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Sokszor csak betegség alkal-
mával vesszük észre, hogy 
egészségünk a legnagyobb kin-
csünk. Gyermekeink, unokáink 
egészsége pedig még fontosabb 
számunkra. Szeretnénk meg-
ismerni a családok életmódját, 
egészséggel kapcsolatos szoká-
sait, hogy a tapasztalatokat gyer-
mekeink egészsége érdekében 
prevenciós céllal hasznosíthas-

suk. A Gyöngy Patikák és az 
Országos Gyermekegészségügyi 
Intézet ezért júliusban elindítot-
ták a Gyöngy Patikák Gyermek 
Egészség Kutatást. Amennyiben 
3 és 10 év közötti életkorú gyer-
mek él családjában, kérjük, segít-
se munkánkat egy rövid kérdõív 
kitöltésével. A kérdõívet keres-
se a Gyöngy Patikákban vagy 
a www.gyongypatikak.hu/gyon-
gyegeszsegprogram weboldalon.

A kérdõív kitöltését egy 
gyermekeknek szóló, színes 
ceruzakészletet, kifestõt és 2 
db Centrum Junior gyermek 
multivitamint tartalmazó aján-
dékcsomaggal köszönjük meg. 
A garantált ajándékon kívül 
nyereménysorsoláson is részt 

vehet, amelyen megnyerheti a 
három hévízi all inclusive csa-
ládi wellness hétvége egyikét. 
További részletekrõl a www.
gyongypatikak.hu webolda-
lon vagy a 06-1-327-6744-
es Gyöngy Patikák 
információs tele-
f o n s z á m o n 
érdeklõdhet. 
 ▲

Selena Gomeznek  
nem árt a szénhidrát

A 19 éves 
énekesnõ töké-
letes idomaira 
lányok milliói 
irigykednek, miköz-
ben saját állítása sze-
rint Selena mostaná-
ban felhagyott a rend-
szeres testedzéssel, 
és csak szénhidrátban 
gazdag ételeket eszik. 
Ez egyelõre nem látszik 
az ifjú Disney-sztár alakján, 
aki legutóbb egy New York-i 
koncerten villantotta meg sportos 
felsõtestét. Az énekesnõ nevével 
egyébként már diétás módszert is hir-
detnek ezzel a szlogennel: „Legyen olyan 
a tested, mint Selena Gomezé!” Persze 
korántsem garantált, hogy a mozgáshiány és az 
egészségtelen táplálkozás mindenkinél kockahasat 
eredményez. FE

Mitõl olyan szexis Jennifer?
Jennifer Aniston egy interjúban 
elárulta: nem esik nehezére jól 

kinézni. A szí-
n é s z n ő 

mindennap fut és tornázik, és 
vallja, a kiváló alakhoz nem 
elég a test erõnléti karbantar-
tása. – Fontos a lelki kiegyen-
súlyozottság is, a munkában, a 
testmozgásban és az étrendben 

egyaránt. Szerencsés gene-
tikával rendelkezem, 

nekem nem esik 
nehezemre szu-

perül kinézni! 
– mondta 

Aniston. 

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.


