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Sokszor csak betegség alkalmával 
vesszük észre, hogy egészségünk 
a legnagyobb kincsünk. Nélküle 
teljes, harmonikus, elégedett 
életet nehezen élhetünk. Ma 
már tudjuk, hogy egyszerűbb és 
olcsóbb az egészségi problémák 
megelőzése, mint a már kialakult 
betegségek kezelése. 

Kutatások hosszú sora bizo-
nyítja, hogy a betegségek jó része 
helyes életmóddal megelőzhető. 
Az elhízás, a cukorbetegség, a 
magas vérnyomás, a daganatos 
betegségek kialakulása életmódi 
tényezőkkel hozható összefüg-
gésbe. 

Gyermekeink, unokáink egész-
sége pedig még fokozottabb 
jelentőségű, hiszen nemcsak 
gyermekként szeretnénk boldog-
nak és kiegyensúlyozottnak látni 
utódainkat, hanem felnőttéveik-

ben is. Ezt leghatékonyabban a 
meleg, szeretetteljes családi lég-
kör mellett a helyes életmódra 
neveléssel, példamutatással tud-
juk elősegíteni. 

Fontos megismerni a családok 
életmódját, egészséggel kapcso-
latos szokásait, hogy a tapaszta-
latokat gyermekeink jobb egész-
sége érdekében hasznosíthas-
suk. Ezért a Gyöngy Patikák az 
Országos Gyermekegészségügyi 
Intézettel közösen júliusban elin-
dította a Gyöngy Patikák Gyermek 
Egészség Kutatást. Amennyiben 
3 és 10 év közötti életkorú gyer-
mekkel él egy háztartásban, kér-
jük, segítse munkánkat egy rövid 
kérdőív kitöltésével. A kérdőívet 
keresse a Gyöngy Patikákban 
vagy a www.gyongypatikak.hu/
gyongyegeszsegprogram webol-
dalon. A kérdőív beküldési határ-
ideje 2011. szeptember 30.

A kérdőív kitöltését egy gyer-
mekeknek szóló, színesceruza-
készletet, kifestőt és 2 db gyer-
mek-multivitamint tartalmazó 
ajándékcsomaggal köszönjük 
meg. A garantált ajándékon 
kívül nyereménysorsoláson is 
részt vehet, amelyen megnyer-

heti a három all inclusive családi 
wellnesshétvége egyikét a héví-
zi Danubius Health Spa Resort 
Aqua**** Szálloda felajánlá-
sából. További részletekről 
a www.gyongypatikak.hu 
weboldalon vagy a 
Gyöngy Patikák 06-
1-327-6744-es 

információs telefonszámán ér-
deklődhet.

Élelmiszerekkel segít a bank
Egy felmérés szerint Európában 
több ezer tonna élelmiszert 
dobunk ki évente a szemétbe. 
Míg magánemberként tudatos 
vásárlással tudjuk megfékezni 
a pazarlást, az áruházak meg-
maradó árukészleteit egy öt éve 
mûködõ nonprofit szervezet, az 
Élelmiszerbank gyûjti össze, majd 
civil szervezeteken keresztül eljut-
tatja a hátrányos helyzetû csalá-
doknak. Cseh Balázs, a szervezet 
elnöke külföldi példa alapján ala-
pította meg az Élelmiszerbankot.

– Amerikában már a hatvanas 
években mûködött ilyen szerve-

zet. Mi 2006 óta gyûjtjük a meg-
maradt élelmiszereket. Induláskor 
szerencsénk volt, hamar találtunk 
pénzügyi támogatót, illetve 
vannak olyan áruházláncok, 
amelyek támogatták az ötletet 
– magyarázta Cseh Balázs. – Álta-
lában raktárakban megmaradt 
árukat szoktuk elhozni. Mikor az 
áruház már látja, hogy nem tudja 
eladni a termékeket, szólnak ne-
künk. Lejárt áru soha nem kerül 
hozzánk. Évente 5000 tonnányi 
élelmiszert adunk a civil szer-
vezeteknek, amelyet szétoszta-
nak a rászorultak között. Szigo-

rúan 
követ-
jük az 
á r u k 
útját, min-
den segélye-
zett aláírásá-
val bizonyítja, 
hogy megkapta 
a csomagot. Közel 
százezer emberrõl van 
szó – árulta el az elnök, 
aki hozzáfûzte: az ország 
valamennyi pontjára jut segély-
csomag.   Nagy Orsolya 

Demi makrobiotikus diétája 
Demi Moore kicsattanó egész-
ségnek örvend, állítása szerint a 

makrobiotikus 
diétának 

köszönhetõen. A diéta tiltja a 
hús, a tejtermékek, a cukor és a 
finomlisztbõl készült étel fogyasz-
tását. Az étrend fõleg durvára õrölt 
gabonafélékbõl áll: rizs, köles, 
árpa és zab. Kisebb mennyiség-

ben engedi a friss biozöld-
ségek, a tengeri alga és 

a tenger gyümölcsei-
nek, így a kagyló- 

és rákféléknek a 
fogyasztását. 

egészség

Gyöngy Patikák Gyermek Egészség Kutatás
Országos felmérés indult 
a 3 és 10 év közötti gyer-
mekek és családjuk élet-
módjának, egészséggel 
kapcsolatos szokásainak 
megismerése céljából.
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