
Érdi Újság 9XXI. évfolyam, 2011. augusztus 25. egészség

A brazilt és az olaszt is szereti a francia színész

Monicáért táncol Cassel

– Sosem gondoltam 
volna, hogy brazil 
harcmûvészeti 
táncmozdula-
tok segítségé-
vel fogok majd 
egy betörést 
véghezv inn i 
– nyilatkozta 
a szerep kap-
csán Cassel. 
Az intenzív 
mozgásforma 
viszont annyi-
ra megtetszett 
a sármõrnek, 
hogy azóta 
is ezzel tartja 
magát karban. 
– Egy macsó telje-
sítsen, elsõsorban 
otthon! Monica nem 
partner a capoeirában, 
viszont neki is meg 
tudom mutatni, milyen 
jó a kondícióm – nyilatkoz-
ta huncutul Cassel, akitõl 
egyéb táncos mozgásformák 
sem állnak távol. Imádja a break 

dance-t és a hiphopot, amit még a Gyûlölet címû film forgatása kapcsán ismert meg. 
Itt szerette meg a rap zenét, ez a mai napig nagy kedvence, és fennen hirdeti a francia 
rap nagyszerûségét is. A rajongását megalapozó film gettó hangulatú környéken játszódik. 
Rengeteg színes bõrû fiatallal volt körülvéve, akik közé Casselnek fehér, de csóró fiatalként 
kellett beilleszkednie. A jó családból származó Cassel ismerte ugyan a bevándorlók problémáit, 
de mint elmondta, sosem kellett testközelbõl átélnie a megkülönböztetést. BdE

Brazil vagy olasz, szinte teljesen mindegy Vincent Cassel francia 
színésznek. Mindkettõ a szenvedélye, és mindkettõ testmozgás-
sal jár, ugyanis az egyik a kedvenc sportja, a capoeira, míg 
a másik gyönyörû neje, Monica Bellucci. Cassel az egyik 
korábbi filmszerepéhez gyûjtött mozgáskoordinációs isme-
reteket, amelyben lézernyalábokat kellett kikerülnie.

Vincent Cassell és Monica Bellucci

Fogfájásra és méhcsípésre is használják

Segít a körömvirág a kismamáknak

A szépségápolási termékek 
alapanyagaként is megtalálha-
tó körömvirág elengedhetetlen 
kelléke egy modern kismama 
alapfelszerelésének. A terhesség 
alatt, az egyre növekvõ pocakot 
a terhességi csíkok ellen védi 
a körömvirág krém, de kivá-
ló szer a kialakulófélben lévõ 
visszér ellen is.  A szülés után 
az aranyér egyik csillapítója, a 
babákat pedig a pelenkakiütés 
ellen védi. A leforrázott virág, 
teaként elkészítve megkönnyíti 
az emésztést, de fogíny ápolá-

sára, szájvízként is használják. 
Kenõcsként a nehezen gyógyu-
ló sebek, bõrelváltozások gyó-
gyítására használják, de enyhíti 
a makacs viszketést, valamint 
a rovarcsípések és napsugárzás 
okozta bõrgyulladást is. A mai 
konyhamûvészet az ehetõ szir-
mokat rizs, hal, húsleves, krém-
sajt, joghurt, vaj, omlettek, tejes 
ételek, édes sütemények, pudin-
gok, saláták fûszerezésére, színe-
zésére használhatja. A körömvi-
rágmag-olaj gyorsan száradó fes-
tékek elõállítására is alkalmas.

A körömvirág az egyik legrégebbi múltra visszavezethetõ gyógynövény. Régóta 
használják enyhítõ gyógyírként fogfájásra és méhcsípésre. A háborúk idején sebgyó-
gyításra alkalmazták, de ez a különleges növény gasztronómiai hagyományokkal is 
büszkélkedhet. A középkori szakácsok levest fõztek belõle, vagy salátába tették.

Geszler Dorottya napi praktikákkal lúgosít
Dinnyekúrát tart éppen Geszler 
Dorottya, aki az idõszakos kúrák 
helyett a folyamatos „karban-
tartás” mellett teszi le a voksát. 
– Nem viselem jól a tisztítókúrá-
kat, de a dinnye finom és vala-
mennyire szilárd is, ráadásul segít 
kivinni a szervezetbõl a káros 
anyagokat. A kúra végén ügyelni 
kell arra, hogy a ne térjünk visz-
sza a méregtelenítés elõtti álla-
potra, mert akkor nincs értelme. 

Citromkúrát is szoktam alkal-
mazni, de a léböjt kúrát nem 
viselem jól. Az arany középutat 
támogatom, vigyázok, hogy ne 
vigyek be cukrot a szerveze-
tembe, húst alig eszem, de azt 
sem lehet, hogy mindent megta-
gadunk magunktól. Reggelente 
mindig megiszom egy citrom és 
egy narancs levét – magyarázta 
Geszler, aki a fehér lisztet is 
igyekszik kerülni.  Nagy Orsolya

A színésznõ sohasem venne fel 
mûszálas anyagból készült ruhát. 
Számára az egyetlen szabály az, 
hogy bármi, ami a testéhez ér, 
természetes és kényelmes legyen. 
Allergiája miatt nem használ par-
fümöt sem, az illatszerekben is a 
természetes anyagokat része-
síti elõnyben. 

Meg Ryan allergiás a parfümre
p


