inkább a férfia-
kat érintik. Ők akár harmincas-negyvenes éveik 
elején is kopaszodhatnak anélkül, hogy bármi-
lyen betegség húzódna meg a háttérben.

A HAJHULLÁS KÜLÖNBÖZŐ FORMÁI

Diffúz hajhullás (Effluvium capillitii) Diffúznak te-
kintjük a hajhullást abban az esetben, ha a teljes 
hajas fejbőr területét érinti. A kiváltó okok rendkí-
vül sokfélék, közöttük szerepel a vashiány, hormon 
szint változások, a faggyúmirigy túlműködés, 
stressz, fertőzés, vagy bizonyos gyógyszerek mel-
lékhatása. A kiváltó tényező felderítése rendkívül 
nehéz, sokszor lehetetlen, de szerencsére a kóros 
folyamat rendezését követően, a hajhagymák re-
generálódásának támogatásával a hajhullás meg-
szűnik, a hajminősége is legtöbbször az eredeti ál-
lapotba kerül.
Androgén hajhullás (Alopecia androgenetica jel-
lemzője a fejtetői hajzat megritkulása, nem ritkán, 
főleg férfiaknál a teljes kopaszság kialakulása. A 
gyakran örökletes hajhullásnak is nevezett andro-
gén hajhullás oka az érintett személyek hajhagy-
máinak fokozott érzékenysége egyik hormonunk, a 
dihidrotestosteron (DHT) iránt. E hormon hatására 
a hajszálak növekedési ideje (anagén fázis) lerövi-
dül, továbbá a hajhagymák sorvadnak, nem ter-
melnek újabb hajszálakat. A tarkón elhelyezkedő 
hajhagymák DHT érzékenysége alacsony, ezért 
marad meg ott legtovább a haj. (E területről haj-
hagymák transzplantációját meg lehet kísérelni a 
már kopasz területekre.)
Foltos hajhullás (Alopecia areata) másnéven körülírt 
hajhullás esetén a hajas fejbőrön (férfiak esetében 
akár az arc vagy a testszőrzeten is), jól körülírható 
területről hullik ki a haj. Gyakran a körmökön is el-
változás látható: gödröcskék, repedések. A foltos 
hajhullás a gyakran belső szerveket érintő bakteriá-
lis fertőzés következménye, de sajnos az okot nem 
mindig sikerül kideríteni. Felmerülhet az is hogy 

pszichikai problémák okoznák a betegséget, több 
kutatás van, amelyek a stressz és a foltos hajhullás 
közti összefüggést vizsgálják, de ez még nem egyér-
telműen bizonyított. Bármelyik életszakaszban elő-
fordulhat, de kisgyermek illetve fiatal felnőtt kor a 
jellemző. A bizonyított, vagy feltételezett ok alapján 
végzett belső és külső orvosi kezelés az esetek több-
ségében tökéletesen eredményes, de néhány eset-
ben a tünetek súlyosodhatnak, a kopasz terület nö-
vekszik, akár a teljes hajzat elvesztéséig (alopecia 
totalis), extrém esetben pedig a teljes testszőrzet el-
vesztéséhez vezethet (alopecia universalis). 

EGYÉB OKOK

A fenti három a leggyakoribb hajhullási forma, de az 
orvosi szakirodalom még számos típust különít el a 
kiváltó okok alapján. Bármi miatt is következzék be 
a hajhullás, a tünet megjelenése sokak számára lel-
ki gond, a tünet komplex kezelésének szükségessé-
ge vitathatatlan. 
A Forcapil kapszulával és oldattal való szisztémás és 
lokális kezelés megoldást jelenthet a hajhullással és 
köröm töredezéssel küzdők számára. A Forcapil 
kapszula és a Forcapil oldat összetevői (B5, B6 vita-
min, biotin, ásványi anyagok, kéntartalmú amino-
savak) más-más mechanizmussal, egymás hatását 
kiegészítve, szinergista módon fokozzák a haj és a 
köröm növekedését, regenerálódását. Természete-
sen a hatékonyság egyénenként nagyon eltérő le-
het, de a komplex hatásmód miatt különböző ere-
detű hajhullások esetén is jó hatás várható. 
Estenként a folyamat megállítása, vagy a progresz-
szió lassítása is értékelendő eredmény. Minél előbb 
kezdik el a kezelést, annál jobb az esély a folyamat 
visszafordítására.
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®

étrend-kiegészítő

Hajhullás ellen,
hajerősítő és hajdúsító

A fáradt és fakó hajnak szüksége van 
vitaminpótlásra ahhoz, hogy visszanyerje erejét 
és vitalitását. Mivel napi 50-100 
hajszál elvesztése természetes, 
gyorsan kell cselekednünk, ha ez a 
hajhullás fokozódik. Ezért ahhoz, hogy a 
tápláló összetevőket biztosítsuk annak érdekében, hogy 
megerősítsük és újra élettel telivé varázsoljuk a hajat 
és a körmöket, egy igazi regeneráló kezelésre van szükség.

Ú J D O N S Á G !

Magyarországi importőr:CREMUM PHARMA KFT. 
2030 Érd, Kutyavári út 34. TEL.: 06 23 631 655
E-MAIL: pharma@cremum.hu WEB: www.arkocaps.hu
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20% kedvezmény 

Hair Activ 30x vásárlására 

az alábbi linken:

https://forcapil.hu/activakcio

(Az akció érvényes: 2019.05.31-ig)


