
 
Environment- Health – Safety 

Biztonság- Egészség- és Környezetvédelem 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 
HEATLY LIFESYTLE 

 

 
 

Köszönjük, hogy megtisztelsz 

figyelmeddel és elolvasod pár hasznos 

információnkat az egészséges életmóddal 
kapcsolatban! 

 
Szeretnénk megosztani pár hasznos információt 

a mostanában sokakban aggodalmat keltő 
koronavírusról. 

 

PÁR SZÓ A KORONAVÍRUSRÓL 
 

A médiából aggasztó hírek érkeznek a 
koronavírus járványról, szeretnénk megosztani 

néhány, általunk fontosnak tartott információt. 

(Az infok, a jelenlegi helyzetre vonatkoznak, 
mely órák alatt változhatnak) 
 

Ne essünk pánikba! A helyzetet nagyon 
komolyan kell vennünk, de rémületre nincsen 

semmi okunk! 
 

Amit különösen lényeges: 
aki Olaszországból vagy más fertőzött 

területről érkezik haza és betegségi 

tüneteket észlel magán, telefonon vegye 
fel a kapcsolatot háziorvosával, 

munkaidőn kívül az ügyelettel, gyermekek 
esetén házi 

gyermekorvosával/gyermekügyelettel. 

  
Ne induljon el a rendelőbe, kórházba, 

sürgősségi ambulanciára!  
 

Lázasan, betegen ne jöjjön dolgozni, 

hiszen az saját és mások egészségét is 
veszélyeztetheti! 

 
Ugyancsak ez vonatkozik azokra, akik szoros 

érintkezésben voltak igazolt fertőzöttel. 

A koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében 

ugyanazokat az alap higiénés intézkedéseket 

kell alkalmazni, amiket az egyszerű megfázás 
elkerülése érdekében is tennénk:  

1. Mossunk kezet alaposan szappannal és 
meleg vízzel vagy egy alkoholalapú 
kézfertőtlenítővel.  

2.Tartsuk távol a kezeinket és az ujjainkat 
a szemünktől, az orrunktól és a szánktól.  

3.Kerüljük a fertőzött személyekkel való 
közvetlen érintkezést. Elkerülhetetlen 
találkozás esetén használjunk maszkot. 

4.Kerüljük a kézfogást, ölelést. 

5.Ne használjunk közös evőeszközöket 

6.Tüsszentés-köhögés esetén használjuk a 
zsebkendőnket. 

 

MIVEL ERŐSÍTHETJÜK 
IMMUNRENDSZERÜNKET 

 

Mit kell tudni a D-vitaminról? 

Nap, mint nap 

hallhatunk a vitaminok 
jótékony hatásáról és 

most, mi is nagyító alá 
vettük a napfény 

vitamint.  A téli hónapok után az emberek 
40%-a D-vitamin hiányban szenved… 

Nagyon fontos, hogy 
sokat tartózkodjunk 

a szabadban, hiszen 
a természetes 

napfény fontos 

vitaminforrás. Mivel 
nagyon kevés D – 

vitamin előállításához 
szükséges ételt tudunk magunkhoz venni, ezért 

az UV-B hatására termelődik ez az anyag a 
szervezetünkben.  

D-vitamin legfontosabb feladata a csontok 
ásványosítása.  

Nagyon jó forrást jelentenek a halak, a vaj, 

tej, vargányagomba és a máj, illetve a 
belsőségek. Sokan nem tudják, hogy a D-

vitaminnak nevezett anyag, valójában egy 

hormon elő anyaga, amely más hormonokra is 
befolyással van.  

Az álmatlanság és a stressz, csontritkulás 

és számos betegség természetes 
gyógymódja lehet. 

A sötét téli hónapokban tablettákkal is elő 
tudjuk állítani a D-vitamint, de jobb, ha a 

természetes napfényben „sütkérezünk”. A 
napfény vitaminnak is nevezett tápanyag az 

immunrendszerre is jó hatással van. Véd a 
fertőzésektől és a felső légúti betegségektől is. 

Mitől alakul ki a hiány? 
Hiányos táplálkozás 

A vese túlműködése 
Mellékpajzsmirigy-alulműködése 

Pajzsmirigy-túlműködés 
Bizonyos gyógyszerek szedése 

Mi az a D-vitamin túladagolás? 

 
A D-vitaminos táplálék 

kiegészítők túladagolást is 
okozhatnak. Tünetek közé 

tartozik a fokozott szomjúság, 

székrekedés, émelygés, hányás, 
a depresszió és a fogyás is. Ennek 

következtében a magas kalcium szint számos 
egészségügyi problémával járhat. A megfelelő 

D-vitamin szint mellett kisebb eséllyel 
betegedhetünk meg, tehát próbáljuk meg 
valamilyen úton pótolni a hiányt. 

Csokoládéval a köhögés ellen 

Az utóbbi években 

számtalan kutatás 

bizonyította a csokoládé 
kiemelkedő 

egészségügyi hatásait. Amellett, hogy 
antioxidáns hatású, leköti a szervezetben 

jelen lévő káros hatású szabad gyököket. 

A legújabb vizsgálatok szerint pedig, a 
kakaóbabban található teobromin képes 
gyógyítani a köhögést. 

Igazi örömforrás 
A csokoládé mindig is különleges helyet foglal el 

az emberek életében. Tudományos bizonyított 

tény ugyanis, hogy bizonyos hatóanyagai révén 
a kakóbab boldogságérzetet ad, valamint 

évszázadok óta afrodiziákumként tartják 
számon. 

 

Fáradt vagy? 
 

A csoki gyorsan felszívódó szénhidrátot 
tartalmaz, aminek köszönhetően energiaforrást 

biztosít, legyen szó akár tanulásról, sportról. A 

teobromin élénkítő hatású, míg a szerotonin 
javítja a hangulatot. 

Gyógymód a köhögés 

ellen 
Ilyenkor télen jól jön egy 

csésze finom forró 

csokoládé, mint kiderült 
nem csak finom, 

de meghülés esetén is 
hasznát vehetjük. Az 

Egyesült Államok 

Országos Kardiológiai Intézetének kutatói 
megállapították, hogy egy szelet fekete 

csokoládé egy fajta hatékony kezelési módszer 
lehet a krónikus köhögés ellen, amennyiben az 

elég teobromint tartalmaz. Mindezt alátámasztja 
az a kísérlet, melynek keretében mintegy 300 

akut, vagy krónikus köhögésben szenvedő 

embert vizsgáltak meg, a páciensek több, mint 
60%-a jelentős javulást mutatott. Mindemellett 

a tejcsokoládéról kiderült, hogy kevésbé 
hasznos, mint a fekete csokoládé. Minél több 

tejet tartalmaz ugyanis a termék, annál 
alacsonyabb a benne lévő teobromin szint. 

 

Még néhány szuperélelmiszer, mely 
támogatja az immunrendszerünket 

Spenót A spenót az egyik legegészségesebb 

és legkönnyebben elkészíthető zöldség, amely 

nagy mennyiségben tartalmaz vasat, B-

vitamint és folsavat. 
Rostokban és 

antioxidánsokban 
gazdag, a benne található 

értékes anyagoknak 

köszönhetően pedig 
csökkenteni a 

vércukorszintet és a 
daganatos betegségek kialakulásának 

kockázatát. A keringési zavarok megelőzésére 
és enyhítésére is hatásosan alkalmazható. A 

lúgosító diétákban is fontos szerephez jut - 
elősegíti a szervezet méregtelenítését.  

 

Fokhagyma A 

fokhagyma az egyik 
legismertebb csodaszer, 

amely szinte minden 
háztartásban 

megtalálható. Nem csak 

az immunrendszer 
erősítése szempontjából hasznos, hanem 

vírus-, gomba- és baktériumölő hatása is 
kiemelkedő. Rendszeres fogyasztása jó hatással 

van a szívre és az érrendszerre, és akár a 

daganatos betegségek kialakulása ellen is 
hatásos lehet. Számtalan módon fogyasztható, 

de leginkább nyersen éri el az egész szervezetre 
kiterjedő pozitív hatását!  
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