
Cyermekgyogyaszat 

A napfeny szerepe a gyennekek fejlddeseben
 

A;
arga a napsutes szine. A boldoqsaqqal, az ertelernmel 

es az enerqiaval szokas osszekapcsolnl. Segitsegevel 

iavul az altatanos kozerzet, erc5sodik az idegrendszer. 

Mozgasra, szellem i es fizlkai aktivitasra serkent. A napfeny 
eletUnk elengedhetetlen resze. 

Hatasara nem csak kozerzetunk javul, de a szervezet eqeszseqes 

mukodeseben is fontos szerepet jatszik. 

A napfeny P OZI I V hatasai: 
oldja a szoro nqasokat, csokkenti a felelmet, a depresszi6t, 

elenklto hatasu. 

csokkent i a vernyornast. 

bakterium-, es qornbaolo hatasu, 

segiti bizonyos borbeteqseqek qyoqyulasat, 

• szerepet jatszik a D ~vitamin kialakulasaban. 

A napfeny szarnos el6nye kozul gyermekek eseteben talan a 

legfontosabb a D-vitaminnal kapcsolatos. Gyermekkorban a 

novekedes az ujszulottkor es a 4. eletev kozt a legintenzivebb. 

Az ovodaskor veqe fele, kozepso- es nagycsoportos gyerme 

~ekne l lathatjuk, ahogyan a korabbi, kisgyermekekre jellemz6 

qornbolyded formak eltunnek, a gyermek egyre nyulankabb lesz. 

Ahhoz, hogy a novekedes gyors uternet a csontozat megfelel6en 

kovethesse, kalcium mellett D-vitaminra van szukseq, 

A csontrendszer fejlodese mel lett kutatasok bizonyltjak, hogy a 

napfenyfontos szerepet jatszik alatas epseqenek rneqorzeseben 

is. Vizsqalatok alapjan, ha a gyermek sokat jatszik a szabad 

leveg6n, kevesebb az eselye, hogy rovidlato lesz. 

(Az orvostkeresek.hu eqyuttrnukodesevel.) 

e rek r i 
ket n . r I 

"A barantas gyermek nepmesekben n6 fel, tancol, botot forgat, elsa

jatitja az ostor es ij basznalatat, 16ra UI. Ezek az osszetett kepesseqek 

fej lesztesenek eredrnenyekent egy onal loan gondolkod6, problema

megold6, erk6lcsileg tiszta, sokoldalu feln6tt valik bel6le, aki testi -Iel

ki harrnon iaban eli az eletet" - ideztunk Nemeth Zoltantol 2009. evi 

tell szamunkban. Ehhez kapcsolodoan szeretnenk megosztani olva

s6inkkal mi isa hirt, amelyre meltan bUszkek lehetUnk: 

Ket magyar sportol6 megdontotte az ijasz tavloves 1226 ota er

venyes rekordjat a Nyilegyenes Tavlovo Bajnoksagon. 

A versenyen, amelyen 50 resztvev6 indult, a ManusJ6zsef-Gr6zer ( sa


ba paros nyila 508,74 meterre sza llt, 6 meterrel haladva meg a kozep


korb61 ismert rekordot - mondta el Posta Pal, a Hagyomanyos ijaszok
 

Vilagszovetsegenek alelnoke.
 

A versenyen hasznalt 82 font huz6ereju ij M6nusJazsef mun kaja, s ot
 

dicseri a rekordot megdanto loves is.Az ugynevezett rovid nyilvesszot
 

Szabadban is biztonsaqbanl 
Dr. Vincze IIdik6 

borqyoqyasz-kozmetoloqus tanacsai: 

1 Gyermekek szarnara mindig a sajat korcsoportjuknak megfelel6, 

lehet61eg lllat- es szinez6anyagmentes, magas faktorszarnu feny 

vedo terrneket valasszunk. 

2 EIs6sorban fizikai fenyszuroket tartalmaz6 keszltmenyeket javas 

lunk, melyek cink -oxld, vagy titan-dioxid osszetevoi apr6 lemez

korongok forrnajaban, szorosan eqyrnas mellett elhelyezkedve 

verik vissza a fenyt, a maxirnalls vedelem erdekeben. 

3 A napvedo krerneket meg otthon, indulas el6tt vigyuk fel, de mi 

nimum 20 perccel napozas el6tt, igy elegend6 id6t biztositunk 

ahhoz, hogy hatasukat kifejtsek. 

4 A napozast meg a legjobb rninosequ krernek hasznalatakor is ta

nacsos felfuqqeszteniink 11 es 15 6ra kozott, Ne feledjuk, hogy az 

UV-sugarak hatasa meg az arnyekban is ervenyesult 

5 Fontos tudni, hogy a legjobb vedelrnet a megfelel6 ruhazat, kony

nyu, szell6s sapka, ing, p616 seqitseqevel erhetjiik el, hiszen az el 

szenvedett napeqesek eqesz eletukre kihatnak. 

6 A szem vedelrnerol megfelel6 napszernuveqqel qondoskodha

tunk, melyek kepesek kiszurni az UV-sugarakat. Erdemes tobbet 

aldoznunk a megfelel6 szernuveq rneqvasarlasara, a gyenge mi

nosequ terrnekek sotet uveqe rnoqott kitaqult pupillak megfele

16 UV-szur6 htanyaban ugyanis meg tobb karos suqarzast keny

telenek elnyelni. 

pedig Gr6zer ( saba keszitette. 

A haqyomanyos ijaszat egyik aga

nak szamtto, kizar61ag az ember i 

erot, Ugyesseget kihasznalo tavlo

vo versenyekre harem eve keszul 

egyUtt a pares, Tavaly osszel mar _ 

j6 eredrnenyt ertek el, akkor 461,5 

rneterre sikerUlt Manu s J6zsefnek 

lonie. 

Az ijasz tavloves eddigi rekord

jar 1226-ben allitotta fel a kelet

tadzsikisztani Sartaulban, Dzsingisz 

kan egyik gy6zelme alkalmab61 

rendezett versenyen egy Esunkhei nevu ijasz. 335 aldnyi - 502,5 me

ter - tavolsagra rapitette nyilvesszejet. A teljesftmenyt emlekoszlopon 

orakftett ek meg. A Dzsingisz kan kaye neven ismert emleket a szent 

petervari ErmitazsMuzeumban orzik. 

(Forras: www.baranta.net) 
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