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A szervezet tavasszal nehezen 
alkalmazkodik a megváltozott 
körülményekhez, sokan levert
séget, szédülést, fáradékonyságot 
tapasztalhatnak magukon. Persze 
vannak módszerek, melyekkel  
megelõzhetõ a baj. Már a tél 
vége felé érdemes kevésbé zsí
ros, kevesebb szénhidrátot tar
talmazó ételekre váltani, csoko
ládé helyett naponta friss gyü
mölcsöt, nehéz húsételek helyett 
halat fogyasztani, gondoskodni a 
bõséges folyadékbevitelrõl. Emel
lett fontos a mozgás, akár sport, 
akár egy nyugodt séta a park
ban. A Jóban Rosszban sorozat 
csinos sztárja, Legerszki Kriszta 
is tapasztalja magán a tavaszi 
fáradtság tüneteit, de nem hagy
ja, hogy ez eluralkodjon rajta.

– Bízom a testemben – mondja 
Kriszta –, odafigyelek, hogy mit 
jelez nekem. Ha a kora tavaszi 
idõszakban akad egykét dél

után, amikor szükségem van 
egy kis alvásra, akkor lepihenek, 
akár csak 1020 percre is. Persze 
nem hagyom magam ellustul
ni. Most, hogy végre enyhült a 
hideg, újra eljárok majd futni, 
minimum kétnaponta! 

Kriszta híve a mozgásnak és 
a friss levegõnek, szeret erdei 
ösvényeken kocogni, és vélemé
nye szerint pár egyszerû, mégis 
nagyon hatásos gyakorlat elvég
zéséhez akár pár farönk is meg
teszi. Emellett odafigyel étrend
jére is, rengeteg friss gyümöl
csöt, zöldséget fogyaszt, nem 
használ mesterséges ízesítõket. 
– Egy jó zöldségturmix vagy egy 
finom fõzelék elegendõ ener
giával tölt fel – mondta Kriszta. 
– Nagyon fontos a kiegyensúlyo
zott, egészséges étrend. Némi 
odafigyeléssel kellõ energiám 
marad a tavasz minden szépsé
gét kiélvezni! VÉ

Sienna Miller brit színészõ, akit 
már többször megválasztottak a 
világ legszebb nõjének, egy angol 
lapnak azt mondta: reggelente sok
szor csúnyának érzi magát.

– Csak abban akarok bízni, amit 
teszek, és élvezni az életemet. 
Hiszed vagy sem, nem nagyon 
figyelek oda magamra, nem teszek 
túl sokat a bõrömért vagy a teste

mért – mondta 
e g y 

brit lapnak adott interjúban 
Sienna Miller. – Õszintén szólva 
soha nem járok edzeni. Elég lusta 
vagyok – tette hozzá a brit szí
nésznõ, aki nem akar változtatni 
a hozzáállásán, annak ellenére, 
hogy reggelente nincs kibékülve 
a külsejével. – A legtöbb reggelen 
nem érzem magam mesésnek és 
elragadónak. Szeretnék találkozni 
egy nõvel, aki annak érzi magát, 
de nem hiszem, hogy valaha 
fogok. Ha épp vakációzol, és már 
kicsit lebarnultál, könnyen kipat

tansz az ágyból. De ha ilyen 
éghajlaton élsz, mint én, 

a tél kellõs közepén 
könnyû úgy feléb

redni, hogy leg
szívesebben 

begubóz
nál. szd

Legerszki Kriszta farönkökkel edz?
A Jóban Rosszban színésznõje a mozgás és a friss levegõ híve

A tél sokunk szervezetét próbára tette, hiszen a szürke 
évszak akár depressziót is okozhat. A tavasz közeled-
tével fellélegezhetünk, ám vigyáznunk kell, nehogy a 
téli depressziót tavaszi fáradtság váltsa fel. Legerszki 
Kriszta, a Jóban Rosszban színésznõje erdei sportolás-
sal elõzi meg a napos idõben támadó fáradékonyságot. 

Sienna Miller 
reggelente csúnya

Legerszki Kriszta: Tavasszal is fontos a kiegyensúlyozott étrend!

A nyelvészek évtizedek óta aggód
nak, látva, hogy a fiatalok egyre 
gyakrabban fittyet hánynak a 
szigorú nyelvtani szabályokra, a 
nemzetközi kifejezések kiszorít
ják az eredetieket, az internetes és 
SMSrövidítések pedig már beépül
tek a köznyelvbe. Egy dán költõ 
megalkotta erre a gyógyszert.

Morten Sondergaard dán költõ 
összeállított egy elsõsegélydobozt 
azoknak, akiknek problémájuk 
akad az egyes szófajok hasz
nálatával. A csomagban gyógy
szeres dobozok vannak egyegy 

szófajról elnevezve. Átszámolva 
30 ezer forint körüli összegért 
kapunk fõneveket, igéket, név
másokat, határozókat, számne
veket, mellékneveket, névelõket, 
elöljárószavakat, kötõszókat és 
indulatszavakat. „Tartsd meg ezt 
a betegtájékoztatót! Szükséged 
lehet még arra, hogy újraolvasd. 
És újra. Ha többet akarsz meg
tudni, nyiss ki egy szótárt! Ha 
mellékhatások jelentkeznek, 
beszélj egy költõvel, vagy menj el 
egy könyvtárba, különben olyan 
mellékhatások is lesznek, melye
ket itt meg sem említettünk!” 
– olvasható a dobozokban talál
ható papíron. És ahogy a költõ 

fogalmaz terméke bemu
tatójában: „Az indulatsza
vak voltak elsõ szavaid, 
valószínûleg az utolsók is 
ezek lesznek.” szd

A bõrgyógyász állítja: ha 
hozzáértõ orvos adja be a hón
aljba a botoxinjekciót, semmilyen 
szövõdmény nem származhat az 
eljárásból. Mivel a szert egyenesen 
a hónaljba adják, ezért számolni 
kell vele, hogy például a tenyér 
vagy lábizzadásra nincs hatással. 
Molnár Zsuzsanna bõrgyógyász 
páciensei között van olyan, aki 
már kipróbálta a speciális eljá
rást, de õ maga elvbõl nem ad 
be ilyen injekciókat. – Komolyabb 
mellékhatásairól nem hallottam, 
de tudni kell, minden kezelésnek 

van elõnye és hátránya. Fontos 
hangsúlyozni, hogy csak olyan 
bõrgyógyász vagy plasztikai 
sebész adhatja be, aki elég tapasz
talt a területen. Ha szakszerûen 
adják be, a nyirokcsomóktól távoli 
helyre, a verejtékmirigy kivezetõ 
nyílásába, akkor a befecskende
zett anyag valóban megszünteti 
az izzadást. Kérdés, milyen áron 
– magyarázta a bõrgyógyász, aki 
felhívta a figyelmet, hogy mielõtt 
botoxinjekcióra adnánk a fejün
ket, vizsgáljuk meg a többi izza
dás elleni készítményt is.  NO

Szófajokat tanít a dán gyógyszer

Botoxot a hónaljba?
A botox nem csak a ráncok eltüntetésére alkalmas. A hón-
aljba fecskendezett vegyszer a legerõteljesebb izzadást 
is megszünteti. Egy ilyen kezelés több százezer forintba 
kerül, és félévente meg kell ismételni. Mivel új eljárásról 
van szó, káros mellékhatásait még senki sem ismeri.

A hónaljinjekció hatékony, de nem ismerjük a mellékhatásait
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