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SEGÍT, MÉGSEM 
LÁTSZIK?
Azt hallottam, hogy létezik 
láthatatlan fogszabályozó. 
Mit jelent ez pontosan?

(P. Balázs, e-mail)

Hiába lesz szép és mutatós a fog-
szabályozás eredménye, sokak-
ban ellenérzést kelt magának  
a készüléknek a viselése, hiszen 
beszéd és mosolygás közben is 
látszik. Jó tudni, hogy bizonyos 
esetekben van lehetőség arra, 
hogy a kívülállók számára alig 
észrevehető módon történjen  
a beavatkozás. Az egyik ilyen  
módszer a belső fogszabályozó, 
amikor a készüléket a fog belső 
részére rögzítik, a nyelv felőli 
résznél. Egy másik lehetőség  
a speciális anyagból készülő és 
tökéletes illeszkedést biztosító 
átlátszó fogszabályozó haszná-
lata. A szakorvos 3D-technoló-
gia segítségével a páciens fo- 
gaira alakítja az átlátszó fog- 
szabályozót, amely apró mó- 
dosításokat eszközöl a fogakon. 
A készüléket időnként persze  
le kell cserélni, hiszen az adott 
fogak helyzetéhez kell passzol-
nia. Sajnos a fent említett fog-
szabályozók viselése nem min-
den esetben lehetséges, ezért 
kérje fogorvosa segítségét az 
ön számára ideális megoldás 
megtalálásához.

N éhány gyógynövény 
hormonszerű hatás- 
sal rendelkezik, így  

képes befolyásolni az agyala- 
pi mirigyben, köztiagyban,  
petefészkekben és mellékve- 
sékben termelődő hormonok 
mennyiségét. Több közülük 
stabilizálja a vegetatív ideg-
rendszert – amely nagyon szo-
ros kapcsolatban áll a hormon-
háztartással –, ezáltal enyhíti 
vagy megszünteti a hormonális 
problémákhoz társuló vegetatív 
tü neteket: az izzadást, a heves 
szívdobogást, az álmatlanságot, 
a szorongást, a hasi görcsöket,  
a légzési nehezítettséget.

» Barátbors
A termésből ké-

szült kivonatot, illet-
ve homeopátiás szert 

főként sárgatest-elégte-
lenség (túl sok az ösztro-

gén, kevés a progeszteron) és  
a tejelválasztást serkentő hor-
mon, a prolaktin túltermelő- 
désekor célszerű alkalmazni. 
Ilyenkor a mellek feszesek, 
duzzadtak, fájnak, a menzesz 
előtt és alatt heves fejfájás, erős 
alhasi görcsök, hányinger, dep-
resszív hangulat jellemző.

Női panaszokra

A menstruációs problémák, nőgyógyászati  
betegségek kezelése érdekében egyre többen 
törekszenek a hormonkészítmények helyett  
a természetes gyógymódok alkalmazására.

» Ligetszépe
A benne talál-
ható gamma- 
linolénsav a fáj-
dalom- és gyul-
ladáscsökkentő 
prosztaglandinok termelésének 
kiinduló anyaga. Ennek köszön-
hetően különösen jó a menzesz 
előtti kellemetlen tünetek (em-
lőfájdalom, feszültség, ingerlé-
kenység, ödémásodás) kezelé-
sére. Emellett javítja a kerin-
gést, a bőr feszesebb, fiatalo-
sabb lesz tőle, és aktiválja az 
immunrendszert is.

» Palástfű
Elsősorban 
heves alha- 
si görcsök-
kel járó menzesz esetén javasolt 
naponta több csésze palástfűte-
át elfogyasztani.

» Rozmaring
Hatóanyagai 
rendkívül szer-
teágazó, sárgatest-
hormon-szerű hatás-
sal rendelkeznek. Kü-
lönösen jól kezelhető 
vele az elhízás következtében 
kialakult, ritkán és rendszer-

telenül jelentkező havivérzés,  
a heves alhasi görcsök, a men-
zesz időszakában tapasztalha- 
tó erősen zsíros, pattanásos bőr 
és a klimaktérium környékén 
gyakran fellépő kötőszöveti és 
izomgyengeség. Figyelem: nem 
szabad túl nagy adagban és tar-
tósan használni!

Hangulatjavító
illóolajok

A feszültség oldására ajánlott 
a következő keverék a menst-
ruáció előtti napokban: estén-
ként csepegtessen levendulát, 
ilang-ilangot és muskotályos 
zsályát a fürdővizébe. Egy ke-
vés mézet vagy tejet is adjon 
hozzá, hogy jobban elkevered-
jen. Ha ilyenkor esetleg sírós 
hangulatba kerül, használjon 
citromfűolajat is: nem csupán 
a fürdővízbe, hanem az aroma-
mécsesbe is teheti.


